Gasztronómiai
és konyhatechnológiai
alapfogalmak

• Abálás: élelmiszerek forráspont alatti vízben (80—90 °C)
történô hôkezelése puhítás vagy tartósítás céljából. Ennél
nem magasabb hôn a vörösáruk, hurkák vagy disznósajt
„kezelése”, összeérlelés és tartósítás céljából. A hurkák
töltésére használt minden húsféle, belsôség, a csécsi szalonnának és disznósajtnak való ezzel az eljárással, 95—100
Celsius-fokon történô puhítása és elôkészítése a további
munkafolyamatokhoz. A fehér hurkát 10—15, a véres hurkát
20—25 percig, a sajtokat, többször megszurkálva, nagyságuktól függôen 30—60 percig abáljuk.
• Absnicli: levágott húsvégek.
• Al dente: haraphatóra (nem puhára) fôzött tészta jelzôje.
• Al forno: sütôben elkészítve, vagy sütôben átsütve.
• Állományjavítás: krémlevesek, mártások állományát,
ízét tehetjük ezzel az eljárással finomabbá, krémesebbé,
jobbá. Legírozás, montírozás, tejfölözés, alaplével,
redukcióval történô javítás.
• Aszalás: olyan — elsôsorban — gyümölcstartósítási eljárás, melynek során a gyümölcs elveszíti víztartalmának
és tömegének nagy részét (18—24%-át megôrzi). Az
aszalás jelentékeny mértékben — szükségszerûen megváltoztatja az élelmiszer összetételét. Ezáltal hosszan
eltarthatóvá válik, azonban íze közelebb van a nyers
gyümölcséhez. A tárolási idô növekedésével csökken a
gyümölcsök, zöldségek, gomba vitamintartalma. Aszalványok: kis nedvességtartalmú, elsôsorban gyümölcsök. A szárítmánynál több gondozást igényel: rendszeresen át kell vizsgálni a terméket, nem tartalmaz-e
penészes darabot.
• Ászkolás: pihenô tárolás, utóérlelés.
• Átforralás (kiforralás): a liszttel sûrített ételek sûrítés utáni forralása, a nemkívánatos lisztes íz elkerülése érdekében.
• Áttörés: az áttörés célja a különbözô fôtt anyagok egynemûsítése, pépesítése, valamint a nemkívánatos anyagok eltávolítása.
• Au four: hirtelen sült hússzelet raguval megrakva, és az
rápirítva.
• Bain-marie: vízfürdô.
• Baton (bâtonnet): a julienne-hez (ejtsd: zsülien) hasonló, de annál vaskosabb (0,5—1x0,5—1 cm), 3—5 cm hoszszú hasábokra aprítás. A sült krumpli kedvelt formája ez,
de mártogatósnak is optimális sárgarépából, karalábéból, uborkából, akár szárzellerbôl is.
• Beforralás: hosszabb ideig tartó fôzés, melynek célja a
felesleges víztartalom eltávolítása (pl. levesek beforralása, fûszerkivonat készítése).
• Black jack: black jack néven is említik a legsötétebb
karamellt, az íze nagyon intenzív. Csak kis mennyiségben
használható a desszertek színezésére, önmagában ehetetlen.
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• Bouillon: lé. Általában húslé vagy húskivonat, erôleves, de lehet zöldségbôl, halból, vadból vagy másból
fôtt lé is.
• Bô zsiradékban történô sütés: bundázott ételek, burgonyafélék, egyes tészták készülnek ezzel az eljárással.
A sütéshez bô zsiradékot használunk, vagyis a zsiradék
bôven ellepi a sütendô anyagokat, a hômérséklet a
sütendô anyag jellegétôl függ, de a kevés zsiradékban
történô sütéshez képest alacsonyabb hômérsékletû.
• Brunoise: (ejtsd: brünoáz) egészen apró kocka (0,2—0,3
cm). Ha a julienne gyufahasábokat apróra kockázzuk,
brunoise-t kapunk. Nagyon mutatós ilyen színes apró
zöldségekkel megszórni egy köretet, de idôigényes aprítás.
• Bundázás: az a tevékenység, melynek során a különbözô szeletelt alapanyagokat valamilyen masszába, vagy
masszába és száraz morzsalékos anyagba mártjuk,
ezután sütjük.
• Derítés: folyadéktisztítási eljárás, a benne (lé, leves stb.)
lebegô, zavarosodást okozó apró, szilárd, leszûrhetetlen
részecskék eltávolítása révén. Az ételkészítésben leggyakrabban az erô-, a hús-, a csontleves, és az aszpik
készítésekor alkalmazzuk, az eljárás végén a lé kristálytisztává válik. A tojásfehérjéhez kevés hideg vizet adunk,
kissé felverjük, azután a tisztítandó folyadékból egy keveset állandó keverés közben a tojásfehérjéhez öntünk.
• Dobos cukor: karamellizált cukor. Elsôsorban a dobos
torta tetejének bevonására használva ismert.
• Dögösödés: a túltelített cukoroldatból (cukorszirup) szabálytalan, nagy szemcséjû kristályok formájában elkezdôdô kristályosodás.
• Elôsütés: a továbbiakban párolni, egyes sütni kívánt ételekre (elsôsorban húsokra) rövid ideig tartó erôs hôhatással kéreg égetése. A sütés mindig nagyon forró — majdnem füstölgô — zsiradékban kezdôdik, a hús állandó
mozgatásával (többször meg kell fordítani), így a hús
nem tapad oda a serpenyô aljára. Ezt követôen a sütés
alacsony hômérsékleten folytatódik. Az eljárás célja,
hogy ne süljenek ki az értékes húsnedvek. A rakott egytálételek hozzávalóit — így zöldségeket is — gyakran
elôsütjük, így összerakva a csôben sütve ezzel az eljárással biztosítható, hogy a többféle hozzávaló egy idôben
puhuljon meg, és ne maradjon nyers.
• Etamin: szûrôruha.
• Filé: a gerincrôl kétoldalt teljesen lefejtett, vagy teljesen
csontozott, tisztított, szeletelésre elôkészített hús.
• Félfôre vágva (félkarikára vágás): elôbb hosszában
ketté, majd keresztben szeletekre vágva (pl. hagyma).
• Forrázás: rövid ideig tartó hôkezelés, a nyersanyagok
tulajdonságainak javítása érdekében (pl. hagyma csípôs-

ségének tompítása, paprika, paradicsom bôrének eltávolítása érdekében).
• Gôzölés: a nyersanyagok a folyadékkal nem érintkeznek, gôzzel telített térben fônek. Ez lehet akár olyan fazék
is, melybe a vízszint fölé egy lukacsos lemezt, rácsot
helyezünk, és erre tesszük a párolandó élelmiszereket,
de lehet modern gôzpároló készülék is.
• Habarás: a folyadékkal, tejtermékkel csomómentesre
kevert lisztet adjuk az ételhez úgy, hogy elôbb a forró étel
egy részét belekeverjük a habarásba, majd ezt öntjük
vissza az egész ételbe.
• Huzatás: a nyersanyagot (szeletelt almát, ananászt,
banánt stb.) légritka térben és cukros lében fôzik, így
nagy mennyiségû cukrot vesz fel a gyümölcshús. Az
aszalt gyümölcsök édes ízüket és kitûnô állományukat
ennek a fôzôvízbe adagolt nagy mennyiségû cukornak
köszönhetik. A légritkított térben történô fôzés hatására a
gyümölcshúsban található gázok eltávoznak, és helyüket
a fôzôvíz cukormolekulái veszik át. A bejutott cukor nem
tud elpárologni, így visszamarad a késztermékben. Ezzel
a mûvelettel egyszerre lesz édes és nagyobb tömegû az
aszalt termék.
• Infrasütés: a sütés ôse, a parázson sütés, amit a
modern technika az úgynevezett grillkészülékekben
elektromos fûtôszálakkal helyettesít. A sülô anyag felületét egyenletes, magas hôsugárzás éri, így jönnek létre az
élvezeti értéket növelô pirult kéregrészek.
• Ipari aszalás: elôfôzött gyümölcsök aszalása, l. huzatás.
• Julienne: (ejtsd: zsülien) a zöldségek, illetve a keményebb húsú gyümölcsök (pl. alma, körte), sajtok olyan
darabkákra aprítása, mint egy gyufa (gyufaszál vastagságú metélt kb. 3—5 cm).
• Karamellizálás: a karamellizálás tulajdonképpen pirítás,
melynek során a különbözô alapanyagok barnás réteget
kapnak, s különösen finom ízanyagok alakulnak ki, mely
a bennük lévô cukornak köszönhetô. Egyes zöldségféléknél (pl. sárgarépa, fehérrépa) különösen jól alkalmazható eljárás. Ugyanezt az eredményt zöldségeknél is
elérhetjük, ha édes, nagy cukortartalmú borban pároljuk,
pirítjuk ôket (pl. fokhagyma, hagyma).
• Kiforralás: l. átforralás.
• Konfitálás (konfittálás): lassú tûzön (70—80 °C-on),
kíméletes eljárással, hosszú ideig tartó sütés. Lényege,
hogy a hús besózása után felöntjük olvasztott zsírral úgy,
hogy ellepje. Hosszú órákon, akár éjszakán át sütjük (ami
a húson kívül lehet pl. fokhagyma is). Utána a kihûlt zsiradékban hónapokon át tárolható. A konfitált hús, kacsa,
liba, sertésraguk, becsináltak gazdagításához használhatók. A szót ma már az alacsony hôfokon sült zsíros
húsokra is használják.
• Legírozás: finomításra szolgál, melynek során a (krém)leveseket, mártásokat, szószokat tejszínnel, tojássárgájával dúsítják.
• Liofilezés (liofilizálás): fagyasztva szárítás, melynek
során a gyorsfagyasztáskor képzôdött jégkristályokat
alacsony hômérsékleten eltávolítják, víztelenítik, így a Cvitamin-veszteség minimálisra csökken.
• Lioprotektánsok: a liofilezéskor használt védôanyagok.
A fagyasztva szárított termékek védelmére használt anyagok jellemzôen polihidroxi-vegyületek, például cukrok
(mono-, di- és poliszacharidok), polialkoholok és származékaik. Természetes lioprotektánsok a trehalóz és a
szacharóz.
• Marinád: a marinírozáshoz használt páclé.
• Marinálás (marinírozás): sós, ecetes, hagymás lében
húsok, halak ízesítése, érlelése. A magyar konyha elsôsorban a marinált (marinírozott) rántott halat és a hagymás heringet ismeri, de marinírozni szoktak fôtt borjút,

bárányt, marha- és sertésnyelvet, ökörszájat, kemény
tojást is.
• Marinírozás: pácolás.
• Megfuttatás (felfuttatás): a nyers vagy szárított élesztô
aktiválása. Az élesztôt langyos cukros vízbe vagy tejbe
morzsoljuk és meleg helyen 25—30 percig pihentetjük.
Amikor a felszínére dúsan felfut habként az élesztô, akkor
kész.
• Mijotirozás: lassan sütés vagy fôzés.
• Oblique: hengeres zöldségekbôl háromszögletûre formázott — alja íves — 180 fokos, elforgatott vágással kialakított darabolási technika.
• Oignon pique: egész hagyma, melyet megtûzdeltek öt—
hat darab szegfûszeggel és egy babérlevéllel.
• Onion brulle: vaslapon barnára megpirított, kettévágott
hagymafej, melyet elsôsorban levesek színezésére használnak.
• Panád: lisztpép. Zsíros folyadékban fôtt liszt, ahol a
folyadék, a zsiradék és a liszt aránya 1:1:1 keverék.
• Panírozás: bundázás.
• Párizsi bundázás: a hússzeleteket vagy az elôkészített
zöldségfélét csak lisztbe és felvert tojásba mártjuk,
melyet közvetlenül csak a sütés elôtt végzünk.
• Papillote: az a papírhüvely, amit a szárnyasok csontjára
húznak díszítésként, illetve kézzel történô megfogáshoz.
• Parírozás: sütés vagy párolás elôtt a húsok felületének
— megtisztítjuk a felesleges inaktól, apróhúsoktól stb. —
zsírtalanítása. Formára vágás (a húsokról a lelógó darabok levágása).
• Paysanne: 1,5x1 cm hasábból 0,5 cm-es lapok vágása.
• Posírozás: nyersanyagok rövid ideig tartó, csak részleges vagy félig fôzése.
• Rondelle: nem túl vastag karikára vagy félkarikára
vágottat jelent, ami lehet répa, retek, vékonyra szelt uborka, cukkini, grillezhetô zsenge tök stb. (A zöldségkarikák
ne legyenek túl vastagok (0,5—1 cm), mert az más kategória.)
• Sauté: (németesen szotírozás) pirítás.
• Smizírozás: hideg aszpikos készítmények díszítését
szolgálja úgy, hogy a forma belsô felét egyenletesen
vékonyan bevonjuk (bélelni) aszpikkal, megfelelô módon
dekoráljuk, majd beletöltjük a töltelék anyagot. Dermesztés után a formából kiborítva a díszítés a forma külsô
felén látható.
• Spékelés: húsok szalonnacsíkokkal történô tûzdelése.
• Szárítás során igyekeznek az összes vizet eltávolítani a
szárítandó termékbôl annak érdekében, hogy az jól és
hosszan tárolható legyen. A 3 és 8% közötti nedvességtartalomra leszárított termék nem romlik meg és nem
penészedik. A zöldségféléket szárítják, a gyümölcsök
száríthatók, illetve aszalhatók. Szárítmány: elsôsorban
zöldségfélékre jellemzô, melyeknek nagyobb a víztartalmuk, mint a többnyire kisebb nedvességtartalmú aszalványoknak.
• Szautírozás (soutirozás): gyorsan (hirtelen) sütni húst
vagy haldarabokat bôséges és forró étolajban tepsiben
vagy lábosban.
• Szotírozás: lepirítás.
• Sauteuse: (ejtsd: szotôz) francia mély serpenyô, mely a
kínai wokhoz hasonló. Univerzális edény, mely alkalmas
sütésre, forralásra, fôzésre, pirításra. A többnyire ferde
falú úgy fejlôdött ki, hogy habverôvel, keverôkanállal az
edény tartalma maradéktalanul elérhetô legyen.
• Tourné: 5 cm hosszú, negyedelt zöldség (cukkini, uborka, burgonya) hegyes, hajóalakzatra faragva.
• Turnírozva: faragással formázva.
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