
Indiana Jones és barátai

Az emberek döntő hányada alapvetően szereti 
az édes, nagy cukortartalmú ételeket. Ezt a szerve-
zetünkből kiváltott reakciót a biológia is jól ismeri: 
a vércukorszint ingadozása, a stressz, a kiegyensú-
lyozatlan tápanyagbevitel, de hormonális 
változások és kimerültség is lehet az oka 
a cukor iránti vágynak. A 21. szá-
zadban, amikor oly sok 
minden könnyen 
elérhetővé vált, a 
magas egészség-
ügyi kockázat 
miatt a föld 
lakosság-
nak egy 
jó része 
küzd már 
a túlfo-
gyasztás-
sal, külö-
nösképpen 
a cukor túl-
zott bevitelé-
vel. De nehogy azt 
higgyük, hogy csak 
a modern időkben vált 
problémává a túlzott cukorbe-
vitel. A fent említett biológiai folyamatok 
miatt mindig is jelen volt az emberekben a cukor 
iránti vágy, ennek elérését azonban csak a 16. szá-
zad tette könnyebbé: ekkor kezdett el szélesebb kör-
ben terjedni ugyanis a nádméz, illetve a nádcukorra 
épülő feldolgozóipar. Így az európai emberek még 
mindig drágán, de a korábbiakhoz képest mégis 
olcsóbban juthattak a ma sokak által „fehér méreg-
nek” nevezett cukorhoz. Hosszú ideig presztízsérté-
ke volt annak, ha az ételre mézet, majd cukrot tettek, 
hiszen ez mutatta meg, hogy a vendéglátó milyen jó 
anyagi helyzetben van, hiszen akár azt is megtehe-

ti, hogy vendégeinek ebből a drága alapanyagból is 
nagy mennyiséget biztosítson az étkezés során. Így a 
kora újkorban, a nagy földrajzi felfedezések korában, 
az új fűszerek, alapanyagok megjelenésével együtt a 

már ipari mennyiségben előállított, süveg-
formában árult cukor is elterjedt. 

Természetesen először 
a királyi és főnemesi 

udvarokban jelent 
meg általánosan: 

így találunk 
c u k o r b ó l 

formázot t 
d e s s z e r -
teket már 

M á t y á s 
k i r á l y 
1476-os 

esküvői 
menüso-

rában is . 
A z  i t á l i a i 

menyasszony 
tiszteletére a ha-

zájában már nagy 
divatnak számító mar-

cipán is megjelent az ételek 
között, ahol egy fekete-fehér sakk-

készletet is formáztak belőle. Ezzel együtt már ekkori-
ban egész Európában megjelentek a cukorfogyasztás 
káros hatásai, így Londonban a régész és antropoló-
gus kollégák egyértelműen kimutatták, hogy a kora 
újkori temetőkben bizony sokkal nagyobb arányban 
láthatóak az emberi csontokon a túlzott cukorfo-
gyasztás következményei, így a fogszuvasodás is. Ná-
lunk Mária Terézia királynő magánleveleiben láthatjuk 
annak nyomát, hogy a felvilágosodás kori uralkodónő 
tisztában volt a magas cukorbevitel káros hatásaival: 
mivel ő is hízékony alkat volt, így leveleiben menye-

Sakktábla marcipánból, kétfarkú hableány cukorból

 Zay OrsolyaA cukor a történelemben

Recept

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

inek és lányainak is javasolta, hogy fi gyeljenek oda a 
táplálkozásra, illetve gyermekeinek külön konyhán 
főzetett, s kifejezetten kérte, hogy az esti kakaóba 
csupán kis mennyiségben tegyenek cukrot.

A kísérleti régészet egyik legfelkapottabb ága a 
különböző korokban használt főző- és sütőedények, 
eljárások kipróbálása. Érthető módon a szakemberek 
és a laikus közönség is rajong a témáért, hiszen enni 
majd’ mindenki szeret, de legalábbis a létfenntartás 
elengedhetetlen része a táplálkozás, így mindenki 
kapcsolatban áll az étellel. Magyarországon is több 
múzeumi helyszínen foglalkoznak kísérleti jellegű 
főzésekkel, így a késő reneszánsz korában megjelent 
cukros-marcipános ételek is „terítékre kerülnek” év-
ről évre. Az alábbi cukros receptet többször, többféle 
formára alakítva kipróbáltuk Visegrádon a Mátyás Ki-
rály Múzeumban, így bátran tudom ajánlani bárkinek, 
noha természetesen ebben az esetben is a mértékkel 
való fogyasztását javaslom!

Hozzávalók:
500 g darált keksz

100g vaj

100g cukor

1 db vaníliarúd

100 g vörös marcipánrúd

100g zöld marcipánrúd

A korszakban a marcipánt a konyhán készítették 
el, és a bátrabb, vállalkozó kedvű olvasók ezt 
most is kipróbálhatják: őrölt mandulából és 

cukorból kell masszát készíteni mozsárban. Még egy-
szerűbb azonban megvásárolni a marcipánmasszát, 
majd azzal dolgozni: kinyújtjuk a kétféle színű marci-
pánrudat, majd késsel vagy egy formával kivágjuk a 
sárkány pikkelyeit. Közben elkészítjük a sárkányunk 
alapját is: a darált keksszel elkeverjük a cukrot, majd az 
olvasztott vajat hozzáöntjük, valamint belekaparjuk 
a vaníliarúd belsejét. A masszát szétmorzsoljuk, át-
gyúrjuk. Egy vajas tapintású masszát kapunk, melyet 
ízlés szerint sárkányformára alakítunk. Kevés ábrázolá-
sunk maradt fenn a 18. század előtt, de leírásaink szép 
számmal mutatják, hogy a középkor és a kora újkor 
folyamán a cukrászok éppoly fantáziával készítették 
el az édességeket, mint manapság, tehát nyugodtan 
bízzuk a fantáziánkra (vagy az internet adta képi lehe-
tőségekre), milyen állatformát készítünk el. A kialakí-
tott és kihűlt alapra egyesével rakjuk föl a pikkelyeket, 
ami igen időigényes munka, de megéri: emelni fogja 
az esemény fényét a vörös-zöld sárkányunk, és az ízre 
sem fognak panaszkodni a vendégek!

Sárkány 
„marcipánbundában”

Recept

Jó étvágyat!
EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin
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