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PETHO MÁRIA ANNA

Régi vegetáriánus receptek
Az egészséges táplálkozáshoz ajánlható paraszti ételek
Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A mai kor embere talán nem is gondol arra, hogy a népi hagyományos alapanyagok
és ételek között sok olyan található, amely ma is fogyasztható, mivel megfelel a
korszerű, egészséges táplálkozás előírásainak. Nem kell kitalálnunk újfajta vegetáriánus
recepteket, de nem kell utánoznunk a nyugati és amerikai ételeket sem. Jász-
Nagykun-Szolnok megye hagyományos táplálkozásában sok olyan fogást találunk,
amelyeket nyugodtan alkalmazhatunk. Ezzel nemcsak egészségesebben táplálkozunk,
hanem a hagyományokat is ápoljuk.

A gabonafélékből készült ételeken belül első helyen a kenyér áll. A felhasznált
búzaliszt kiőrlési foka régebben nagyobb volt, tehát magasabb fehérje-, rost-, vitamin-
(B-vitaminok, folsav, E-vitamin) és ásványianyag-tartalommal (vas, mangán, cink stb.)
rendelkezett. A kovászhoz nagykorpát használtak fel. A búzakorpa csökkenti a vér
lipidszintjét, ezzel a szív és érrendszeri betegségek kialakulását is. A korpaciberét
(korpából erjesztéssel készült savanyú leves) a század elején még fogyasztották az
Alföldön. Köhögésre és tüdőbetegségre is jó. A kenyérrel együtt sültek a különböző
ízesítésű lángosok, a kiscipó, a hajtotgatással készült kenyirlepin (biblia, hajtott, kőttes),
a Nagykunságban a vesu (nevét veséhez hasonló alakjáról kapta), valamint a
teknőmaradékából a vakaró (vakarcs).

Kukoricából csak ínséges időszakban készült kenyér. A kukorica zsírtartalma magas,
kiváló karotinforrás ez (az A-vitamin elővitaminja). Fontos vitaminokkal (E-vitamin,
folsav, B-vitaminok) és ásványi anyagokkal (kálium, kalcium, magnézium, vas és cink)
rendelkezik. Darából készült a kukoricakása (édesen vagy sósán), kukoricalisztből
sütötték az öntött máiét (édes máiét) és a görhe máiét (görhét, kukoricapogácsát). A
pattogatott kukorica (pattog tengeri) leköti a gyomor savtartalmát. A pattogatás vagy
a hosszú ideig tartó főzés során olyan kémiai reakciók játszódnak le, melyek elősegítik
a kukorica emésztését. Ilyen a keményítő csirizesedése, a fehérjék denaturálódása és a
Maillard-reakció.

A századfordulón még az egész megyében ismertek voltak a kölesből készült ételek.
Ez szintén értékes gabonaféle, rákellenes hatással rendelkezik. Főztek belőle levest,
kását, öregételt, töltelékként használták hurkához és réteshez. Ez az utóbbi a kásás rétes
vagy kásás bélés, melyet hagyományosan szilveszterkor ettek. Csíráztatott búzából
sütötték a csíramáiét, melyet a böjt idején vagy a téli, kora tavaszi időszakban
fogyasztottak. A gabona csíráztatása során nő az egyes vitaminok (pl. a karotin)
mennyisége. Ugyanakkor csökken a puffadást okozó és a felszívódást gátló anyag
tartalma.
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A zöldségféléken belül burgonyából, azaz a krumpliból használták fel talán a
legtöbbet. Jelentős téli C-vitamin-forrás, és sokféle ásványi anyagot is tartalmaz.
Köretként való felhasználása mellett készülhetett belőle leves (köztük a kevésbé ismert
gölödin-, azaz gombócleves), valamint reszelt főtt krumpliból sütéssel a krumplilapótya
(macok). Már elfelejtett, de változatosságot biztosító és egészséges főzelékek főttek
vajrépából, sárgarépából és salátából. Kevésbé ismert hüvelyesek a csicseriborsó és a
szegletes borsó (lapos borsó). Mindkettő értékes magas fehérje és E-vitamin tartalmánál
fogva. Készülhetett belőlük leves és főzelék is. Túlzott fogyasztásuk izombénulást
(lathyrizmust) okozhat. A káposzta rostban, ásványi anyagokban és vitaminokban
gazdag. Elsősorban a savanyú káposztában magas az U-vitamin-tartalom. Ez a vitamin
segít megelőzni a gyomor- és nyombélfekélyt. Rendkívül egészséges a hallal ízesített
káposzta, melynek régi neve csíkos káposzta, csíkkáposzta. A sokféle mártás
könnyebben emészthetővé tette a húsételeket, és elősegítette a savas kémhatás
visszaszorítását. Újra ajánlatos feleleveníteni a torma-, a kapor, a vöröshagyma, a
fokhagyma- és a paradicsommártás készítését. Vöröshagymából és fokhagymából levest
is főztek. A vöröshagyma elősegíti a zsírok felszívódását. Mint gyógynövény, elsősorban
a tüdőre hat. A fokhagyma baktérium- és vírusölő hatású anyagokat tartalmaz.
Mindkettő fontos betegségmegelőző hatással rendelkezik.

A húsokból készült ételeken belül a halak és a baromfiak a legegészségesebbek. A
halzsir többféle telítetlen zsírsavat tartalmaz, melyek szerepe bizonyított a szív- és
érrendszeri megbetegedések megelőzésében. Purin bázisokat nem tartalmaz, így
köszvényes betegek is fogyaszthatják. A baromfifélék húsa kötőszövetben és
zsírszövetben szegény. A paraszti háztartásokban ez került a hétköznapokon és vasárnap
az asztalra. Érdemes megjegyezni, hogy legfeljebb hetente 2—3-szor fogyasztották. Ez
megfelel a ma elfogadott táplálkozástani előírásoknak. Disznótorban ma is készítenek
májas pogácsát (a csepleszbe, bélfodorba téve), diderkét, hurkatölteléket tettek a bél
egyik megvastagodott részébe, a gömböcbe, kispálanyjába. A máj és a vér egészséges
volta viszonylag közismert, hasonlóan a tejhez.

A tejfeldolgozás termékei szintén gazdagabbak voltak a múltban, mit manapság. A
fias tehén első teje a guluszta. Fehérje- ásványi anyag- és vitamintartalma jelentős,
gyakran értékesebb, mint maga a tej. Ebből készült a megyében a vékonypite, peccpite.
Ennek fogyasztásához meghívták a többi gyereket is, hogy sok teje legyen a tehénnek.
Elsősorban böjti időszakban használták a kifőtt vajat, sült vajat. Étvágygerjesztő,
ugyanakkor jobban eltartható, mint a vaj. A savó és az író energiában szegény, de
tejcukorban, vitaminokban és ásványi anyagokban értékes termék. Levesek és főzelékek
habarásán kívül sütemények és kalácsok készítéséhez is felhasználhatjuk. Az érett túró,
erős túró elsősorban téli eledelnek számított. A gomolyát (gomolysajtot) tehén- és
juhtejből is sajtolták. A gomolya édes savójából készült a zsendice és a zsendicetúró.
A kecske- és a juhtej táplálóbb hatású magasabb zsír- és fehérjetartalma miatt. A
tehéntejből készült a tejbetésztaleves (tejleves), a karimáskása és a tejbekása.

A gyűjtögetéssel szerzett alapanyagok közül a vadon termő gyümölcsök könnyen
emészthető cukrokat (fruktózt, szorbitot), sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak.
A különféle gombák jól illeszthetők az energiaszegény, fogyókúrás étrendbe. A fagyot
is jól bíró csicsóka jól emészthető szénhidrátot, jelentős mennyiségű vitaminokat és
ásványi anyagokat tartalmaz. Gyerekek kedvence volt az édesgyökér, amelynek
emésztést javító, gyulladásgátló és immunitást fokozó hatása van. Édes ízét a
nádcukornál ötvenszer édesebb glycyrrizin adja. Széles körben ismerték és itták a
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kamillából, hársfavirágból, az akácvirágból készült teákat. Ezeket nyugodtan
fogyaszthatjuk, mivel nincs mellékhatásuk.

Az ízesítőkön belül a bor-, az alma- és a mézecet biológiai erjesztésűek, így többféle
ásványi anyaggal rendelkeznek, emésztést serkentő hatással is bírnak.

A tartósított termékek közül a legismertebb a savanyú káposzta. Kedvező hatást
gyakorol a bél baktérium-összetételére, és elősegíti az emésztést. Az erjedés során
C-vitamin és B-vitaminok képződnek. Ugyancsak erjesztéssel készült a répa, az uborka,
valamint a répa és a káposzta együtt eltévé. A savanyú dinnye elősegítette a húsok és
a szalonna emésztését, valamint ellensúlyozta a bélben keletkező savas kémhatást. A
gyümölcsök magas energia- és szénhidráttartalmuk mellett többféle ásványi anyagot és
vitamint tartalmaznak. Az aszalt gyümölcsökből főzött leves neve cibere (kiszi). Másutt
ciberének hívják a szilvalekvár elejét, amely tulajdonképpen savanyú szilvalekvár.
Különösen a téli hónapokban kedvező emésztést javító hatása. Bár a hidegen sajtolt
olajok gyorsan romlanak, összetételük mégis kedvezőbb a finomított olajokénál. A
technológia során ugyanis a vitaminok és az ásványi anyagok jó része benne marad az
olajban.
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