Gasztronómiai
és szakácsmûvészeti
alapfogalmak
• Aperitif:
étkezés elôtt fogyasztott étvágygerjesztô, alkoholos ital.
Számos alkoholfajta felszolgálható aperitifként, gyakoriak a különféle (gyógynövény)likôrök (pl. Jägermeister,
Zwack Unicum).
• Appareilozni:
az ételhez a szükséges hozzávalókat és a nyersanyaghányadot megadni.
• Asszeszonírozni: fûszerezni.
• Attasírozni: (általában húsokat) körülsütni.
• Bain-maire: víz- vagy gôzfürdô különbözô ételeknek.
• Balling-fok (°B) vagy Plato-fok:
folyadékok cukortartalmát (sûrûségét) tömegszázalékban
(m/m%) megadó fajsúlyfok. Azt mutatja meg, hogy milyen
arányú (%) a sörlé szárazanyag-tartalma — tömegszázalékban — az erjesztés megkezdése elôtt. (Szárazanyagnak
nevezünk mindent, ami nem víz a sörlében, de legnagyobbrészt értelemszerûen malátáról van szó.). A sörök fô jellemzôje: a világos sörök alkoholtartalma kb. 1/3-a, a barna söröké pedig 1/4-e a söröspalack címkéjén feltüntetett B0-nak.
• Bardírozni: szalonnába göngyölni.
• Barrique-érlelés:
új vagy fiatal (kb. 225 literes, újabban 300, illetve 500 literes) tölgyfahordóban történô — 9—24 hónapig tartó — érlelés, melynek során a bor átveszi a tölgyfahordó illataromáját és zamatát. Franciaországból terjedt el ez a borászati eljárás, melynek során a tölgyfából készült hordót
különbözô pörkölési eljárással égetik, a más-más intenzitású íz elérése érdekében. Barrique-érlelésre kizárólag
a nagyon jó minôségû borok alkalmasak.
• Besamel:
a francia konyha öt alapmártásának egyike a tejmártás.
A besamel kevés alapanyagból készül (azonos
mennyiségû vaj és liszt pirításával kezdôdik), ha ügyesen bánunk vele, akkor selymes és krémes, sokféle ételhez adható, de odafigyelést igényel az elkészítése.
• Blanchirozni: [blansírozni] leforrázni (forró) vízzel.
• Bocuse d’Or (Concours mondial de la cuisine):
1987 óta kétévente januárban a francia Lyonban megrendezett melegkonyhás, a világ egyik legrangosabb
fôzôversenyének számító szakácsverseny. Nevét Paul
Bocuse francia mesterszakácsról kapta.
• Brezírozni: párolni (húst, halat, zöldséget, gyümölcsöt).
• Consommé:
[konszomé] francia „valódi”, klasszikus, kristálytiszta (ún.
derített), teljesen zsírtalanított, „derített” erôleves. (Hazai
megfelelôje nincs.). Elsôsorban marhahúsból készül, de
készülhet csirkehúsból, vadhúsból, de akár halhúsból vagy
zöldségbôl is. A leves tisztítását egy sovány húsból és tojásfehérjébôl álló varázskeverék végzi, ami a fôzés alatt olyan
vastag, egybefüggô kerek fedôt képez, ami „mágnesként”
vonzza magához a zavaros elemeket. A nagyszerû kulináris
élmény inkább a szemnek szól: a kevés extra savanykásságon kívül a látvány szemet gyönyörködtetô.
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• Cuvée:
[francia eredetû szó, ejtsd: küvé] két vagy több bor tudatos kiválasztása és összevegyítése egy jobb ízelegy
kialakításához, továbbá a borok kedvezô dominanciájának elérése érdekében.
• Degorgírozni: (húsokat) vérteleníteni.
• Degresszírozni: zsírtalanítani.
• Dekantálás:
keverékek szétválasztását, áttöltést, ülepítést, szûrést,
lényegében szilárd anyagnak egy folyékony anyagból
való eltávolítását, elkülönítését jelenti. Elsôsorban a
borászatban használt kifejezés a borban lévô üledék,
darabos szennyezôdések eltávolítására vagy a bor levegôztetésére használt eljárás.
• Delikátesz: csemege, finomság.
• Deszosszírozni: csonttalanítani.
• Dresszírozni:
formázni, formát adni. A hús tálalás elôtti formázása, illetve a szebb szeletekért vágás elôtti átkötése.
• Flambírozni:
az étel leöntése alkohollal és meggyújtása, míg az alkohol
el nem ég. Az étel íz- és látványvilága flambírszesz használatával növelhetô. A flambírozás két módja: (1) a nyersanyagot átsütjük, átforrósítjuk és leöntjük valamilyen alkoholtartalmú itallal, majd meggyújtjuk. Miután a lángok kialudtak, folytathatjuk az étel párolását; (2) a készételt leöntjük valamilyen
szesszel, meggyújtjuk, és lángolva tálaljuk fel.
• Flammírozni:
(elsôsorban szárnyasok pihéit) tûz felett lepörkölni.
• Frappírozni:
pezsgôt — az üveg nyakát kézzel megforgatva — pezsgôsvödörben hûteni.
• Gasztrológia: ínyencmesterség, szakácsmûvészet.
• Gasztrológus:
ínyencmester, konyhamûvész, kiváló szakács.
• Gasztrománia: telhetetlen ételben, italban.
• Gasztronómia:
görög eredetû szó, mely jelent ínyencséget, az ételek és italok szakértô ismeretét, kifinomult élvezését, az étkezés
mûvészetét. Jelent szakácsmûvészetet, ínyencmesterséget,
de a kultúra és az étel közötti összefüggés tudományát vagy
mûvészetét is, és sokan vallják azt is, hogy a „kettô együtt”.
Hozzátartozik a terítés, a felszolgálás mûvészete, az étkezés
kultúrája és minden további, ami az étkezéshez kapcsolható.
Jean Anthelme Brillat-Savarin szerint: „A gasztronómia mindannak intelligens ismerete, ami összefügg a táplálkozással”.
Korunk fogalma szerint a gasztronómia a „vendéglátásban a
termelés, a konyha, vagyis az ételkészítés területén dolgozó
szakemberek tudására, kreativitására épülô tevékenység.
Célja a vendégek különbözô igényeinek maximális kielégítése.” A tágabb értelmezésben a terítés, a díszítés, a felszolgálás mûvészetét is takarja a fogalom, melyhez hozzá tartozik
az italok ismerete, továbbá az általános étkezéskultúra minden területe. A gasztronómia az általános kultúra része.

• Gasztronómia ünnepe:
2010-ben a francia gasztronómia felkerült az emberiség szellemi kulturális örökségének listájára, ezért 2011 óta minden
évben szeptember negyedik hétvégéjén rendezik meg a
gasztronómia ünnepét. Az UNESCO szakértôi szerint a francia gasztronómia és annak rituáléi, illetve külalakja egyedülálló. 2010-ben elsô alkalommal fordult elô, hogy az UNESCO gasztronómiával kapcsolatos kulturális örökséget vett fel
a listájára. Az étkezés a francia identitás része, ami hozzájárul a világ kulturális sokszínûségéhez. A francia gasztronómia legfôbb jellemzôi: a kiváló minôségû, helyi termékek felhasználása, az ízek harmóniája, a fogások figyelmes megválasztása, a borok és az ételek párosítása-társítása, az esztétikus megjelenés és a terítés. A gasztronómia ünnepe a francia gasztronómia gazdagságát és változatosságát illusztrálja. A különleges esemény a francia konyhát, annak termékeit
és az étkezés mûvészetét hivatott ünnepelni, miközben
elôsegíti a találkozást, a tapasztalatok megosztását és kedvet csinál a jó hangulatú, családias fôzéshez.
• Gasztronóm(us):
olyan ínyenc, aki foglalkozásától függetlenül jól ismeri a különleges és finom ételeket, italokat. Csak ilyeneket szeret, és
nagyon tudja élvezni a fogyasztásukkal járó kulináris örömöket.
• Glaszírozni:
fényt adni valaminek oly módon, hogy pecsenyelével,
olvasztott vajjal vagy cukorsziruppal történik a fényezés,
az áthúzás, a bevonás.
• Gout de France (Good France):
a francia gasztronómia ünnepének számító gasztroesemény, amelyek között a csúcsgasztronómia és a minôségi
bisztró egyaránt képviselteti magát. Auguste Escoffier 1912ben kezdett Dîners d’Épicure néven egy jótékonysági
vacsorát jelentô kezdeményezésbe: ugyanazon a napon
ugyanazt a menüt szolgálták fel a világ számos pontján
minél több vendég számára. 2015-ben ennek mintájára
indult el a Gout de/Good France gasztronómiai programsorozat, mely különbözô kategóriájú éttermek bevonásával
bôvítette ki Auguste Escoffier kezdeményezését.
• Gratinírozás (csôben sütés):
felfújt (vagy más étel) zsemlemorzsával, sajttal és vajjal
való megszórása, és sütôben vagy grillsütôben, illetve
szalamander alatti megsütése addig, míg aranyszínû
kéreg képzôdik rajta (a felsô réteg megpirítása). Sûrített
mártások gyors átsütését is jelenti. Csak rövid ideig tartó
sütést jelent; az ily módon sült ételek elkészítését a tálalás idejére idôzítsük, különben kiszárad, összeesik.
• Hasé: vagdalék húsokból.
• Illat:
fôzés közben az ételbôl felszálló illatanyagok kiváltotta
érzés. Hô (melegítés) hatására az ételbôl illékony molekulák
távoznak, amelyek az orr szaglósejtjeihez kötôdnek.
• Illatanyagok:
megfelelôen illékony olyan molekulák, amelyek elérik az
orr szaglósejtjeinek felszínén található receptorfehérjéket. Ezen kívül további feltétel, hogy az adott molekula
kötést is képes kialakítani az említett receptorokkal (illatmolekula), így ingerületet közvetít a szaglósejt irányába,
mely jelzi az agynak az illat vagy/és aroma detektálását.
• Ínyenc étkezés:
az ínyenc étkezés tiszteletben tartandó sorrendje: aperitiffel kezdôdik, melyet az elôétel, majd a hal- vagy húsétel követ. Ezt követi a sajt és a desszert, végül egy
emésztést elôsegítô itallal végzôdik.
• Íz:
az evés és ivás által kiváltott összetett érzésre használt
kifejezés. Összetevôi az illat, az állag, a hômérséklet, a
mechanikai tulajdonságok stb., melyeknek megfelelôi a
francia gout és az angol flavour szavak.

• Ízek:
a hagyományosan négy íz (sós, édes, savanyú, keserû)
mellett — a neurofiziológia legfrissebb eredményei alapján — például a nátrium-glutamátnak teljesen önálló
(mintegy ötödikként felfogható) íze van, de említhetô
akár az unami is. A különbözô keserû molekulák másmás keserû ízlelôbimbókat stimulálnak.
• Jus:
[ejtsd: zsü] a 20. század elején elindult avangárdista vonal
egy egyszerûbb és természetesebb alaphoz nyúlt vissza:
a természetes pecsenyeléhez. A természetes pecsenyelét
a hús sütéskor kifolyó és karamellizálódó húsnedvekbôl,
fehérjékbôl kapjuk. A jus alapanyagának legalább fele
részben húsból kell állnia. Az ilyen pecsenyelébôl készülô
mártások alapgondolata: „nemesített formában adjuk viszsza a húsnak, amit sütés közben elveszít”.
• Klarifírozni: leszûrni, tisztítani.
• Krokett:
a francia eredetû croquettes szó ropogóst jelent. Henger
alakú, bundázott, majd zsiradékban sütött húspótló étel.
Az egész világon elterjedt, különbözô alapanyagokból
készülhet (burgonya-, tojás-, gombaropogós stb.). A
krokett Magyarországon leginkább burgonyából készült,
kisméretû sült rolád. Amerika déli államaiban a lazackrokettek kedveltek, amit összeaprított lazacból és hagymából készítenek, majd bepanírozzák és kisütik. Keleten
pedig a rákpogácsák népszerûek.
• Kruton:
[crouton] apróra, különbözô formára vágott, házilag olajon pirított héjazott kenyér- vagy zsemlekockák, más források a pirított zsemleszeletet is így hívják. Krémlevesek
kitûnô levesbetétje, illetve egyéb ételek díszítôje. Sült
hús, bélszín alá is elôszeretettel teszik tálaláskor.
• Kulôr:
a cukor hevítésével sötétbarnára pirított színezôanyag
oldata.
• Laison:
levesek, mártások sûrítôanyaga, mint pl. a beurre manié,
a rántás, a tojássárgája, a tejszín és a vér.
• Lardon:
spékeléshez használt vékony szalonnacsík. Így hívják a
sült baconszeleteket is.
• Passzírozni:
szitán vagy szûrôn áttörni. Célja a különbözô fôtt anyagok egynemûsítése, pépesítése, valamint a nemkívánatos anyagok eltávolítása.
• Reducírozni: befôzni, sûríteni.
• Satobrian:
[chateaubriand, ejtsd: sátóbrian] a mai kor legnépszerûbb és legnagyobb becsben tartott marha húsrészébôl
(dupla bélszín java) készül az egyik leglegendásabb bélszínétel. Az 1800-as évek elején monsieur FrancoisRené de Chateaubriand híres francia államférfirôl kapta
a nevét, aki így hatalmas étvágyának és óriás termetének köszönhetôen felkerült a világ több étlapjára.
• Temperálni:
a temperare (latin eredetû) szóból ered, melynek jelentése:
mérsékelni, finomítani, beállítani. A gasztronómia világában
jelenti az egyes italok hômérsékletének beállítását felszolgálás elôtti hômérsékletre (pl. fehérbor, pezsgô). A csokoládé
kristályszerkezetének kialakítása szintén temperálás. A
42—43 °C-osra melegített csokoládét kb. 32 °C eléréséig
keverik, amit az alvadási próba után használnak fel.
• Turnírozás:
díszítés. Zöldségfélék faragással formázva, valamint
fûszerekkel tûzdelt húsok készítése.
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