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1. BEVEZETÉS 

1.1 CÉLKITŰZÉS A KURZUSRA 

A kurzus célja, hogy a hallgatók a gasztronómia tantárgy keretein belül a lehető 

leggyakorlatiasabb, a későbbi munkájukhoz nélkülözhetetlen, jól hasznosítható tananyagot 

sajátíthassanak el. 

Az egészséges táplálkozás alapjait (képzéstől függetlenül is) mindenkinek ajánlott ismernie, hiszen 

életminőségünket, teljesítőképességünket nagyban befolyásolja. A turizmus-vendéglátásban dolgozó 

szakembereknek ennél mélyebb gasztronómiai tudásra van szükségük, annak érdekében, hogy a 

hazaiés külföldi vendégek számára is teljeskörű és megfelelő minőségű szolgáltatást tudjanak nyújtani. 

A munkatársak számára elengedhetetlen a sajátunk mellett a különböző nemzetek étel- és 

italfogyasztási szokásainak és történelmének megismerése, mely elősegíti a vendég étkezésbeli 

igényeinek jobb megértését és ezzel együtt minőségibb kiszolgálását. A hazai tájak ismerete általános 

műveltségünket gyarapítja, valamint segít a hozzánk fordulók kíváncsiságát kielégíteni.  

Mindamellett, hogy a hazai tájak és azok ételeinek ismerete általános műveltségünket is 

gyarapítja, a mai hazai és nemzetközi konyha, valamint az egyes vallások étkezéssel kapcsolatos 

szabályainak alapos ismerete elengedhetetlen az idegenforgalomban dolgozók számára. Ezen 

túlmenően a vendéglátásban dolgozóknak megbízható szaktudással kell rendelkeznie a terítés, 

felszolgálás és a vendégismeret területein, célszerű ismerniük az étlapok vagy rendezvények 

ételsorának kialakítási szabályait annak érdekében, hogy a vendég elégedetten távozzon, majd 

visszatérjen, esetleg a vendéglátóhely jó hírnevét terjessze. 

Az átfogó italismeret (bor, sör, egyéb szeszesitalok, alkoholmentes italok) és italrendelés 

szabályainak elsajátítása szintén a gyakorlati munkát könnyíti meg, emellett környezettudatos 

vendéglátó szakemberként a higiéniára és a hulladékok kezelésére is figyelmet kell fordítanunk.  

Kiemelt célként kezeljük a tanulók környezettudatos szemléletmódjának kialakítását, hogy a 

későbbiekben vendéglátó szakemberként hangsúlyt fektessenek az adott vendéglátóhely 

környezetbarát üzemeltetésére miközben betartják a higiéniára, a nyersanyagok, ételek,  italok és a 

hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat. 

 

1.2 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

A hallgatóknak az alapkompetenciákon (ide soroljuk az e-kompetenciát is) túl egyéb 

kompetenciaelemek meglétére is szüksége van a kurzus sikeres teljesítéséhez. Alapvető elvárás velük 

szemben, hogy nyitottaklegyenek más népek kultúrája iránt, hiszen a szakmájukkal kapcsolatosan a 

hazai vendégek mellett más országok turistáival is fognak találkozni, éppen ezért más kultúrák alapos 

ismerete elengedhetetlen. A hallgatóknak alapvetően jó kommunikációs készségekkel kell 

rendelkezniük, mely később a választott szakmájában is szükséges lehet. A leckék elektronikus 

formában elérhetőek lesznek a hallgatók számára, így egy felhasználói szintű számítástechnika-ismeret 

alapvető követelmény. 

1.3 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

Az elméletben megszerzett ismeretek kiteljesedése az, amikor a gyakorlatban is 

megtapasztalhatja azokat, ezért tanácsoljuk a hallgatóknak, hogy ki-ki, anyagi keretein belül minél 

több, a gasztronómiával kapcsolatos programon vegyen részt (éttermi látogatás, borvacsora, vásár, 

kézműves élelmiszerek bemutatója). Tanácsos a megfelelő (nyomtatott és elektronikus) szakirodalom 

megismerése, rendszeres olvasása. Ajánlott interjúk készítése étteremvezetőkkel, illetve a 

vendéglátásban dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberekkel, akik gyakorlati tanácsokat is 

adhatnak a hallgatóknak. 



 

2. BEVEZETÉS, A TANTÁRGY TEMATIKÁJÁNAK ISMERTETÉSE; RÖVIDEN A 

TÁPLÁLKOZÁSRÓL 

2.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja, hogy a hallgatók tisztában legyenek a gasztronómia alapfogalmaival és 

jelentőségével, az egészségmegőrzéshez, a betegségek leküzdéshez elengedhetetlen modern 

táplálkozástudomány eredményeivel. Egy ételsor vagy étlap kialakításánál tudni kell, mik azok a 

szempontok, amelyeket mindenféleképpen figyelembe kell vennünk, valamintszintén cél, hogy a 

hallgatók megismerjék az alternatív táplálkozásformákat és jelentőségüket. 

2.2 TARTALOM 

A gasztronómia alapfogalmainak és jelentőségének megismerése után a kiegyensúlyozott 

táplálkozásról, majd az ételválasztás szempontjairól tanulunk. Ezután megismerkedünk az alternatív 

táplálkozási formákkal, és szó lesz a funkcionális élelmiszerekről és a bioélelmiszerekről is. 

2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

2.3.1 A gasztronómia alapfogalmai 

A gasztronómia görög eredetű szó (gasztrosz=gyomor, nomosz=törvény; a gasztro előtag 

gyomorral és hassal kapcsolatosat jelent), jelentése: ínyesség, ínyesmesterség, az ételkészítés 

művészete (Magyar Értelmező Kéziszótár), valamint az ételek és italok szakértő ismerete, kifinomult 

élvezése, az étkezés művészete. További jelentése a szakácsművészet, ínyesmesterség, tágabb 

értelemben pedig a terítés, a felszolgálás művészete, az étkezés kultúrája is (Tusor és Sahin-Tóth, 

1999). 

Az Európai Parlament és az Európai Tanács rendelete szerint az élelmiszer minden olyan 

feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi 

fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el. 

A hétköznapi nyelvben élelmiszernek tekintjük mindazokat a készítményeket, melyeket 

mezőgazdasági vagy ásványi eredetű nyersanyagból és adalékanyagbólemberi fogyasztásra állítanak 

elő. 

A vendéglátás célja és lényege, hogy azok, akiket vendégül látunk, jól érezzék magukat, és 

megelégedetten távozva, kellemes emlékekkel gondoljanak vissza erre az alkalomra (Ónodi és Török, 

2002). 

2.3.2 A gasztronómia jelentősége 

A gasztronómia túlmutat egy szépen megterített asztalon, a megfelelő hőfokon, esztétikusan és 

udvariasan felszolgált étkeken. A gasztronómia önálló tudomány (némelyek szerint művészet), szoros 

kölcsönhatásban van a mezőgazdasággal, kereskedelemmel és turizmussal. 

A gasztronómiában, vendéglátásban tevékenykedő szakembernek meg kell tanulnia az ételek 

elkészítését, szakszerűen felhasználni az élelmiszer-ellátást és konyhai erőforrásokat, elsajátítani a 

különböző konyhai technikákat, valamint megtanulni az étkek esztétikus látványtervezését. 

A vendéglátás egyik lényeges eleme az étkeztetés: mindamellett, hogy kulturális sajátosságokat 

hordoz magában,ízélményt is nyújt. A vendégek utazásaik alatt szerzett tapasztalataikat megosztják 

egymással, miután hazatértnek, ezáltal keresletet gerjesztenek. Emellett elvárást is támasztanak a 

gasztronómia képviselőivel szemben, ez a minőségi kiszolgálást fejleszti. 

2.3.3 A táplálkozás helye az egészségmegőrzésben, a kiegyensúlyozott táplálkozás 

Az ember a többi élőlényhez hasonlóan, kölcsönhatásban van a környezetével. Ennek egyik 

megnyilvánulási formája a táplálkozás és az anyagcsere, tehát amikor az emberkülönböző táplálékokat 

vesz magához, azokat energiatermelés céljából megemészti, és a felesleget (salakanyagot) kiüríti. 



 

Egyre több helyen halljuk, hogy érdemes úgy tekinteni a testünkre, mint az autónkra: ha 

huzamosabb ideig alacsonyabb minőségű üzemanyagot tankolunk, hogyan várhatnánk el, hogy az idők 

végezetéig az elvárt magas színvonalon szolgáljon ki bennünket? Ugyanígy működik testünk is: 

megfelelő táplálkozással életminőségünket nagyban javíthatjuk. Itt is igaz, hogy a megelőzés – az élet 

többi területéhez hasonlóan – sokkal egyszerűbb, mint az utólagos javítás. 

A korszerű, egészséges táplálkozás alapelve, hogy mindig a szervezetünknek megfelelő 

mennyiségű és minőségű táplálékot vegyük magunkhoz. Hogy mi a „megfelelő”, az az életkorunkkal, 

életkörülményeinkkel, egészségi állapotunkkal az életünk folyamán folyamatosan változik: nem 

ugyanarra van szükségünk gyermekkorunkban, mint felnőtt korunkban, egy várandós kismamának 

mást kell fogyasztania, mint egy idős, esetleg beteg embernek, más az igényünk irodai és nehéz fizikai 

munka esetén, és így tovább. 

Emellett fontos, hogy megtaláljuk az ideális testsúlyunkat, amelyen a testünk optimálisan 

funkcionál, megfelelő az izom/zsír arány, feltöltöttek az ásványi anyag és vitamin raktáraink, 

immunrendszerünk kielégítően működik. Az alultápláltság ugyanolyan nagy probléma, mint a túlsúly, 

mindkettőből (akár) visszafordíthatatlan, halálos végkimenetelű betegségek is kialakulhatnak. A 

modern táplálkozás- és orvostudomány ezért egyre nagyobb figyelmet fordít a testtömegünkre. 

2.3.4 Azételválasztást meghatározó tényezők 

Alapvető cél, hogy a szervezetünk számára szükséges energiát a táplálkozással biztosítani 

tudjuk. Ez az energiaszint sok mindentől függ: 

− nem, 

− életkor, 

− testmagasság, 

− egészségi állapot, 

− munkavégzés intenzitása, 

− évszak, időjárás, éghajlat, stb. 

Az étrend összeállításához szakmai tudásra van szükség, ismeretekkel kell rendelkezni a 

nyersanyagokról és az étel elkészítésének módjáról, technikájáról. 

Mikor étrendet állítunk össze, tekintettel kell lennünk a rendezvény jellegére. Más ételsort 

állítunk össze egy családi ebédnél, mint egy 200 fős állófogadásnál. Mást kínálunk ebédre és 

vacsorára, és mást télen, mint nyáron. 

Az ételeken kívül figyelnünk kell az italokra is, valamint figyelembe kell venni a vendégek 

létszámát, ízlését, igényeit (vegetarianizmus, allergia), vallását, korát és anyagi lehetőségét. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy az ételallergiát (vagy étel-intoleranciát) azért nehéz 

diagnosztizálni, mert az egyén nemcsak az étel fő alkotórészére, hanem az elkészítés során használt 

anyagokra is érzékeny lehet (fűszer, tartósítószer, állagmegőrzők, ízfokozók és színezékek). A 

nagyüzemben előállított félkész- és késztermékek sokféle adalékanyagot tartalmaznak, és a velük 

szembeni allergiát nagyon nehéz megkülönböztetni az általános emésztőrendszeri betegségektől. 

A vendéglátóhelyek színvonala egyben meghatározza a vendégek elvárását is. Magasabb 

színvonalú üzlettől a vendég többet vár el, és ezért hajlandó többet is fizetni. Figyelembe kell venni az 

étterem, vendéglátó helyiség adottságait, befogadó és kiszolgáló kapacitását is. A kiszolgálásnak nem 

szabad, hogy szervezési probléma legyen az akadálya! 

Rendezvények tervezésekor a főfogást kell először meghatározni, a többi fogás mind ehhez 

igazodik, az ételsort írásban is rögzítik (ennek külön szabályai vannak, melyekkel e tantárgy keretein 

belül nincs módunk foglalkozni). 

Mikor kialakítjuk az ételsort, ügyelni kell a helyes táplálkozás előírásaira, követelményeire. 

Részesítsük előnyben a könnyen emészthető ételeket, valamint figyeljünk az ételek kalóriatartalmára 

és mennyiségére is. A modern táplálkozástudomány előnyben részesíti az olajban sült vagy párolt 

ételeket a bő zsírban sültekkel szemben, és ajánlja a friss gyümölcsökből, zöldségekből, sovány húsból 

készült étkeket. 



 

2.3.5 Alternatív táplálkozási formák: reformtáplálkozás, vegetáriánus táplálkozás 

Az alternatív táplálkozásra áttért emberek meggyőződése, hogy a betegségek nagyrészt a 

helytelen táplálkozási szokások miatt alakulnak ki. Statisztikai adatokkal támasztják alá, hogy azokban 

az országokban, ahol az emberek a természettől elrugaszkodott módon táplálkoznak, mesterséges 

adalékanyagokat, tartósítószereket, ízfokozókat, színezőanyagokat tartalmazó finomított, kész és 

félkész termékeket fogyasztanak, gyakrabban szenvednek különböző civilizációs betegségekben 

(többek között cukorbetegségben, allergiában és tumoros megbetegedésekben), mint azokban az 

országokban, ahol az emberek természetes élelmiszerekkel táplálkoznak. Példaként az USA-t hozzák 

fel, mint a gyorséttermek és a cukros üdítőitalok hazája, ahol az elhízás, a cukorbetegség és a többi, 

anyagcserezavaron alapuló betegség már-már megszokottnak számít. 

Reformkonyhán értünk minden, a hagyományostól eltérő táplálkozási formát, ami az egészség 

megőrzését vagy helyreállítását tűzte ki célul. „A reformtáplálkozásnak megfelelő étrendek és étlapok 

elterjedése a korábbiakban hagyományossá vált ételek, nyersanyagok mellett számos újítást és 

változást hozott életünkbe, nem egyszer tiszavirág életű trendek és divathullámok közbeiktatásával.” 

(dr. Kónya, 2009) 

A reformtáplálkozás (natúr táplálkozás néven is ismerjük) minden vegetáriánus táplálkozási 

irányzatot magába foglal. Nagy hangsúlyt fektet a növényi élelmiszerekre. A reformkonyha hívei csak 

olyan növényi (esetleg állati) terméket fogyasztanak, amelyeket nem kezeltek a növénytermelés és 

állattenyésztés hatékonyságát fokozó vegyi anyagokkal, tehát biotermékek
1
.A nyersanyagokat csak 

igen kíméletes technológiai eljárásoknak vetik alá, és csak természetes forrásból származó élelmiszer-

adalékokat és technológiai segédanyagokat alkalmaznak. 

A vegetáriánus táplálkozásra való utalást már a Bibliában is találunk, miszerint Isten növényi 

táplálékot rendel az embernek megteremtése után(Mózes 1:29). Ezen táplálkozási forma – helyesebben 

életmód – választásának több okais lehet: vallási, filozófiai, ökológiai, vagy éppen egészségügyi. A 

szó a latin vegetabilis = növényi szóból ered. Több irányzata is van: 

− Szemi-vegetáriánus táplálkozás: a „legmegengedőbb” irányzat, hiszen a fogyasztható állati 

eredetű nyersanyagok között van baromfihús és hal is. 

− Lakto-ovo-vegetáriánus táplálkozás: étrendjükben megtalálható a tojás. 

− Lakto-vegetáriánus irányzat:fogyaszthatók a növényi eredetű élelmi-nyersanyagok,a tej és a 

tejtermékek. 

− Vegán: szigorú vegetáriánus táplálkozás. Kizárólag növényi eredetű táplálékok fogyasztását 

engedi.A vegánok egy része a táplálkozás mellett más tekintetben is törekszik úgy élni, hogy 

azzal ne okozzon szenvedést az állatoknak. Nem támogatnak tehát olyan vállalkozásokat, 

amelyek az állatok célzott kizsákmányolására épülnek, vagy azzal közvetlen kapcsolatban állnak. 

Jellemző, hogy nem vásárolnak bőrből vagy szőrméből készült, illetve állatokon tesztelt 

termékeket sem. 

− Makrobiotikus táplálkozás:az étrend gerincét a teljes értékű gabonafélék alkotják, melyek 

kiegészülnek zöldségfélékkel, hüvelyesekkel, gyümölcsös és olajos magvakkal. 

Akik húsmentesen táplálkoznak, bizonyos betegségek köreikben ritkábban fordulnak elő. Ide 

sorolhatjuk például az elhízást, a II. típusú, felnőtt-, idősebb korban kialakuló cukorbetegséget, tüdő-, 

végbél-, emlő-, méh- és prosztatarákot,valamint a köszvényt. 

Ezen irányzatok hívei nemcsak táplálkozásukban térnek e1 a megszokottól, de életmódjuk, 

életszemléletük is eltér az átlagnépességétől. Nem szoktak alkoholt és kávét fogyasztani, valamint 

kerülik a dohányzást. Általában sokat mozognak és igyekeznek kiegyensúlyozott életmódot folytatni. 

A vegetáriánusok között híres embereket, írókat, tudósokat (több Nobel-díjast) is találunk, többek 

között Albert Einsteint (1879-1955), aki a következőket mondta: 

"Semmi sem lesz kedvezőbb hatással az emberiség egészségére és túlélési esélyeire, mint a 

vegetáriánus étkezésre való áttérés." 

További híres vegetáriánusok: G. B. Shaw, Lev Tolsztoj, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, 

Paul McCartney, Benjamin Franklin, Lékó Péter, Egerszegi Krisztina és Mahatma Gandhi. 
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 A biotermékekről később részletesen is lesz szó. 



 

A hallgatókhoz valószínűleg közelebb állnak: Lukács László (Tankcsapda), Anthony Kiedis 

(Red Hot Chili Peppers), Billie Joe Armstrong (Green Day), LennyKravitz, Bryan Adams, Madonna. 

Az ilyenfajta táplálkozási forma ellenzői általában arra hivatkoznak, hogy ezek a táplálkozási 

formák egyoldalúak, és a szervezet nem jut minden, számára szükséges ásványi anyaghoz, állati 

fehérjéhez és vitaminhoz, illetve hiánybetegségek fellépésével fenyegetőznek. 

Ha szakszerűen állítják össze a szemi-vegetáriánus és a lakto-ovo-vegetáriánus étrendet, akkor 

az gyakorlatilag minden korosztály számára elfogadható. A vegán és makrobiotikus táplálkozás terhes 

és szoptató anyáknak, gyermekeknek és betegeknek nem javasolható, mert a tápanyagbevitel elégtelen 

volta miatt hiányártalmak léphetnek fel. Ha valaki felnőttkorban mégis emellett a táplálkozási és 

életmódforma mellett dönt, a B6-, a B12-, a D-vitamin, valamint a vas-, a kalcium- és a cinkhiányt 

speciális készítmények segítségével megelőzheti, de szedésük csak orvosi ellenőrzés mellett történhet. 

2.3.6 Funkcionális élelmiszerek 

A funkcionális élelmiszerek elnevezése és az ezt alapul tekintő élelmiszer-ipariminősítő eljárás 

Japánból indult. 

A funkcionális élelmiszereken olyan élelmiszereket értünk, amelyek a megfelelőtáplálkozás-

élettanihatásokon túl az emberi szervezetben egy vagy több célfunkcióra kimutathatóan pozitív 

hatással vannak. Emellett elősegítik a jobb egészségi állapotot és kedvezőbb közérzetet, tehát ezek az 

élelmiszerek meghatározott egészségügyi előnnyel bírnak, vagy éppen csökkentik bizonyos 

betegségek előfordulásának esélyét.  

A funkcionális élelmiszerekre vonatkozóan kidolgoztak egy minősítésieljárást, ehhez kötik a 

forgalmazást. A termékhez pontos leírást kell készíteni, majd egy szakértői bizottság elbírálja, hogy a 

gyógyszernek nem minősülő élelmiszernek tényleg megvannak-e a kívánt biológiai hatásai, és 

beilleszthető-e a hagyományos étrendbe. Fontos, hogy akkor is kifejtse hatását, ha a napi megszokott 

mennyiséget fogyasztjuk el. 

A funkcionális élelmiszereket általában vitaminokkal, pre- és probiotikummal, vagy egyéb 

esszenciális alkotókkal dúsítják, és így azonos napi mennyiséget elfogyasztva fejti ki kedvező hatását. 

A funkcionális élelmiszerek evidencia-kategóriákba vannak sorolva, eszerint 

megkülönböztetünk nagyon erős, közepesen erős, erős, gyengétől közepesen erősig és gyenge hatású 

terméket. A besorolás a fogyasztás mértéke és a várható biológiai hatás elérése közti ok-okozati 

összefüggés kimutathatóságának erőssége alapján történik. 

Néhány funkcionális élelmiszer: 

− Teljes kiőrlésű zabkészítmények:a benne található béta-glükán oldható rost csökkenti a 

koleszterinszintet. Ha a napi elfogyasztott béta-glükán szint eléri a 3 grammot, akkor nagyon erős 

evidenciaszintről beszélhetünk. 

− Szójafehérje: csökkenti a koleszterinszintet (erős evidenciaszintről beszélünk, amennyiben napi 

25 grammnál nagyobb mennyiséget fogyasztunk).Egyes daganatok előfordulásának a 

csökkentése, a csontsűrűség növelése és a menopauza tüneteinek enyhítése szintén a szója egyéb 

kedvező hatásai közé tartozik. 

− Áfonyaitalok:proantocianidineket nagy mennyiségben tartalmazó formái csökkentik a húgyúti 

fertőzések gyakoriságát, a lefolyást enyhítik (közepes evidencia). 

− Paradicsom:számos rosszindulatú daganat kialakulásának rizikóját magas likopintartalmának 

köszönhetően csökkenti (prosztata-, méhnyak-, hólyag-, emlőrák, emésztőszervrendszeri 

daganatok). Ezt a hatást a likopin antioxidáns tulajdonságának köszönheti. 

− Nagy mennyiségű omega-3 zsírsavat tartalmazó halhúsok: heti két alkalommal fogyasztva 

őket csökkentik a kardiovaszkuláris betegségek előfordulásának rizikóját (erős evidencia). 

− Joghurtok:pre- és probiotikum tartalmuknál fogva jótékony hatást gyakorolnak az emésztésre, 

valamint csökkentik a vastag- és végbélrák előfordulását. 

Azonban ne feledkezzünk el arról, hogy a táplálkozás- és élelmezéstudományban ugyanúgy 

megfigyelhetők különböző trendek, mint minden más tudományágban.Az egyszer mindenható 

csodaszerként számon tartott élelmiszert máskorpellengérre állítják, mint tették azt például a tojás 

esetében. 



 

2.3.7 Bioélelmiszerek 

Bioélelmiszerek alatt olyan élelmiszereket értünk, melyeket biogazdálkodással hoznak létre. A 

biogazdálkodás a hagyományos gazdálkodás olyan alternatívája, amikor az értékes, egészséges és 

ízletes terméket a környezet kímélésével állítják elő. Figyelembe veszik a természetes élettani 

ciklusokat, és előtérbe helyezik a szerves trágyázást, mely biológiai védelmet biztosít. A 

biogazdálkodás (ökológiai gazdálkodás) kiterjed a növénytermesztésre és az állattenyésztésre is. A 

„bio” környezetkímélő, mesterséges úton előállított, szintetikus műtrágyáktól és növényvédő szerektől 

mentes, mérgező anyagokat nem használó termelési forma, az ily módon megtermelt növényt és 

tenyésztett állatot hívjuk „bio”-nak, és a belőlük előállított élelmiszert „bioélelmiszernek”. A 

feldolgozás sokkal kíméletesebb a hagyományoshoz képest a termékek nem tartalmaznakmesterséges 

adalék- és színezőanyagokat, valamint tartósítószert. 

A bioélelmiszer az emberi szervezetet kíméli a bevihető káros vegyi anyagoktól, nincsenek 

benne mérgező anyagok, ízük sokkal természetesebb. 

A bioélelmiszereké a jövő, az egész világon dinamikusan fejlődik a bioágazat, hiszen az 

Európai Unió agrárpolitikája fokozottan támogatja a biotermékek előállítását. 

A bioélelmiszerek címkézésére szigorú előírások vonatkoznak. 

Magyarországon még nem elterjedt a bioétterem, de már vannak kezdeményezések. Ezekben az 

éttermekben bevizsgált, ellenőrzött gazdaságokból származó bioalapanyagokat használnak fel, 

mesterséges ízfokozók, színező- és adalékanyag, valamint tartósítószer nélkül. Az ételek frissen 

készülnek. Az étlapon általában megtalálhatóak külön vegetáriánus ételek is. 

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A gasztronómia az ínyencségekkel, ételek és italok ismeretével, étkezéssel foglalkozó 

tudomány-, illetve művészeti ág. Vendéglátásról akkor beszélünk, ha a hozzánk betérők jól érzik 

magukat nálunk, és megelégedetten távoznak. Vendéglátó szakemberként célul kell kitűznünk, hogy a 

vendégek tovább is adják jó hírünket és ők maguk is újra meglátogassanak bennünket. 

A gasztronómiában dolgozóknak nagyon összetett ismeretekkel kell rendelkezniük az ételek 

elkészítésétől kezdve a terítésen át a felszolgálásig. A gasztronómiának nemzetgazdasági szempontból 

is nagy jelentősége van: ez az ágazat a GDP 5-8%-át adja, mely nem csak a fogadó országban 

jelentkezik eredményként. A hazatérő turista a meglátogatott országban megismert ízekhez otthona 

közelében is szeretne hozzájutni, így itt is megjelenik a keresleti oldalon. 

Szakemberként tudnunk kell, melyek azok a szempontok, amelyeket figyelembe kell venni egy 

rendezvény ételsorának meghatározásakor. Kiegyensúlyozott és előre megtervezett táplálkozással 

nagyban hozzájárulhatunk egészségünk megőrzéséhez, életminőségünket magasabb szintre 

helyezhetjük és elkerülhetjük a betegségeket. Ehhez járulhatnak hozzá az alternatív táplálkozási 

formák, valamint a funkcionális élelmiszerek és a bioélelmiszerek. 

2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Mi a gasztronómia fogalma és jelentősége? 

− Milyen szempontokat kell figyelembe venni egy ételsor összeállításánál? 

− Sorolja fel az alternatív táplálkozás előnyeit és hátrányait! 

− Mit értünk a funkcionális élelmiszer fogalma alatt? 

− Mi jellemző a bioétteremre? 



 

3. A TÁPLÁLKOZÁS TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉSE ÉS A MAGYAR KONYHA 

KIALAKULÁSA 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

Mint minden tudománynak, a gasztronómiának is a régmúltba nyúló gyökerei vannak, melynek 

ismerete nem csak abban segít, hogy könnyebben megértsük a ma szokásait, hanem abban is, hogy az 

ínyenc vendégeknek akár egy klasszikusnak mondható korabeli különlegességgel kedveskedjünk. 

Mindamellett a jó vendéglátó ismeri az asztalra tett ételek történetét, ismeri, és ha a vendég úgy kívánj, 

akár be is mutatja anekdotáit. 

3.2 TARTALOM 

Ebben a leckében megismerkedünk a gasztronómia fejlődésével az ókoron és középkoron át 

egészen napjainkig.Többek között részletesen taglaljuk a magyar konyha kialakulásának folyamatát. 

3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

3.3.1 Az őskori táplálkozás 

Az ősember a kezdetekben gyűjtögető életmódot folytatott, magvakat, bogyókat, édesleveleket, 

gombákat, gyökereket evett nyersen. A tűz használatával, a sütés és a főzés felfedezésével már át tudta 

alakítani a táplálékot, mely így könnyebben emészthető és ízletesebb lett.Szikalapokat használt, ami 

alá tüzet rakott, és amikor az átforrósodott, átsütötte ételét.A főzés a sütés „felfedezését” követően 

lényegesen később lett csak az ősember eszköze az étel elkészítésében. A főzés eleinte 

sziklavájatokban, kivájt fatörzsben történt. A lyukat vízzel töltötték meg, a lyuk mellett tűz 

segítségével köveket forrósítottak fel, majd ezeket a vízbe dobták. A felmelegedett víz vált alkalmassá 

a főzésre. 

A háziállatok tartásával és a növénytermesztés tudatos megkezdésével az ember már nem 

függött annyira a természettől, egy sikertelen vadászat után is jól tudott lakni, hiszen biztosítani tudta 

magának a táplálékot. 

Már a csiszolt kőkorszaki ember is ismerte a bort (összegyűjtött szőlőszemeket kipréselték majd 

hagyták erjedni) és a sört (hígan elkészített árpapempő erjedésnek indult). Az innivaló tárolására 

bőrtartályt, állatbendőt vagy bőrtokba bújtatott strucctojást használtak. 

3.3.2 Az ókori Egyiptom 

A Nílus gazdag, rendszeresen elárasztott partvidékén hétezer évvel ezelőtt kezdte 

kibontakozását az a fejlett kultúra, amely évezredeken át a világ éléstára és kulturális központja is volt 

egyben. A Nílus partján fejlett földművelést folytattak, valamint a folyó rengeteg hússal (hallal és 

vízimadárral) látta el az ott élőket. Fejlett volt a halászatuk, bár a vallás kifogásolta: az „undor” szavuk 

hieroglifája mögé általában a hal jelét rótták. A húst napon szárítással vagy füstöléssel tartósították. 

Háziállataik között találunk galambot, gyöngytyúkot, kacsát, fürjet, foglyot is, valamint fogyasztották 

a ló, a teve, a birka és a szamár húsát is. A csirkét nem ismerték, ez a háziállat csak jóval később került 

be Perzsiából. A sertés, a kecske és a pelikán húsa tiltott volt – a zsidó vallás sertéstilalma 

valószínűleg innen eredeztethető (a zsidók menekülése Egyiptomból). 

A gabonafélékből sokféle kenyeret készítettek, sütöttek lepényt, a piramist építőknek 

fokhagyma, hagyma és petrezselyem volt a fejadagja a kenyér mellett, valószínűleg már ismerték ezen 

növények áldásos élettani hatásait. 

Gyümölcseik között találunk datolyát, fügét, szőlőt, almát, gránátalmát és dinnyét is. Édesítésre 

mézet használtak. 

Árpából erjesztett sört ittak, valamint az előkelőek bort is fogyasztottak. A mustot belülről 

gyantával bevont agyagedényben erjesztették, a különböző borfajtákat keverték. 

Mikor az egyiptomi kultúra hanyatlásnak indult, görög, római és föníciai hajók menekítették ki 

a Nílus völgyének kincseit. Így jutott el Krétára, Görögországba és Itáliába egyiptomi bor, fűszer, búza 



 

és iparcikk. Az egyiptomi konyhaművészet az európai ízlésvilággal keveredett, és létrejött a görög, 

majd a római gasztronómia. 

3.3.3 Görögország 

A kezdeti görög gasztronómia egyszerűségét mutatja, hogy nem is volt külön konyhájuk, a ház 

legnagyobb helyisége szolgált főzésre, étkezésre. Külön konyha csak később jelent meg, de csak a 

gazdagabbaknál. Legfontosabb húsuk a marha volt, ezt csak sülve fogyasztották, emellett kecskét és 

juhhúst is ettek. Sertést alig, baromfit és halat viszont szinte soha nem fogyasztottak. 

Salátakultúrájuk igen fejlett volt már ebben az időben is, a mindennapi életben fontos szerepet 

töltöttek be a saláták, zöldség- és gyümölcsfélék. Gabonatermelésük már a történelem előtti időkben 

volt, de több városállam földrajzi viszonyai miatt, többek között Athén is, gabona behozatalra 

kényszerült Szicíliából és Észak-Afrikából. 

A görög pékek nagy kenyérsütők voltak: hetvenkétféle kenyeret készítettek. Édességeiket 

mézzel és édes gyümölcsökkel ízesítették. Kedvenc zsiradékuk az olajfa bogyójából préselt olaj volt. 

Ennek legfőbb oka, hogy az olajfa mindenhol megtermett az országban. Gyümölcsfáik között 

megtalálhatjuk a fügefát, datolyafát, az őszibarack és sárgabarack csak a hellén kor végén került a 

görögökhöz, a citrom és narancs pedig ettől is később. 

A fő italuk a bor volt, emellett méhsert is készítettek esővíz és méz keverékéből. 

A legtöbb görög reggelije, a homéroszi őseihez hasonlóan még a hellén korban is csak kenyér és 

bor volt. Az ebéd könnyű volt, szőlő, sajt, bor és valamilyen könnyű, édes tészta. A vacsora volt a 

főétkezés, ami gazdag hidegtállal kezdődött (gombák, éti csiga, sült rigó, spárga, tök, hagyma 

olívaolajjal és egyiptomi illatos fűszerekkel kínálva). A második fogás előtt a szolgák illatos vízzel 

öntötték le a vendégek kezét, majd beszélgetni kezdtek. A fő fogás sült hús mellett sokféle mártás volt, 

és kínáltak hozzá vízben párolt és olajjal, fűszerekkel ízesített főzelékeket is. A vendégek kézzel ettek, 

nem volt késük és villájuk, csak a kanalat ismerték. A vacsorák alkalmával mértéktelen bort ittak. A 

szerencsésebbeket olyan előkelő polgár hívta meg lakomára, ahol olyan fényűzés volt, hogy az este 

végén nemcsak a megmaradt ételeket vihették magukkal haza, hanem azokat az ezüsttálakat, 

aranyserlegeket is, amelyekből fogyasztottak. 

Mindemellett Homérosz már ekkor felhívta a figyelmet a mértéktartó, egészséges táplálkozásra, 

és diétára buzdította a görögöket. Szókratész pedig a következőket mondta: „Mások azért élnek, hogy 

egyenek, én azért eszem, hogy éljek.” 

3.3.4 Róma 

A rómaiak napjában háromszor étkeztek, reggel 6-7 óra között volt a reggeli, ami mézből, 

sajtból, gyümölcsből és borba mártogatott kenyérből állt. Kenyeret sokféleképpen készítettek: 

búzából, kölesből, sima- és daralisztből, sütöttek fehér- és sötét parasztkenyeret is, valamint különféle 

fűszerekkel ízesítettet, és más-más formájút. Ma a szicíliai pékek ugyanolyan formájú kenyereket 

csinálnak ugyanolyan tésztából, mint őseik kétezer évvel ezelőtt. A második étkezés 11-12 órakor volt, 

az már gazdagabb: hús, halétel, főzelék és gyümölcs, valamint must, mézből vagy borból készült édes 

ital és méhser. A főétkezés (cena) délután három óra körül kezdődött, előételnek étvágygerjesztőket 

szolgáltak fel, salátát, tojást, osztrigát, olajbogyót, apró sós halakat, mártásokat, zöldségfélét, és 

méhsert ittak hozzá. Az étkezés fő része több fogásból állt, olykor akár egy egész vadkan, fácán, 

pulyka, angolna szerepelt. Ezután pihenőt tartottak, majd a desszert következett, ez sajt, befőzött vagy 

friss gyümölcs, főként alma volt. Ha vendéget hívtak, a fogások gazdagabbak voltak. Evőeszközt nem 

használtak, azért volt fontos az asztalkendő használata, amit volt, hogy a vendég hozott. A fogások 

után a rabszolgák vizet hordtak körbe, ezzel le tudták öblíteni a kezüket. Evés közben általában 

keveset ittak, de a cenát gyakran követte éjszakába nyúló borozgatás. Fejükre lombkoszorút tettek, úgy 

hitték, hogy akinek ilyen van a fején, annak nem árt meg olyan könnyen a bor. 

A római konyha változatosságát a rengeteg felhasznált nyersanyag adta: termeltek káposztát 

(ennek eleinte csak a torzsáját használták), hagymát, uborkát, különféle salátákat, céklát, karalábét, 

lencsét, babot és borsót. Gyümölcskínálatuk szintén gazdag volt, az almát például 

huszonháromféleképpen fogyasztották: nyersen, aszalva, hamuba sütve, kompótnak, lekvárnak és bort 

is készítettek belőle. Ettől is többféleképpen készítették a körtét, melynek egy különleges elkészítési 

módja volt a mézben főtt körte. 



 

Húsok között kedvelt volt a disznó (a sonkának húszféle füstölési módját ismerték), a 

szarvasmarha, juh, kecske, teve, de ették a szamár, elefánt vagy kölyökkutya húsát is. Szárnyasok 

között szerették a libát, tyúkot, gyöngytyúkot, galambot és különböző vadszárnyasokat. A 

halfogyasztás legalább olyan elterjedt és fontos volt, mint napjainkban. 

Krisztus születésének idejében az addig általánosnak mondható mértékletesség már nem volt 

divat, a jómódú és gazdag római polgárok egymást is túllicitálták lakomáikkal: a házakat keleti pompa 

jellemezte, halastó és szökőkút is a berendezés része volt. A mennyezetről virágok hullottak a 

vendégekre, őket színészek, énekesek vagy vadállatokkal életre-halálra küzdő rabszolgák 

szórakoztatták. A fényűzés és pazarlás olyan mértékű volt, hogy akadt olyan ház, ahol 4-5 étkező is 

volt. Ennek megfékezésére törvényt hoztak, ami szabályozta a meghívható vendégek számát és azt, 

hogy mennyibe kerülhet a lakoma. 

3.3.5 Vándorló népek 

A nomád népek jellemzője a vándorlás. Időről időre letelepedtek, ekkor földműveléssel és 

állattenyésztéssel is foglalkoztak. Ételeik között a vándorlás idején nagyon sok tartósított (szárított 

ésfüstölt) étel található. A megfőzött vagy nyersen megszárított húst porrá zúzták, ezt zacskóba tették, 

és a nyereg közelében tartották, majd amikor megéheztek, ezt a húsport üstben megfőzték, és így 

laktató, tartalmas ételt készítettek. A hús porításával elérték, hogy a vándorlások idején ne kelljen nagy 

csordákat hajtaniuk. 

Az élet minden emlékezetes pontja alkalom volt az evésre és ivásra, áldomásra: születés, 

kézfogó, temetés. A csaták előtt és után is áldozatot mutattak be, majd az áldozati ló húsát megsütve 

elfogyasztották. Jellemző italuk volt az erjedt kancatej, akumisz. 

Ismerték a sütés technikáit, tűz fölött, parázsban kőlapon sütöttek. Közvetlenül az edény alá 

tüzeltek, így a főzés egyszerűbbé vált. A juh tejéből túrót és vajat készítettek. A letelepedés után a 

környező népektől megtanulták a növénytermesztést, átvették a hagymát, borsót, tormát, salátaféléket, 

rozst, zabot, hajdinát. Őrölt magvakból kását főztek, a vízben főtt húst sóval és borssal ízesítették. 

3.3.6 Táplálkozás a középkorban 

Az ókori görögök és rómaiak az egyensúlyt keresték az evés és ivás terén a pazarlás és az 

aszkétizmus között. A homéroszi költeményekben arról olvashatunk, hogy a világmindenség a 

kenyérrel kezdődik, és az embert „kenyérevőknek” nevezik.Ezzel szemben a középkorban a 

„nagyevők” feljebbvalónak tudták magukat annál, aki csak keveset tudott enni. A vitéz harcos arról 

ismertetett meg, hogy hatalmas mennyiségű ételt (húst) és italt tudott elpusztítani. 

A hús nagyon fontos tápláléka volt a középkor emberének. A VII-VIII. században az erdőknek 

nem a terület-nagyságát adták meg, hanem hogy mennyi sertést tudnak felhizlalni a fák terméséből 

(tölgy- és bükkmakk). A húsfogyasztási szokásokban a társadalmi rétegek között azonban eltéréseket 

találunk. Friss húst a nemesek, gazdagok tudtak csak rendszeresen az asztalra tenni. A szegényebb 

rétegek általában sózással és füstöléssel tartósított sertés-, birka-, valamint északon ökör-, ló- és 

bivaly-, szarvas- és vaddisznóhússal töltötték fel az éléskamrát.A parasztok csak ritkán fogyasztottak 

húst, akkor is elsősorban háziszárnyast (tyúkot, libát, kacsát), és ezek az alkalmak ünnepnek 

számítottak. 

A középkor demográfiai növekedése, valamint az elhúzódó mostoha időjárás következtében 

élelmezési válság, éhínség söpört végig Európán. A kevés megtermett javak hatalmas összegekért 

cseréltek gazdát, sőt, egy időben a kannibalizmus annyira elterjedt volt, hogy a gazdátlanul kóborló 

jószág nagyobb biztonságban volt, mint a vándor vagy a gyermek. A piacokon nem volt meglepő, ha 

emberhúst árultak. 

A XI. századtól a szegényebb rétegek fő tápláléka olyannyira a kenyér lett, hogy a többi ételt 

ették hozzá köretként. Az egy házban lakókat „egy kenyéren élőknek” nevezték. Az 

élelmiszertartalékok főként búzából, lisztből és kenyérből álltak. 

Emellett fontos volt a leves. Ez egész nap a tűz felett forrt, és válogatás nélkül beledobtak 

mindent. Ebből ettek, aztán újabb dolgokat dobáltak bele. Szintén fontos volt a kása, ezt fűszerezték is, 

sőt, akár húst is tettek bele. 



 

Tányér csak jómódú házaknál volt, a kanalat többen használták egyszerre, viszont a húst villa 

helyett kézzel ették. Ebben az időben kezdett elterjedni a mai asztali rend, az asztalok mellett padokon, 

székeken ültek. 

A szegényebb rétegek szűkös táplálkozásával ellentétben a gazdagabbak udvari lakomáinak fő 

vonása a bőség volt. A lakoma utáni maradékot sokszor kiosztották a szegények között. 

A reneszánszban minden művészet megújult, így a szegényes, egyszerű táplálkozás után a 

gasztronómia újra felfedezte a különféle salátákat, zöldségeket, gyümölcsöket. A reneszánszban az 

étkezéseket próbálták szebbé tenni: elterjedt a villa, szép fajansztálak és az asztalkendő használata. A 

lakomát záró desszert után a vendégeket bűvészek, táncosok, zenészek szórakoztatták. 

A nagy földrajzi felfedezések korában sok termény és fűszer került Európába, többek között a 

kukorica (tengeri), paradicsom, tök, bab, burgonya és borsó. Ekkor jelenik meg a paprika is, ami 

ugyan nehezen épült be az ételeinkbe, de ma már ez az egyik legjellegzetesebb fűszerünk. 

3.3.7 A magyar konyha és gasztronómia kialakulása 

A magyarok ősei az uráli őshazában halászattal, vadászattal és gyűjtögetéssel szerezték meg a 

táplálékot. Ebből a korból több, táplálkozással kapcsolatos szavunk maradt fenn, például: hal, őz, vad, 

nyúl, keszeg, sügér, fogoly, fajd, főz, süt, lé, szén, bika, ökör, tinó, üsző, kecske, teve, ló, vaj, sajt, 

túró, disznó, kan, alma, körte, szőlő, dió, bor, gyúr, teknő, kancsó. A vándorló életforma nagyban 

meghatározta táplálkozásukat is. Időről-időre letelepedtek, ekkor növényt termesztettek (árpa, köles, 

búza – ezeket érés előtt aratták, és a kalászokat megpörkölték), és állatokat is tartottak, a vándorlások 

alkalmával kötőféken vezetett lovon vitték magukkal a tartósított húst. Innen ered – tévesen – a hit, 

hogy a magyarok nyereg alatt puhították a hús, hiszen a szárított húsport a nyereg mellett tartották, a 

lovak feltört hátát pedig nyers hússal gyógyították. A húst szárítással, füstöléssel és zsírig való 

lesütéssel tartósították. A nomád népek soha nem tenyésztettek sertést, mert nem bírja a vándorlást. A 

megsavanyodott tejet beszárították, ez volt a kuru. A tésztákat hasonlóképpen szárították, ezzel szintén 

a nomád életformához alkalmazkodtak. A főzéshez bográcsot használtak, a cserépedények 

megjelenése után pedig főzték, sütötték is a húsokat, a zsírt is felhasználva. Az élet fontos eseményei 

(születés, halál, lakodalom, csata előtt és után) alkalom volt az evésre-ivásra, „áldomásra”. 

A honfoglalás korában már felfüggeszthető vagy lábra állítható cserépbográcsot használtak. 

A letelepedés után a szarvasmarhát istállóban teleltették, a falu környékét felszántották, és egy 

részét ugaron hagyták, a többi részt búzával, árpával és kölessel vetették be. A szőlőt kerítéssel vették 

körbe, ezzel is jelezve, hogy már akkor is értéket képviselt. (A „kert” szóval a tihanyi apátság 

alapítólevelében (1055) találkozunk először.) Érdekes, hogy ősi italunknak a bort tartjuk, habár a sört 

sokkal hamarabb ismerték őseink 

Tejben, vízben főtt kását készítettek, később kerek köveken lepényt sütöttek. Ezek a lepények 

átmenetet képeztek a kenyér és a tészták között. A galuska (lisztet vízzel gyúrták össze, majd vízben 

vagy levesben kifőzték) az egyik legrégebbi tésztafélénk. Fogyasztották a káposztát, tormát, borsót, 

hagymát és különféle salátákat, ízesítésre pedig sót, borsot, mézet és ecetet használtak. 

A kolostorok körül falvak épültek, melyek földműveléssel, gyümölcstermesztéssel, 

szőlőműveléssel és belterjes állattenyésztéssel foglalkoztak. Akadtak egész falvak, amelyek fő 

foglalkozása a méhészet volt. A magyar konyhát már ezekben az időkben is több hatás is érte: Szent 

István felesége, Gizella német, a balkán szomszédok pedig görög kultúrát hoztak magukkal. 

A királyság első századaiban kialakulnak a vendéglátás alapjai: a szakácsok önálló, 

kivételezett iparosok voltak, a királyi szakácsok adókedvezményben részesültek. A szakács után 

megjelent az italmérő, a kocsmáros, és 1279-ben már találkozunk a fogadós kifejezéssel. Törvények és 

rendeletek szabályozták a serfőzés és kimérés, ill. aborkimérés módját. Könyves Kálmán 1100 körül 

megtiltotta, hogy egyházi személyek kocsmárosok legyenek, ebből akár arra is következtethetünk, 

hogy a bortermelés és a házon kívüli borfogyasztás jelentős volt. A kolostorokban a szakácsmesterség 

önálló foglalkozás volt. Italuk kútvíz, bor és árpasör volt. 

Mátyás király felesége, Beatrix magával hozta olasz mesterembereit és olasz szakácsait is, ez 

szintén nyomot hagyott a magyar konyhán: nekik köszönhetjük a vöröshagymát, a pulykát, a 

zsemleféléket és a sajtféléket is. Mátyás udvarában sokféle halat szolgáltak fel (csuka, menyhal, 

angolna, pisztráng), húsok között szerepelt a marha, a juh, a házi- és a vadsertés, a kecske, a szarvas, 

az őz, a nyúl, a liba, a kacsa, a fogoly, a fácán és a seregély is. Kenyereiket kovásszal készítették. 



 

Levesek és mártások sűrítésére, mivel a rántást még nem ismerték, kenyérbelet használtak. A húsokat 

nyárson és roston sütötték (pártűz = alul és felül is parazsat helyeztek el). 

 Az ebből az időszakból fennmaradt szakácskönyv további érdekességekkel szolgál a kor 

étkezési szokásaival kapcsolatban,hiszen a benne felsorolt nyersanyagok a paradicsom, paprika és 

burgonya kivételével gazdagabbak a maiaknál. Ekkor zsiradéknak olajat és vajat használtak a ma 

használatos sertészsír helyett. A vöröshagyma nem volt olyan jelentős, mint ma, ezzel szemben 

elterjedt volt a borral főzés.Jellemzően erős fűszerezéssel és édeskés ízekkel készítették ételeiket, 

valamint ismerték a pácolást, párolást, pirítást, tésztába burkolást, sütést, tűzdelést, bundázást, áttörést, 

átsütést és reszelést. A kocsonyáik, pástétomaik, ropogósaik, hurkáik, kolbászaik, fánkjaik, 

palacsintáik, réteseik, felfújtjaik, tortáik és borhabjuk a maihoz nagyon hasonlóan készültek, sőt, 

szakácskönyveik megemlítik a diétát is. A törökök hatására terjedt el a kukorica, paprika és dohány, és 

a rizses ételek száma is bővült. 

A XVII-XVIII. században a szakácskönyvek már részletesebbek, ebben az időben terjedt el a 

sertészsír használata is. Előtérbe kerülnek a mai értelemben vett levesek, és említik a sózott jéggel 

vagy hóval fagyasztott fagylaltféléket is. 

Itt kell megemlítenünk a paprikamint dísznövény megjelenését Magyarországon, mely 

nehézkesen terjedt el mint fűszernövény, először igen lenézett, paraszti fűszer volt. Kalocsa és Szeged 

környékén kezdtek el fűszerpaprikát nemesíteni, 1604-ben „törökbors”néven említik. A paradicsomot 

először 1651-ben említik egy kertészkatalógusban, dísznövényként termesztik, és fogyasztását 

ártalmasnak mondják. Szintén dísznövényként alkalmazták és a disznókkal etették meg a burgonyát, 

ami Peruból származik. Osztrák hatásra terjedt el a hússzeletek bundázása, panírozása (maga az 

osztrák konyha is igen erős francia befolyás alatt állt), bár történelmi kutatások azt bizonyítják, hogy 

mindkettő egészen a bizánci időkig nyúlik vissza. 

A XIX. századi magyar konyhát utazók leírásaiból ismerjük. A pestiek ugyanúgy rántott csirkét 

ettek, mint a bécsiek, híres volt a gulyás és a paprikás csirke (a paprikázás minden vendéglőben divat 

volt: paprikás hal, hús és szalonna). Az étlapokon francia szavakat találunk: omlette, mayonnaise, 

cotlette, galantin, escalop, sauté. Az utazások hatására ismerték és készítették a rajnai lazacot, a 

westfáliai sonkát, pomeráni libamellet, amihez már rendelkezésre álltak külföldi és hazai alapanyagok. 

Ebben az időben már Magyarországon is voltak jó nevű szállodák és vendéglők, melyek nemcsak 

szálláshelyek, de társasági színterek is voltak egyben. 

3.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az ősember főleg gyűjtögetéssel, később vadászattal, majd később állattartással és 

növénytermesztéssel biztosította a táplálékát. A tűz megszelídítése után pedig sütéssel és főzéssel, 

fűszerezéssel tette ízletesebbé és könnyebben emészthetővé az ételt. 

Az egyiptomiak istenként imádták a Nílust, mely gazdag mezőgazdasági termékekkel látta el a 

népet. Az egyes görög városállamok gasztronómiái némileg eltérő fejlődést mutattak, mégis közös 

bennük, hogy fő táplálékaik között megtalálható a kenyér, saláták, olívaolaj, bor. A rómaiak 

„kenyérspecialisták” voltak, fejlett volt a saláta- és gyümölcskultúrájuk is. A nomád népek inkább 

tartósított táplálékokat fogyasztottak, hiszen ezeket könnyen magukkal tudták vinni vándorlásaik 

alkalmával. 

A középkorban a hős vitéz ismertetőjele volt, hogy rengeteget tudott enni, ez szemben állt a 

szegényebb rétegek szűkösebb táplálkozásával. A hús rendkívül fontos volt számukra, majd a földrajzi 

felfedezések hatására új növényekkel ismerkedtek meg, amelyek fokozatosan beépültek az étrendbe. 

Az uráli magyarok vándorló életmódhoz igazodott táplálkozása nagymértékben megváltozott a 

honfoglalás után, hiszen ekkor elkezdtek állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozni. A 

középkori magyar konyha kialakulásában döntő szerepet játszanak a szomszéd népek, illetve a 

behívott (királyi házasságok), kalandozó (török), és betelepített (IV. Béla idején) népek 

gasztronómiája is, mely ezen hatásokkal is megerősödve, de mégis egyediségeket is hordozva a XIX. 

századra Európa-hírűvé vált. 

3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Ismertesse az ősember sütési és főzési technikáját! 

− Röviden foglalja össze a rómaiak étkezési szokásait! 



 

− Milyen termények kerültek Európába a nagy földrajzi felfedezések idején? 

− Soroljon fel legalább 5, a honfoglalás előtti időkből származó, táplálkozással kapcsolatos magyar 

szót! 



 

4. A MAGYAR KONYHA JELLEMZŐI, ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK, HAZÁNK 

TÁJEGYSÉGEINEK ÉTKEZÉSI SZOKÁSAI ÉS ÜNNEPI HAGYOMÁNYAI 

4.1 CÉLKITŰZÉS 

A kultúránk részeként ismert és elismert hazai gasztronómiai szokásainkat mind belföldi mind 

külföldi vendégek keresik és élvezik. Ezensajátosságok hiteles bemutatásához, az ételek és italok 

elkészítéséhez, jellemzéséhezszükséges alapvető ismeretek átadását célozta meg az alábbi fejezet, 

mindamellett, hogy az ismeretek folyamatos szélesítése elengedhetetlen a magyar konyha fogásainak 

megőrzésében, hagyományaink ápolásában. 

4.2 TARTALOM 

Az emberek a világon mindenhol esznek. Nem mindegy azonban, hogy mit és hogyan. Ezért 

kulcskérdés, hogy felmérjük, gasztronómiai kultúrájuk milyen állapotban van. 

Nem elég, ha átfogóan ismerjük egy adott ország gasztronómiáját (az előző leckében 

Magyarország gasztronómiájának kialakulásával ismegismerkedtünk), sokszor a tájegységek 

hagyományai, szokásai között is hatalmas eltérést tapasztalunk. A mostani leckében a magyar 

tájegységek gasztronómiai szokásait vesszük górcső alá. 

4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

4.3.1 A magyar konyha jellemzői 

„Nemcsak abban áll a magyar szakácsművészetnek a titka, hogy egyes ételeket milyen ízlésesen 

tud előállítani, hanem hogyan tálalja föl egymás után úgy, hogy az elköltött étel valósággal kívánja a 

következőt, s mikor már az ember azt hiszi, hogy egészen jóllakott, akkor hoznak megint valamit, amire 

azt kell mondani, hogy de már ebből eszünk!" (Jókai Mór: A barátfalvi levita) 

A magyar konyhára még a XX. század elején is úgy tekintettek, mint amelyik az első 

Európában, és a harmadik a világon a kínai és a thai után. Ez mára sajnos megváltozott, és már az első 

tízben sem találjuk. E sajnálatos változás okai között megtalálható az átgondolatlan utánzás, az 

igyekezet, mellyel a sajátunktól sokkal alacsonyabb szintű „európai” és „amerikai” ételeket veszünk 

át, és ezzel lealacsonyítjuk azt az ősi ételkultúránkat, melynek még nemrég élő hagyományai voltak. 

4.3.2 Étkezési szokásaink 

Étkezési szokásaink, táplálkozási ritmusunk elég változatos, eltérőek a szokások a különböző 

tájegységeken, valaminta különböző korosztályok szerint is. Általában jellemző a csekély mennyiségű 

reggeli (esetleg csak egy kávé vagy tea), bőséges ebéd majd a kései, meleg vagy hideg 

vacsorafogyasztása. Ez a sorrend nem minden esetben megfelelő, hiszen a legtöbb energiára 

napközben van szükségünk a munkavégzéshez, estére pedig már csak egy könnyű vacsora 

elfogyasztása lenne szükséges. A felgyorsult napi ritmusnak, a munkahelyi hajtásnak, stressznek 

köszönhetően nem helyezünk elegendő hangsúlyt a megfelelő táplálkozásra, gyakran előfordul, hogy 

ebédre csak gyorsan „bekapunk” pl. egy szendvicset. A magyar konyhára nem jellemző az ételeknek 

azon sorrendisége, ami más nemzetek konyhájánál megfigyelhető. Kevésbé jellemző az előétel 

fogyasztása, melynek az a szerepe, hogy előkészítse a gyomrot a bőségesebb táplálék befogadására, 

különbséget látunk a hétköznapok és az ünnepnapok étkezései között is. Hétköznap általában levest 

fogyasztunk első fogásként. Leveseink kínálata változatos (zöldség-, gyümölcs-, krém-, püré-, 

húsalapú levesek). Hétköznaponként második fogásként gyakran kerül az asztalrafőzelékkülönböző 

feltétekkel (tojás, húsfélék, manapság elterjedtek a szójából készült feltétek), a főzelékek mellett 

sokszor eszünk tésztaféléket. Jellemző még a húsételek fogyasztása (pörkölt, főtt-, sült-, töltött húsok) 

salátával, burgonya, rizs vagy tészta körettel. Ünnepnapokon általában a húsok fogyasztása a jellemző 

mind a levesek mind a második fogás tekintetében, pl. Újházy-tyúkleves, erőlevesek, gulyásleves. A 

második fogás jóval bőségesebb és változatosabb mint hétköznapokon. Az ünnepi fogás befejezésének 

a desszert elmaradhatatlan részét képezi. 



 

A magyar konyhára befolyással volt az itt élő népek konyhaművészete. Mátyás idején az 

olaszoktól átvettük a száraztészták, a mártások, a fokhagyma használatát. A törököktől származik a 

kávé, a paradicsom, a kukorica, a rizses ételek használata a konyhában. A francia, a német, az osztrák 

konyhaművészet szintén jelentős hatást gyakorolt a magyar gasztronómiára.  

Ha megkérdezünk egy külföldit, hogy jellemezze pár szóval a magyar konyhát több, mint 

valószínű, hogy az alábbiakat fogja felsorolni: 

− paraszti jellegű ételek 

− sajátos fűszerezés, ételkészítési eljárások 

− sertéshús, sertészsír, vöröshagyma,tejföl, fűszerpaprikahasználata 

− rántással készült ételek 

− tészták fogyasztása 

Ez mind igaz a magyar konyhára, továbbá jellegzetes a pörköltalap használata, melyhez sertészsírban 

megpirított hagymát használunk és fűszerpaprikával ízesítjük. A pörköltalap elkészítésénél ügyelni 

kell arra, hogy amikor a fűszerpaprikát beletesszük, a zsírba akkor le kell húzni az edényt a tűzről, 

különben a paprika odaég, az étel pedig keserű lesz. A sertészsír jellegzetes ízt ad leveseinknek, 

húsoknak, tésztáknak, főzelékeknek. A vöröshagyma az illóolajainak köszönhetően szintén kedvelt 

nyersanyagunk, melynek élettani hatása is fontos, mivel segíti az emésztést. A fűszerpaprikát az ételek 

színezésére, fűszerezésére használjuk. Fűszerezésre használjuk még a borsot, kaprot, majoránnát, 

fokhagymát, köménymagot. Az igazán magyaros húsételek nagy része sertéshúsból készül, de a 

sertéshúst különböző felvágottak készítéséhez is használják (híres pl. a téliszalámi), csakúgy, mint a 

sertés szalonnát mely szintén számos étel alapanyagául szolgál. Rántással készítjük a levesek, 

főzelékek nagy részét, ezáltal az ételek sűrűbbek, táplálóbbak lesznek. A tejföl nélkül számos magyar 

étel szinte elképzelhetetlen, gondoljunk pl. a töltött káposztára, túrós csuszára, túrós derelyére, csak 

hogy pár ételt említsünk. A leveseket (pl. tejfölös bableves, zöldbableves), főzelékeket, mártásokat is 

tejföllel sűrítjük. A tejföl savas kémhatású, ami kedvezően hat a belekben végbemenő lebontási 

folyamatoknak. Tésztafélék közül számos jellegzetességet sorolhatunk fel: kelt tészták (pl. 

aranygaluska, bejgli), gyúrt, főtt tészták, levesbetétek, sós tészták (pl. káposztás tészta). 

Táplálkozástani szempontból a magyar konyha nem mondható egészségesnek, ezért ügyelni kell a 

helyes egyensúly megtartására, friss és párolt zöldségfélék, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonafélék 

fogyasztásával, a megfelelő alapanyagok kiválasztásával. 

A következő fejezetekben Magyarország különböző tájegységeire jellemző étkezési szokásokat 

tekintjük át. 

4.3.3 Észak-Magyarország 

Amilyen változatos ez a táj domborzati földrajzát tekintve, olyan változatos az itt élők étrendje 

is. Itt élnek a palócok, a matyók (Mezőkövesd). A táplálkozásukban nagy szerepe van a főtt 

tésztáknak, burgonyának, babnak, káposztának, kukoricának. Kevés húst fogyasztanak; nagy 

eseménynek számít télen a disznóvágás, mely biztosítja a család számára majdnem az egész évi hús 

ellátását.  

A burgonyából készült ételek rendkívül közkedveltek, számos elkészítése ismert. A 

krumpliganca főtt, áttört burgonyából készül; a burgonyát liszttel, tejjel vagy tejföllel elkeverik és 

felforrósítják. Zsírban kisütött változata a macok. 

A leves minden fogásban szerepel, húsok közül leginkább a sertéshúst fogyasztják, bár az 

egészséges táplálkozás mellett voksolók táborában már a baromfihús és a hal fogyasztása népszerűbb, 

mint a disznóhúsé. Sok gyümölcsöt fogyasztanak aszalva, nyersen, mártásoknak, főzelékeknek 

elkészítve. Kedvelt étel a palacsinta (sós és édes egyaránt), fánkok, kelt tészták. Általában zsírosan 

főznek, a főzelékeket nem annyira kedvelik, mint inkább a tészta köreteket. Az ételek általában zsírral 

és rántással készülnek, elengedhetetlen alapanyag a vöröshagyma. Gyakran készítenek kukoricamálét, 

kukoricalisztet forráznak le tejjel és cukorral édesítik. A káposztás ételek az éghajlati viszonyok miatt 

szintén közkedveltek (káposztás tészta, hordós savanyított káposzta, töltött káposzta, 

székelykáposzta). Lakodalmakra gyakran vágnak disznót vagy birkát. Jellemző ételeik: paprikás 

krumpli vagy a „maga levi” (ez egy levesféle, a kifőtt tészta levét ízesítik pirított hagymával, 

fűszerpaprikával és metéltre vágott tésztát adnak hozzá).  



 

4.3.4 Tisza-tó vidéke 

A Tisza-tó középső része a horgászok paradicsoma, több mint ötven halfaj él a tóban. Régen az 

itt élő halászok, vadászok, pásztorok egyszerű étkeket fogyasztottak (pörkölt, gulyás). A hal fontos 

alapanyaga az e vidéken élők étrendjének, sokféle változatban készítik el.Nem is gondolnánk, hogy az 

ízletes halászlé vagy a vadpörkölt, melynek illatát nyári estéken érezzük a hangulatos Tisza-tó 

környéki éttermekben, régen az itt élő emberek leghétköznapibb eleségét jelentették. A halászlét, ami 

eredeti nevén halpaprikás, a Tisza vizével főzték. Mai napig jellemző a halfélék, vadhúsok fogyasztása 

ezen a vidéken. A halat a halászlén kívül készítik még nyárson, roston vagy parázs fölött omlósra 

pirítják. Jellemző a gabona, tészta és zöldségfélék fogyasztása. Régen a sulyom is az őseink étlapján 

szerepelt, amit legtöbb esetben burgonya helyett fogyasztottak. 

4.3.5 Dél-Alföld 

Az Alföldön élő emberek főképp pásztorkodásból éltek, ez az életmód meghatározta az étkezési 

szokásaikat is. Földműveléssel nem igazán foglalkoztak. A pásztorok szabad tűzön készítették el az 

ételeiket bográcsban vagy szalonnát sütöttek nyárson. Gyakran fogyasztottak az itt élők burgonyát, 

tarhonyát, melyet különféleképpen készítettek el. A burgonyából krumpli kását, a tarhonyából levest, 

sűrűtarhonyát főztek. Kiskunmajsa szárnyasai híresek az egész világon (libamáj). Kalocsa vidéke 

messzi földön híres a fűszerpaprikáról. A bajai halászlé főzését csak nagy gyakorlattal lehet 

elsajátítani, a készítési módjáról már sok vita keletkezett. Egy dologban egyeznek a nagy halászok és 

gasztronómusok: sok kecsege, elég ponty és kevés harcsa elengedhetetlen a bajai halászlé 

elkészítéséhez. A halon és a szárnyasokon kívül említésre méltó még a kukorica, a meggy és a mák 

termesztése. Nem feledkezhetünk meg Szegedről sem, melynek konyhája kiemelkedően híres, itt 

minden adott a magyar konyha ételeinek elkészítéséhez.  

4.3.6 Budapest 

Külföldi hatások befogadása, nemzeti hagyományok megőrzése, az úri ételek népi étkekkel való 

vegyítése és ezek nemzetközi ízléshez való finomítása a titka annak, hogy a magyar konyha gyors 

fejlődésnek indult a múlt században. Elég, ha a Gundel nevet említjük. Gundel Károly számos könyvet 

írt a konyhaművészetről és a vendéglátásról, vendéglőt nyitott Budapesten. Neve az 1939. évi New 

York-i világkiállításon tűnt ki, ekkor a New York Times azt írta, hogy "A Gundel vendéglő nagyobb, 

jobb hírverést biztosít Budapest számára, mint egy hajórakomány turistaprospektus." Említésre méltó 

a híres dobostorta, melynek megalkotója Dobos C. József, a torta olyan sikert aratott, hogy külföldi 

országok is nagy érdeklődést mutattak iránta. Büszkén említhetjük Gerbaud Emilt, aki a francia ízlést 

hozta be a magyar cukrász művészetbe a Gerbaud különlegességekkel, bonbonokkal, konyakos 

meggyel, csokoládés drazsékkal. A Gerbaud cukrászdába hercegek, arisztokraták jártak Európa 

minden országából. 

4.3.7 Közép-Dunavidék 

A Közép-Dunavidék mezőgazdasági termelésére a főváros közelsége nagy hatással volt. Főképp 

gyümölcs és zöldségtermesztés folyik, de fejlett a baromfitenyésztés, valamint a tej és tejtermékek 

előállítása. Visegrádon volt Mátyás király rezidenciája, felesége az itáliai Beatrix olasz szakácsokat 

hozatott a palotába, velük együtt érkeztek a mediterrán gyümölcsök, sajtok, fűszerek, a kagyló, az 

osztriga, így az olasz konyhaművészet hatásait is érezhetjük konyha alakulásában. Ezen a vidéken, a 

Palócföld jellegzetes étele a zöldbabbal, ecettel savanyított gulyásleves, valamint a halászlé, a tejfölös 

pontypaprikás,a szilvalekváros derelye, a vecsési pecsenyekacsa mellett megtalálhatóak a német, szláv 

és szerb ételkülönlegességek is, mint a Közép-Dunavidék nagyszerű étkei. 

4.3.8 Nyugat-Dunántúl 

Erre a tájegységre jellemző volt a halászat, vadászat. A földművelés, főképp a kertészkedés 

leginkább a magasabban fekvő területeken volt jellemző. A zöldségek közül a káposzta, paprika, 

burgonya, kukorica és a tök termesztése volt jellemző. Az itt élő emberek elmaradhatatlan étke a leves, 

főleg a savanyú levesek. A főzelékek is igen kedveltek, a levesektől csak a sűrűségükben 



 

különböznek.  Húsok közül a szárnyasokat, főleg a tyúkot ették. Disznóvágást egy évben két 

alkalommal is tartottak.  

A Dunántúlon a német és az osztrák konyha hatása érvényesül inkább. A különböző 

tájegységekre is különböző szokások jellemzőek. A Balaton tóban található jó ízű halak nagy hatással 

voltak ennek a vidéknek a gasztronómiájára, ismert a balatoni fogas, roston, nyárson sült halak, a 

balatoni halászlé. 

Az Őrségben az állattenyésztés volt a jellemző, a föld itt művelésre nem volt alkalmas, az 

ételfogyasztási szokások attól függtek, hogy mivel foglalkozott a család. Vas megyében inkább a tejes 

ételeket fogyasztották, Zala megyében viszont a gombás ételeket. 

Jellegzetes szokások: paszita, ez volt a keresztelő utáni lakoma és reggelig tartott. Ilyenkor 

tyúklevest, főtt tyúkhúst paradicsom- vagy zsemlemártással, rétest, sült húst körettel, aprósüteményt és 

fumut (feldíszített baba alakú kelt kalács) fogyasztottak. Vas megyében az volt a szokás, hogy 

komakosarat vittek a gyermek születésétől 7 napon át az anyának, ez a komakosár tartalmas levesből, 

húsételből, tésztából állt. 

Somogy megyében főleg gabonafélékből készült ételeket fogyasztottak (rozsliszt, búzaliszt, 

kukoricaliszt felhasználásával). Kelesztés nélküli tésztákat sütöttek, jellegzetes étel a krumpligánica 

(főtt burgonyát liszttel keverték össze és hagymás zsíron kisütötték). A főzelékeket itt nem ismerték, 

leveseket, húsételeket készítettek. 

4.3.9 Közép-Dunántúl 

A Közép-Dunántúlon elő emberekföldműveléssel (gabona-, kukorica-, cukorrépa-, 

szőlőtermesztéssel) valamint istállózó állattartással foglalkoztak. Vértesalja híres a borairól. Évente 

disznót vágtak az itt élők, melynek húsából kolbászt, hurkát, disznósajtot, szalonnát készítettek, 

melyet egész évben fogyasztottak. Ünnepek alkalmával nagy lakomákat rendeztek. Jellemző volt ezen 

a vidéken is az ún. komakosár készítése, melyet a szülő anyának vittek házhoz, akinek a hagyomány 

szerint a gyermek keresztelője előtt nem volt illendő kilépnie a házból. A komakosár meg volt pakolva 

húslevessel, mindenféle húsokkal, sült tésztákkal, süteményekkel, gyümölcsökkel. Legfontosabb étele 

az itt élőknek a leves volt (betyárleves, tésztaleves, pandúrleves). A kedvelt étkek közé tartoznak a 

különböző módokonelkészítettsült húsok, pörköltek, nyárson sültek, pecsenyék. Dödölle és gánica 

mindkettő főtt tésztaféle, közkedvelt ezen a tájegységen. 

4.3.10 Délnyugat-Magyarország 

Mediterrán jellegű növények (füge, szelídgesztenye), gazdag vadállomány, kiváló borok 

jellemzik Délnyugat-Magyarországot. Az itt élő emberek halászattal, vadászattal foglalkoztak, ősi 

módon készítették el a vadhúsokat, melyekből főleg levest főztek, a húsokat pedig mártásokkal 

fogyasztották. Húsok közül leginkább disznót, baromfit, kecskét ettek, amit tésztával, hüvelyesekkel 

(bab, lencse, borsó) fogyasztottak. Mind a paraszti, mind az úri konyhán a leves számított a legfőbb 

ételnek. Fejes káposztát, céklát, lencsét, babot szívesen használtak fel ételeik elkészítéséhez. Mákkal 

töltötték a kalácsokat, kelt tésztákat, lepényeket. A szilvából lekvárt, pálinkát főztek, de aszalva is 

szívesen fogyasztották. A szőlőtermesztést is ki kell emelnünk a Sárközben, messze földön híres a 

szekszárdi borvidék. 

 

4.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Összességében elmondhatjuk, hogy a magyar konyháranagy hatással voltak más nemzetek 

konyhaművészetei. A magyar konyha jellegzetességét köszönheti a pirospaprikának, a hagymának, a 

tejfölnek, a paprikának, a paradicsomnak. A magyar konyha sokszínű és magán viseli a több 

évszázadra visszanyúló ételkészítési szokásokat, a magyar pásztorok, halászok tradícióit, a Mátyás 

király által behozott itáliai konyhaművészet vonásait, melyet a török uralom idején újabb jelentős 

hatás ért. Az Osztrák-Magyar Monarchia által német, angol, francia ételkészítési szokások és 

alapanyagok kerültek a magyar konyhára. A magyar szakácsok igyekeztek mindezen hatásokat 

együttesen figyelembe véve alakítani a magyar konyhát. A magyar konyhaművészetet teljessé csak az 

ételekhez kínált megfelelő italok tehetik. Szatmári szilvapálinka, barackpálinka, borok közül a tokaji 



 

aszú, egri bikavér, badacsonyi szürkebarát, csak hogy egy párat említsünk. A magyar vendégszeretet 

és vendéglátás színvonala világhírű, itt a vendég igazán jól érezheti magát, és hódolhat a magyar 

konyha kulináris élvezeteinek. 

 

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Sorolja fel milyen nemzetközi hatások befolyásolták a magyar konyhát! 

− Sorolja fel a magyar konyha jellegzetes alapanyagit! 

− Sorolja fel azon tájegységeket, ahol jellemző a bortermelés! 

− Jellemezze Észak-Magyarország étkezési szokásait! 

 

 



 

5. NEMZETKÖZI KONYHÁK 

5.1 CÉLKITŰZÉS 

A turizmus fokozódásával, a globalizációval az egyes nemzeti konyhák isegyre inkább 

keverednek. Gondoljunk csak bele: ha egy turista a meglátogatott országban megkedvelt egy adott 

ételt vagy ízvilágot, hazatérve keresletet gerjeszt iránta. Hazánkban is egyre elterjedtebbek az 

országspecifikus éttermek: a kínai, az olasz, stb. Ezek mellett a nemzetközi gyorsétterem-hálózatok 

elterjedése,ahol valójában nem minden esetben találkozhatunk az adott nemzet hagyományaival, 

szintén az egyszínűséget, egybeolvadást fokozza.Ezzel szemben a gasztronómiának kiemelkedő 

szerepe van a különböző népek identitásának kialakításában illetve fenntartásában is. 

5.2 TARTALOM 

A következőkben a főbb európai, ázsiai és Észak-amerikai konyhákkal és étkezési szokásaikkal 

ismerkedünk meg. 

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

5.3.1 A francia konyha és étkezési szokásai 

A gasztronómia nyelvenemhiábaa francia, hiszen a francia konyhaművészet nagy hatással volt 

minden európai ország konyhájának alakulására. A francia konyha viszont a római korra jellemző 

ételkészítési technikákat az olaszoktól vette át. A francia konyha ilyen magas szintre való 

emelkedéséhez hozzájárult a Bourbon uralkodók életmódja, a természeti adottságok és a kiváló 

minőségű alapanyagok. 

A francia ételek korszerűek csakúgy, mint a franciák táplálkozási ritmusa. Reggelire általában 

tejeskávét, kakaót, teát fogyasztanak péksüteménnyel, melyhez dzsemet, vajat, margarint, mézet 

fogyasztanak. Az ebéd változatos, viszont levest nem esznek, inkább salátaféléket, húsokat körettel, 

mártásokkal és desszertet. Az étkezést kávéval zárják. A napi ritmushoz igazodva gyakran csak egy 

kiadósabb salátát, szendvicset vagy egytálételt fogyasztanak. Az étkezések közül a több fogásos 

vacsoráé a főszerep, mely a sok fogás ellenére könnyű ételekből áll. Előételt fogyasztanak (zöldség,- 

gyümölcsételek, hideg-, meleg tojásételek, halak) ezt követi a leves, mely mindig tápláló 

alapanyagokból készül (krémlevesek, gyümölcslevesek, zöldség levesek). Ezután húsételeket (hideg, 

meleg húsok) esznek, melyek főképp marhahúsból, szárnyasokból, borjú-, bárány és vadhúsokból 

készülnek. A húsok körítése mindig változatos, sokféle salátát kínálnak, melyeket öntettel 

fogyasztanak. Közkedvelt a csiga, az osztriga, a kagylók, a halak, és rákok fogyasztása is. A húsételek 

után sajtfélék és gyümölcs kerül az asztalra.A franciák kb. háromszáz féle sajtot készítenek, egy 

sajttálon minimum három féle sajtot kínálnak, melyhez megfelelő kenyeret és bort kínálnak, a 

terítéken megtalálható még a vaj, őrölt bors és kömény, só, alma, körte, szőlő és dió. A sajttálon lévő 

sajtoknak harmonizálniuk kell az elfogyasztott ételekkel. A sajtokat ebédnél általában a húsétel után, 

vacsoránál pedig záró fogásként fogyasztják. Legismertebb sajtok: brie, camembert, edami, ementali, 

tomme. Desszertként  parfékat, könnyű krémeket, gyümölcsöket fogyasztanak. 

A francia nemzet köztudottan híres bortermelő nemzet, főleg a könnyebb borokat kedvelik. 

Ismert borvidékek: Loire-völgy (Nivernais, Anjou), Bordeaux (Medoc, Saint Emillion)Bourgogne 

(Chablis, Beaujolais), Savoie (Clairete de Die). Szintén híresek a champagne-i eljárással készült 

pezsgőik pl. Krug, Mumm, DomPerignon, a francia cognacok pl. Henessy, Camus, Remy Martin, a 

vermutok pl. NoillyPrat és a likőrök Cointreau, Chartreuse, Anisette). Tájegységenként változó a 

franciák italfogyasztása is,Elzászban pl. a sörfogyasztás kiemelkedő fontosságú, Normandiában és 

Bretagne-ban a cidre-t (almabor) kedvelik. 

A francia konyhára éppúgy jellemző a tájegységenkénti változatosság, mint más nemzetek 

gasztronómiájára. Az ételeket főképp vajjal, növényi eredetű zsiradék felhasználásával készítik, rántást 

nem gyakran használnak, a fűszerezéssel is csínján bánnak. Kedvelik a bazsalikomot, kakukkfüvet, 

turbolyát, petrezselyemzöldet, curryt, chilit. Népszerű fűszerkeverékük a „quatreépices” ami 

szerecsendió, gyömbér, feketebors és szegfűbors keverékéből áll. A francia konyha gyakran használjaa 



 

hagymát az ételek elkészítéséhez (póréhagyma, metélőhagyma, fokhagyma). A híres francia mustárok 

elmaradhatatlan kellékei a húsételeknek, önteteknek (dijon-i, rouen-ireims-i, bourdeaux-i mustárok).  

Ha a francia konyhaművészetről beszélünk fontos megemlítenünk az ételkészítési eljárások 

közül a húsok (főképp a jobb minőségű húsok pl. bélszín, hátszín, ürüborda) sütési fokozatait: 

− „au bleu” (kékre sütve) a hússzeletet csak néhány másodpercig sütik, a hús kívül kékes-szürke 

színű 

− „saignant” (véres) valamivel tovább sütik a húst, mint az előző eljárásnál, a belseje véres marad, 

de egy 2-3 mm-es kéreg keletkezik rajta 

− „moyen” (félangolos) a hús belseje rózsaszín 

− „bienquit” (jól átsütve) a húst teljesen átsütik 

5.3.2 Az angol konyha és étkezési szokásai 

Az angol konyháról megoszlanak a vélemények.Egyesek szerint ételkészítési eljárásaik 

szegényesnek mondhatók, másrészről fényűző lakomákról olvashatunk Artúr király és VIII. Henrik 

idejéből. Az tény, hogy az angol konyhára nagy hatással volt a francia és az indiai konyha. Indiából 

sokféle fűszert és fűszerkeveréket hoztak be a gyarmatosítók. Európa is sokat köszönhet Angliának 

gasztronómiai érdekességek szempontjából, hiszen az angoloknak köszönhetjük a szendvicskészítés 

„tudományát”, a teákat, pudingokat, pie-okat.  

Napi étkezési ritmus: a reggeli a tipikus „angol reggelivel” indul, amit gyümölcslé 

fogyasztásával kezdenek az angolok, ezután zabkását esznek tejjel vagy tejszínnel, pirítóst vajjal, 

dzsemmel, mézzel,valamint különböző cukrász- és péksüteményeket. Az angolok reggeliretovábbá a 

„ham and eggs”-et (sült sonka tojással) és a „bacon and eggs”-et (sült szalonna tojással)választják. 

Mellé teát és kávét isznak,a teát gyakran cukor nélkül, tejjel vagy tejszínnel. Ebédre általában 

mindössze egy gyors szendvicset vagy hideg salátát fogyasztanak, de a meleg ebéd is csak egy csésze 

levesből és valamilyen sültből áll. A délutáni teázás ideje 4-5 óra körül van, ilyenkor újra az asztalra 

kerül a tea, a kávé,illetve a nélkülözhetetlen sütemény, keksz. A vacsorához régebben az úri családok 

még kiöltöztek, mára ez már ugyan kiment a divatból, de a kiadós esti étkezés megmaradt. Jellemző 

még a késő esti vagy ún. színházi vacsora, ez a lefekvés előtti csésze teából, kávéból és pirítósból áll. 

Húsételek közül előszeretettel fogyasztják a halakat, rákokat, birkát, szárnyasokat, vadhúsokat. 

Legfőbb húsételük a marhahús, melyet egészben sütnek meg, de csak annyira, hogy a hús belseje 

rózsaszín vagy véres maradjon. Ezt a sütési módot hívják világszerte „angolos hús”-nak. Az angol 

felszolgálási mód abból ered, hogy az egybesült húsokat a vendég előtt szeletelik fel és a felszolgáló 

az ételt a vendég tányérjára szervírozza. A húsokhoz sós vízben főtt zöldségeket tálalnak. Indiából 

elég sok fűszerük ered pl. curry, amit előszeretettel használnak húsételek fűszerezésére. Említenünk 

kell még egy pár szót az angol desszertekről, a híres pudingokról és pie-okról. A pie magyar 

megfelelője a lepény vagy pite, ha gyümölcsökkel készítik, desszertként fogyasztják, főételként pedig 

hússal, zöldségekkel töltik meg. A pudingnak sok változata ismert, a leghíresebb a Christmas puding, 

a karácsonyi puding, ami marhafaggyúból készül és már hetekkel karácsony előtt elkezdenek 

előkészíteni, érlelni. Az angolok kedvelik a tejet, tejtermékeket. 

Italfogyasztásukra jellemző a sör szeretete, köztük a tipikus angol sör az ale, ami egy világos, 

enyhén komlózott sör, illetve aburton, mely egy erős sörfajta. Emellett nagy whisky-ivók hírében 

állnak az írek és angolok is, de kedvelik a gint és a vodkát is. 

Egy jó tanács a jó vendéglátós számára:mindig tartsa szem előtt, hogy az angol vendég szeret 

vajas pirítóst fogyasztani minden étkezéshez és a kancsó jeges vízről sem szabad megfeledkeznie.  

5.3.3 Az olasz konyha és étkezési szokásai 

A sajátos mediterrán életfilozófia, a földrajzi adottságok, az ókorra visszavezethető 

gasztronómiai hagyományok mind hozzájárultak az olasz konyha változatosságához. Az olaszok 

szeretnek élni, szeretnek jókat enni, vidámak, szenvedélyesek, ételeiket ugyanezzel a szenvedéllyel 

készítik el. 

Az olasz konyháról általában a pizza, a spagetti, makaróni jut eszünkbe. Az igaz, hogy a 

tésztafélék fontos szerepet játszanak az olasz konyhában, de agasztronómiájuk nem merül ki ennyiben. 

Az olasz konyha választékos és könnyed, olívaolajat, növényi zsíradékot használnak az ételek 



 

elkészítéséhez. Előételeiket tésztából, zöldségfélékből készítik. Olaszországban ötvenféle tésztát 

gyártanak (lasagne, canelloni, manicoti, tortellini stb.), melyet nem főznek olyan puhára, mint mi 

magyarok, hanem kicsit ropogósra hagyják, majd leszűrik és vajjal keverik össze. A tésztákat 

különböző zöldségekkel, vagdalékokkal, mártásokkal készítik. A másik tipikus olasz tésztaféle a 

pizza, mely már Magyarországon is elterjedt. A tésztafélék mellett közkedveltek a halak, rákfélék, 

zöldségek, húsok is. A fűszerválaszték igen gazdag, csak néhányat említünk meg közülük: oregánó, 

bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, sáfrány, vanília stb. Az étkezéseknél mindig van parmezán sajt, 

melyet a levesekre szórnak, vagy a főételhez fogyasztják. Leveseik táplálóak, kiadósak 

(minesztraleves, zöldségkrémlevesek). A főétel nemcsak húsból állhat, hanem tésztából, rizottóból, 

zöldségekből is. Húsételeik marhából, borjúból, bárányból, nyúlból, különféle vadakból készülnek. A 

húsokhoz zöldség-, gyümölcsköretet, rizst, sült burgonyát tálalnak. Desszertnek fagylaltokat, parfékat 

szolgálnak fel. Az olasz fagylalt világhírű, a legjobb minőségű a világon. Nemcsak a franciák, hanem 

az olaszok is sok sajtot fogyasztanak, kedvelt befejező fogásként. Jó minőségű boraik vannak, híresek 

az aperitif italaik pl. Martini, Cinzano, Garrone, Campari, valamint digestivként agrappa. 

Az olasz életritmushoz alkalmazkodnak az étkezési szokások is. Reggelire nem sokat esznek, 

vajat, dzsemet, pirítóst. Ebédre levest, előételt, fagylaltot, gyümölcsöt. Vacsorára viszont kiadós, teljes 

ételsort fogyasztanak. A vacsorát későn kezdik a nagy meleg miatt és éjszakába nyúló borozással 

fejezik be.  

5.3.4 A német konyha és étkezési szokásai 

A francia konyha hatásai a német konyhában is érezhetőek. Számos ételt vettek át a franciáktól, 

de tájegységenként itt is változóak a szokások. A német konyha a kismértékű fűszerezés miatt 

egyhangúnak tűnik, kedvelt fűszerek a babérlevél, majoránna, curry, fűszerpaprika. A főzéshez 

margarint, növényi olajokat, vajat használnak. 

Sokféle előételt fogyasztanak (füstölt ételek, tojásfélék, saláták, felvágottak). A németek 

kedvelik a leves jellegű egytálételeket; szalonnát, füstölt húst, kolbászokat főznek a levesbe. Szívesen 

esznek krémleveseket, hurka-, sajt-, burgonya-, zöldségleveseket. Fogyasztják az angolnalevest is, ami 

számunkra elég bizarul hangzik. Viszont a különböző tengeri és édesvízi halakat változatosan és 

ízletesen készítik el. Jellegzetes ételük a Hacke Peter, ami fűszeres sertéshúsból készül és nyersen 

fogyasztják. Sokféle Wurst-ot is készítenek (Bratwurst, Blutwurst, Frankfurter stb.). Az egybesült 

húsokat bő lében megpárolják, különféle vagdaltakat, húsgombócokat készítenek még marha, csirke, 

sertés húsokból. Szintén közismert német étel a főtt sertéscsülök párolt savanyú káposztával. Jellemző 

a német konyhára, hogy tejfölös, pikáns mártásokat adnak a húsételekhez, melyhez köretnek főtt, sós 

burgonyát, burgonyapürét, zöldségféléket kínálnak. Desszertként zselés, krémes, vajkrémes, 

gyümölcsös lepényeket, tortákat tálalnak, de a tejszínes túrókrém-torta a híres 

cukrászkülönlegességük. Kedvelik még az ún. Kucheneket (kalács), daramorzsákat, császármorzsát. 

Kávét étkezések után és délután isznak. Hosszúra főzött, gyenge filter kávét készítenek, amihez tejet 

vagy tejszínt fogyasztanak. Az életritmusokhoz igazodva a napi háromszori főétkezés a jellemző a 

németekre, tízóraira pedig kolbászféléket, wurst-okat fogyasztanak,a délután folyamán pedig a 

hagyományok szerint kávéznak és sütemények kerülnek az asztalra. Nemzeti italuk a sör, de jellemző, 

főleg a Rajna-vidéken a borfogyasztás is. 

5.3.5 Az osztrák konyha és étkezési szokásai 

Az osztrák konyha remekeit szinte sajátunkénak érezhetjük, mely a többéves Osztrák-Magyar 

Monarchia alatti együttélésnek köszönhető. Bár az osztrák konyha fejlődését szintén befolyásolta a 

francia konyha, valamint az egykori koronaországok konyhái (Magyarország, Szilézia, Burgundia, 

Szlovákia, Bosznia, Horvátország stb.) mind hatással voltak az osztrák gasztronómia fejlődésére, 

mégis sikerült megőriznie sajátos vonásait.  

A hideg előételeket nem kedvelik az osztrákok, viszont a tartalmas leveseknek nagy kultusza 

van csak úgy, mint nálunk. A tojás és tésztaételek népszerűek, egy meleg étkezés elképzelhetetlen 

tészta nélkül. Sok pisztrángot, egyéb tengeri és édesvízi halat, rákot fogyasztanak. Az alpesi legelőkön 

nevelkedett marhák húsa rendkívül ízletes, ezért a húsok közül a marhahús fogyasztása kiemelkedő. 

Változatosan készítik el a marhahúst, melyhez ecetes tormát és meleg mártásokat kínálnak. A híres 

Wiener Schnitzel borjúhúsból készül, bár bécsi szeletként ismerjük, az eredete vitatott, mert források 



 

szerint Radetzky marsall hozta magával Milánóból és Spanyolországban pl. andalúz szelet néven már 

évszázadok óta elterjedt. A marha és a borjúhús fogyasztása mellett a szárnyasok is nagy szerepet 

játszanak, főképpen a csirkéből készült ételek a népszerűek (pl. sült vagy rántott csirke). A húsokhoz 

olajos-citromos öntettel készült salátákat kínálnak. Édességeik közül említésre méltóak a különböző 

kelt tésztákból készült kuglóf készítmények, morzsák, fánkok, rétesek (tiroli rétes), metéltek (stíriai 

metélt). Leghíresebb cukrász készítményük minden bizonnyal a sötét étcsokoládéval bevont Sacher 

torta. Az étkezések után szívesen fogyasztanak erős, aromás kávét, melyet tejszínnel, tejszínhabbal 

isznak. 

Az osztrákok sörivó nemzet hírében állnak, szívesen isznak sört étkezések előtt, alatt és után is.  

5.3.6 A spanyol konyha és étkezési szokásai 

Spanyolország sokféle tájegységből áll, minden tájegység más és más specialitással bír, melyet 

a földrajzi viszonyok határoznak meg. Az ételkészítés művészetének célja a spanyol gasztronómia 

szerint, hogy az étel megtartsa természetes jó ízét. Évszázados hagyományokra tekint vissza a spanyol 

konyha, mégis befogadónak tekinthető. Számos gyümölcsfajta terem meg. A zöld olívabogyó alapvető 

termékük, napon érlelik, majd pácolják, megtöltik és ételekhez, italokhoz kínálják. A főzéshez 

olívaolajat vagy disznózsírt használnak. Előételeik zöldséges, tojásos ételekből állnak, leveseik közül a 

két levesféleségnek (gazpacho és a cocido) számos változata létezik. A gazpacho hideg leves, mely 

uborka, paradicsom, vöröshagyma és zöldpaprika keverékéből készül, majd ezt felöntik, sózzák, 

fűszerezik. A cocido meleg leves, a magyar bográcsgulyáshoz hasonlít, többféle módon készítik, 

disznóhússal, marhahússal, burgonyával. Nevezetes a spanyol paella, ami tulajdonképpen rizs 

sáfránnyal és különböző zöldségekkel és/vagy halakkal, rákkal, húsokkal keverik össze. A húsok 

közül a bárányt és birkahúst kedvelik, melyet egészben, nyárson sütnek meg. Nem szabad 

megfeledkeznünk a salátákról sem, sokféle alapanyagot (nemcsak zöldségeket, hanem gyümölcsöket 

is) használnak a salátákhoz, melyhez olajos, hagymás önteteket készítenek. A spanyol konyhát enyhe 

ízek jellemzik, viszont sok fokhagymát, vöröshagymát, fűszerpaprikát használnak az ételek 

elkészítéséhez. Desszertnek gyümölcsöket, parfékat, fagylaltokat fogyasztanak. 

A spanyol nemzet borivó nép, boraik szárazak, fanyar ízűek. Nevezetes a jerez, ezt hosszú 

évekig érlelik, édes és száraz változatát is készítik, aperitifként fogyasztják. Másik jellegzetes italuk a 

sangria, melyet gyümölcsök és vörösbor összekeverésével állítanak elő. 

A spanyolok általában későn (9 és 11 óra között) reggeliznek, nem bőséges reggelit 

fogyasztanak, a több fogásból álló ebéd és vacsora, főleg nyáron, későbbretolódik. 

 

5.3.7 Belgium, Hollandia és Luxemburg konyhája és étkezési szokásai 

Hollandiában kiemelkedő a tejtermékek, sajtok fogyasztása. (Sokféle sajtot készítenek, melyek 

világhírűek.)A tejtermékek mellett kedvelik a különböző halféléket, rákféléket, 

amelyeketzöldségköretekkel esznek. Előételnek szívesen fogyasztják a hideg és meleg halételeket 

egyaránt, a meleg előételekhez a híres hollandi mártást kínálják. Az egész világon híres az ún. Matjes, 

a sózott hering. Húsok közül közkedvelt a borjú, a bárány, a marha és a szárnyasok. A desszertek 

tejszínes, vajkrémes, gyümölcsös süteményekből állnak. A hollandok sok sört isznak, mely sörök 

kiváló minőségűek, de világhírűek a holland likőrök is (Advokaat, Vandermint, Curacao). Érdekes, 

hogy a sajtok után külföldi, kiváló minőségű vörösbort isznak. Kávéjuk közepesen erős, a teát pedig 

tejszínnel, cukorral isszák. Amikor a holland gasztronómiáról beszélünk meg kell említenünk a 

„NederlandseKoffietafel”-t, vagyis a holland kávéasztalt, ami egyébként uzsonnát jelent, ilyenkor 

gazdagon megpakolják az asztalt nemcsak süteménnyel, kávéval, teával, hanem felvágottakkal, hideg 

halételekkel, sültekkel is. 

Belgiumban, a vallon tartományokban a francia kultúra és egyben a francia konyha hatása 

érzékelhető. A levesek franciás jellegűek, sok halat fogyasztanak, kedveltek a pástétomok. Köretként 

főleg burgonyát tálalnak, de nem adnak annyi zöldséget, mint a franciák. Az étkezést aperitiffel 

kezdik, és általában sajttal fejezik be csak úgy, mint a franciák. 

A flamand tartományokban a holland kultúra érezteti hatását, a flamandok szeretik a jó söröket 

(például: Stella Artois), az ételek elkészítéséhez felhasznált alapanyagok a hollandokéhoz hasonlóak. 



 

A luxemburgi konyhára a francia és a német konyha van befolyással. Kedveltek a halak és 

vadak, a habos sör, a bor, a szilvapálinka. 

5.3.8 Skandinávia konyhája és étkezési szokásai 

A skandináv népek konyhájára általánosságban elmondható, hogy eltér a közép-európaitól, 

mivel mások az éghajlati viszonyok. Sok zöldség és gyümölcs nem terem meg náluk, ezeket 

importálják. Viszont a tengerek sokféle alapanyagot szolgáltatnak. 

A dán konyhára a német konyha volt befolyással. Jellegzetes ételük a smorrebrod. Ez lehet 

rozskenyérből, félbarna kenyérből (ezekre húsokat, halakat tesznek), fehér kenyérből (erre rákot, 

kagylót, sajtot tesznek) és fekete parasztkenyérből (ezt vajjal kenik meg és lágy sajtot tesznek rá). A 

dán reggeli változatos, felvágottakból, sajtokból, joghurtokból, többféle kenyérből, péksüteményekből, 

gyümölcsökből áll. Délelőtt, délután fogyasztanak kávét, teát, süteményeket. Az ebéd és a vacsora 

mindig kiadós, a húsokhoz mártásokat kínálnak, a húsokat főleg zöldségkörettel tálalják. Leves helyett 

inkább a hideg halakból készült előételeket kedvelik. Desszertként pudingokat, krémeket 

fogyasztanak, süteményeik gyakran leveles tésztából készülnek. 

Svédországban jellegzetes a svédasztal, ilyenkor hatalmas asztalokra kipakolják a teljes 

választékot, a vendég egy meghatározott összeg ellenében annyit fogyaszt a kínált ételekből, amennyit 

szeretne.Különféle hideg, meleg ételek, húsok, gyümölcsök, saláták, desszertek találhatóak a 

svédasztalon. A svédek kedveleik a savanykás ízű leveseket, húsok közül sokfélét készítenek a nálunk 

is kedvelt marha, sertés, szárnyas húsokból,medvehúsbólsőt még jávorszarvas húsból is ételeket. 

Néhány különleges húsételük: medvesült, jávorszarvasmáj, rénszarvasvagdalt. A húsok mellett 

rengeteg halfélét, rákfélét és kagylókat fogyasztanak. Desszertként leginkább a gyümölcsfélék 

kerülnek az asztalokra különféle krémeknek, parféknak elkészítve (áfonyakrém, szilvaszuflé). A 

skandináv országokban az alkoholfogyasztást igyekeznek korlátozni, ezért az alkoholos italok elég 

drágák. Minden étkezéshez esznek kenyeret és vajat. Kávéjuk gyenge és híg, melyet tejjel, tejszínnel 

isznak. 

A norvég konyhára leginkább a halételek a jellemzőek. Jellegzetes norvég halétel az ún. 

Rakorret, ami pisztrángból áll, melyet jól besóznak, majd 2-3 hónapig egy üvegben érlelnek, ezután 

kerül az asztalra. Húsok közül a marha és sertés húsok fogyasztása jellemző a norvégokra főleg füstölt 

formában. A norvégok csak úgy, mint a svédek és a dánok nagyon kedvelik a szendvicsféléket is. 

Alkoholfogyasztásra jellemző a sok sör és tömény ital, melyben tudományos megállapítások szerint 

nagy szerepet játszik, a sok napfény hiánya és az emberek az alkoholfogyasztással próbálják 

kompenzálni a téli depressziót.   

Finnországban szintén jellemző a svédasztal, nagyon sok halat, húst fogyasztanak (heringet, 

jávorszarvas húst, medvehúst). Árpából, rozsból sütött kenyeret esznek, az étkezések végén nem 

esznek desszertet. 

Az alkohol Finnországban is nagyon drága, alacsony alkohol tartalmú söröket bárhol lehet 

vásárolni, viszont tömény szeszes italokat csak meghatározott, állami monopóliumban lévő 

(ital)üzletekben. 

5.3.9 A svájci konyha és étkezési szokásai 

 A svájci konyhára nagy hatással volt mind a francia, az osztrák, mind az olasz és a német 

konyha, de mindezek ellenére az idők folyamán kialakult a svájci konyha sajátos arculata is. A 

svájciak sok marhahúst esznek, de csak a jó minőségű húsokat készítik el, jellemző az édesvízi halak 

fogyasztása. A zöldségek, főzelékek, saláták elkészítésénél a francia hatás érződik. A salátákat 

öntettekkel készítik, a főzelékeket pedig vajban párolják meg. Nagyon ízletesek a 

cukrászkészítményeik, a fagylaltkészítés fortélyait az olasz konyhából vették át. Jellegzetes ételük a 

sajt fondue, amit nem csak az élvezeti értéke miatt fogyasztanak szívesen, már az elkészítése is egy 

élmény, barátságos hangulatban, kellemes beszélgetés közben szívesen fogyasztják. Szeszes italok 

közül a bort isszák szívesen. 

5.3.10 A lengyel konyha és étkezési szokásai 

A lengyel konyhára az orosz konyha volt hatással. Kedvelik a leveseket (scsi, borscs, 

céklaleves, uborkaleves), meleg előételeket. A főzelékeket lengyelesen készítik el (a zöldségeket 



 

vajban pirított zsemlemorzsával és tejföllel kínálják). A húsokat pácolva és töltve fogyasztják. A bigos 

a magyar székelygulyáshoz hasonlító jellegzetes lengyel étel. Jellemzően sok halfélét fogyasztanak, 

ezekhez különböző zöldségköreteket készítenek. Desszertek közül a gyümölcsös süteményeké, 

kompótoké a főszerep. Elég magas az alkoholfogyasztásuk, nemzeti italuk a vodka, a híg kávé helyett 

ebéd és vacsora után teát isznak. 

5.3.11 A román konyha és étkezési szokásai 

A román konyhára hatással volt a francia, török, bolgár, szerb konyha is. A román konyhában 

fokhagymával, babérlevéllel, kakukkfűvel, csomborral fűszerezik az ételeket,és zöldségekkel együtt 

párolják. A roston sütött húsokat zöldségköretekkel, anem roston sült húsokat gyümölcsökkel tálalják. 

Desszertként főleg leveles, vajas tésztákat készítenek, de jellegzetes a sárgabarackízzel kínált fánk is. 

Étkezések előtt szilvapálinkákat fogyasztanak (tzujka, sligovica). Jellegzetes román húsétel a 

háromféle húsból (marha, borjú, sertés) készült bél nélküli kolbászka, a mitite. 

5.3.12 Az orosz konyha és étkezési szokásai 

Különböző éghajlati viszonyok jellemzőek erre a hatalmas országra. Az orosz konyhán érződik 

a bizánci ételkészítési szokások hatása csakúgy, mint a francia konyha hatása. 

Étkezések előtt vegyes ízelítőt, a zakuszkit fogyasztják, ami halakból, húsokból, zöldségekből, 

salátákból áll. Leveseik tartalmasak, sokféle húsból és zöldségből főzik. Jellegzetes orosz leves a 

borscsleves, ezt káposztából, céklából, zöldségekből, húsból főzik és tejföllel ízesítik. Kedvelik a 

főzelékeket is, főleg káposztából, borsóból, lencséből. Ételeik ízesítésére a fűszereken kívül 

savanyított tejtermékeket is használnak pl. kefírt, joghurtot, de szívesen fogyasztják a juh és 

kecskesajtot is. Leveles, omlós, kelt tésztákat sütnek, ezeket töltik meg, de az étkezéseket gyakran 

fejezik be befőttek, kompótok fogyasztásával. Legkedveltebb italuk a vodka, de meg kell említenünk a 

kiváló minőségű orosz pezsgőt is. Az oroszok sok teát fogyasztanak, először teakoncentrátumot 

készítenek szamovárban, majd az elkészített teát mézzel, cukorral, kandírozott gyümölccsel isszák. 

5.3.13 A bolgár konyha és étkezési szokásai 

 A bolgár konyhára hatással volt a török, görög, szerb, román népek konyhája. A leveseket 

kedvelik, ízesítésükre a joghurtot használják. Gyakran esznek apró, ropogósra sült halakat, melyekhez 

citromos salátákat kínálnak. Napraforgó olajat használnak az ételek elkészítéséhez, húsok közül főleg 

bárány és birkahúst fogyasztanak. Jellegzetes bolgár ételek a kebabcse(roston sült kolbászkák), kjufte 

(fűszeres roston vagy zsírban sütött húspogácsa). A bolgárok sok salátát fogyasztanak, melyet 

különböző hagymás, olajos, citromos öntetekkel fogyasztanak. A bolgár desszertek számunkra túl 

édesek, émelygősek. A törököktől vették a mézes-diós baklavát, de készítenek sokféle mézes, olajos 

magvas süteményt is. Italfogyasztásukra inkább a borfogyasztás, mint a sörfogyasztás jellemző,de 

kedvelik a brandyket is, a kávét pedig törökösen isszák. 

5.3.14 A görög konyha és étkezési szokásai 

 A török és az olasz konyha hatása érződik a görög konyhán. Sok tengeri halfélét, kagylót, rákot 

fogyasztanak, jellemzően sok olívabogyó terem Görögországban, melyet sokféleképpen használnak 

fel. Fogyasztják salátákkal, ételek ízesítésére, előételként. Sütéshez, főzéshez kiváló minőségű 

olívaolajathasználnak. Az ételeket viszonylag egyszerűen készítik el, salátaválasztékuk bőséges, 

marha, kecske, juhhúst fogyasztanak, a sertéshús fogyasztása nem jellemző. Az édességek magvakból 

készülnek, mézzel édesítve, cukormázzal bevonva. Édes, aromás borokat isznak, a Metaxaés az Ouzo 

jellegzetes görög nemzeti szeszes italok. 

5.3.15 albán konyha és étkezési szokásai 

Albániában a tenger közelsége miatt sok halat, rákot, kagylót fogyasztanak, húsok közül a juhot, 

kecskét kedvelik. Zöldség, gyümölcs, tejtermékek nagy mennyiségben kerülnek az asztalukra. A 

mediterrán klíma miatt az étkezések 1-2 órával eltolódnak, a vacsorára fektetik a legnagyobb 

hangsúlyt. 



 

5.3.16 A török konyha és étkezési szokásai 

Mivel Törökország lakosságának többsége mohamedán, ez kihat az étkezési szokásokra is; 

sertéshúst, sertészsírt egyáltalán nem fogyasztanak. A sertés helyett tengeri halakat, rákokat, 

kagylókat, kaviárt, húsok közül pedig bárány-, ürü-, kecske-, vad-, tyúkhúst használják. Jellegzetes 

török étel a piláf (birkahúsból és rizsből készül) vagy a muszaka(darált birkahúsból, paradicsomból, 

paprikából, burgonyából és joghurttal készül). Az édességek mézzel készülnek, számunkra túl édesek. 

Gyümölcstermesztésük kiemelkedő, ezekből exportra is termelnek (eper, narancs, körte, szőlő, dinnye 

stb.). Kedvelik a vörösborokat, híres pálinkaféléjük a Raki. A törököknél a kávézás egy szertartást is 

jelent egyben, egy speciális edényben főzik cukorral az őrölt kávét, felszolgáláskor fontos, hogy 

legyen a kávén hab, amikor pedig a kávéscsészékbe öntik a kávét egy kis zacc kerül a csészébe a 

kávéval együtt, ezt nevezik törökös kávénak. Az étkezések után dohányoznak, ami szintén egy 

szertartás. 

 

5.3.17 A Távol-keleti konyha és étkezési szokásai 

Az ősi kínai konyha az egész világon jól ismert, rendkívül sokféle nyersanyagot használnak fel 

az ételek elkészítéséhez, ebből adódóan sokféle ételt készítenek. Fapálcikákkal étkeznek, az ételeket 

apróra vágják fel így készítik el. Egy étkezés akár 8-10 fogásból áll, kis edényeket tesznek az asztalra, 

ezekből vesznek a vendégek tetszés szerint. Sok rizst fogyasztanak, elég változatosan készítik el a 

rizsételeket is, mártásokat (pl. sós vagy savanykás szójamártás) kínálnak az ételekhez. Készítenek 

ételeket pl. cápauszonyból, krokodilból, kígyóból. Az édességek szintén apró falatkákból állnak, előtte 

sűrű uborkalevest kínálnak végül befejezésképpen forró levest szolgálnak fel. Gabonapálinkát, bort, 

sört isznak étkezés közben. Nagyon sok zöld teát isznak, folyadékszükségletük nagy részét ebből 

fedezik. 

A japán konyha nagy hasonlóságot mutat a kínaival. A tenger közelsége miatt jellemző a halak, 

kagylók, rákok fogyasztása, nagyon sok rizst fogyasztanak, mint a kínaiak. Szójababtermelésük 

kiemelkedő; ebből szójamártást, szójaolajt, szójacsírát készítenek. Azételeket általábanfrissen készítik 

el, sőt a befejező műveleteket az asztalnál fejezik be. Az étkezéseket levesek helyett inkább hideg és 

meleg előételekkel kezdik. A húsok mellé rizst, zöldségköretet kínálnak szójamártással. Vajjal, 

faggyúval főznek, elég sok szárított élelmiszert fogyasztanak. Zöldsalátákat olajos öntetekkel eszik. 

Befejező fogásként gyakran gyümölcsöket, sajtot kínálnak. Jellegzetes japán befejező fogás a 

narancscsésze (narancshéjba öntenek narancslevet, szilvadzsemet, krémsajtot tesznek hozzá). Japán 

nemzeti ital a szaké (rizspálinka). A japánok a vacsorát tartják a legfontosabb étkezésnek, ilyenkor 

több tucatnyi ételt szolgálnak fel, melyeket térdelve fogyasztanak el. Az étkezések után pedig zöld teát 

kortyolnak. 

5.3.18 Az észak- amerikai konyha és étkezési szokásai 

Észak-Amerikára jellemző a táplálkozásiszokások sokszínűsége, mivel a bevándorolt nemzetek 

magukkal hozták szokásaikat, éppen emiatt egységes, jellegzetes amerikai konyháról nem is 

beszélhetünk. Az amerikaiak kedvelik a gyorsan elkészíthető és félkész termékeket, ami nem 

mondható egészségesnek. Számos gyorséttermi hálózatot hoztak létre. 

Leveseik főleg krém levesek, a húsokat egybesütve fogyasztják leginkább valamilyen 

mártásban, főleg sült burgonyával. Salátáik változatosak, desszertnek krémeket, fagylaltokat, parfékat 

fogyasztanak. Kedvelik a kásákat, gabonapelyheket, müzliket, ebédre gyakran csak hot-dogot vagy 

hamburgert esznek. A whiskyt szódával, vízzel fogyasztják, jelentős a sör és borfogyasztásuk is. 

Kedvelik a gyümölcsleveket, kólaféléket, kávéjuk híg, amit tejjel, tejszínnel, cukorral isznak. 

5.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Összességében elmondhatjuk, hogy a különböző nemzetek egymás konyhájából gyakran 

merítenek/merítettek ötleteket. A francia konyha, ami a gasztronómia „anyanyelve” nagyban 

befolyásolta számos nemzet konyháját. A felhasznált alapanyagok, ételkészítési eljárások, az 

étkezések napi ritmusa változó. Meg kell említenünk, hogy a táplálkozási szokásokat a vallás is 

befolyásolja, egyes vallások szerint (muzulmán, zsidó) tilos a sertéshús fogyasztása. Az éghajlat is 



 

hatással van a táplálkozási szokásokra, az elkészített ételek módjára, a felhasznált alapanyagok 

kiválasztására. Mindezek mások egy mediterrán illetve egy északi nemzetnél. Szinte minden nemzet 

konyhájábannapjainkban megfigyelhető az egészséges táplálkozásra való hajlam. Saláták, zöldség, 

gyümölcsfélék és gabonák fogyasztása. 

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Mutassa be a francia étkezési szokásokat! 

− Mi jellemző Benelux-államok konyhájára? 

− Hasonlítsa össze az olasz és az angol konyhát! 

− Mutassa be röviden a Balkán konyháját! 



 

6. VALLÁSI ÉTKEZÉSI ELŐÍRÁSOK 

6.1 CÉLKITŰZÉS 

A turizmusban és vendéglátásban dolgozók számára elengedhetetlen a vendégek ismerete. Ha 

ismerjük a vendég vallását, sokkal könnyebb a dolgunk, amikor ételt és italt kínálunk neki. Ez a lecke 

ebben segít a hallgatóknak. 

6.2 TARTALOM 

A leckében megismerkedünk a keresztény és a zsidó vallások, valamint az iszlám étellel és 

itallal kapcsolatos szokásaival. 

6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

6.3.1 A katolikus keresztény vallás étkezési előírásai 

A keresztény kultúra 2000 évre nyúlik vissza, alapítója Jézus Krisztus, aki a kereszthalálával 

megváltotta az emberiséget. A kereszténység elterjedt Palesztínában, a Római Birodalomban és a 

misszionáriusoknak köszönhetően eljutott a világ más népeihez is. A magyarok számára államalapító 

Szent István király tette kötelezővé a kereszténység felvételét. 

A keresztény vallás étkezési szokásait az ünnepeken keresztül ismerhetjük meg a legjobban. A 

böjt a keresztényeknél fontos szerepet kap, melynek célja a tisztulás és Istenhez való közelebb jutás. 

Az ünnepnapok nagyban befolyásolják az étkezési szokásokat. Vegyük sorra a keresztény ünnepeket. 

Az adventtel kezdődik az egyházi év, ez még nem a böjt időszaka, de a keresztények ilyenkor, a 

Karácsony előtti időszakban már szegényesebb ételeket fogyasztanak, ez a karácsonyi készülődés, a 

várakozás ideje. A karácsony Jézus születésének, a szeretetnek az ünnepe, ezt az időszakot már a 

többfogásos ételek jellemzik. December 24-én, szenteste ér véget a karácsonyi böjt. Ebédre még 

húsnélküli ételeket, mákos gubát fogyasztanak a keresztények. Szenteste vacsoránál a halételeké a 

főszerep (halászlé, rántott hal). Nagykarácsony napján finom, aranyló húslevessel kezdődik a lakoma, 

a fő étel a pulykasült. Fontos szerepe van a finom kelt tésztából készüldiós és mákos 

bejglinek.Szilveszter, az év utolsó napja, ilyenkor másnap reggelig tartó mulatozás veszi kezdetét, így 

búcsúztatják az óévet. Malacsült, töltött káposzta, éjfélkor virsli kerül az asztalra és elmaradhatatlan a 

finom bor és pezsgő. Újév első napján halat, nyulat, szárnyast fogyasztanak. A közhiedelem szerint a 

lencse fogyasztása gazdagságot hoz az újévben, ezért ezt is előszeretettel fogyasztják.A 

farsangvízkereszttől (január 6.) húshagyó keddig tart. Farsang a nagy mulatságok ideje, ekkor 

bőséges lakomákat költenek,  éselmaradhatatlan a farsangi fánk. Húshagyó kedden éjfélkor veszi 

kezdetét a böjt. A böjt ideje alatt csak naponta háromszor szabad étkezni és egyszer jóllakni. Ezen 

időszak jellemző ételei a tésztafélék, savanyú káposzta, tojásleves. A negyven napig tartó nagyböjt a 

húsvétot készíti elő. Régen szigorú szabályokat kellett betartani a nagyböjt idején, semmiféle húst nem 

volt szabad fogyasztani és csak napi egyszeri étkezés volt megengedett. Később, főleg nyugaton 

enyhültek ezek a szabályok, a hústilalom csak a pénteki napokra volt érvényes és naponta többször is 

lehet étkezni de csak egyszer lehet jóllakni.Böjti ételek voltak a bableves, a tejleves, a különböző 

főzelékek és az aszalt gyümölcsök. A húsvétot megelőzi a nagyhét, a nagyböjt utolsó időszaka, 

nagycsütörtökön az étkezés zsírtalan és nagyon szegényes volt. Nagypéntek a Krisztus szenvedésére 

való emlékezés, ez a kötelező böjt napja.Ilyenkor csakis hideg ételeket szabad fogyasztani, halat, 

tojást, gyümölcsöket. Nagyszombaton kezdetét veszi az örömünnep, sonkafőzéssel, kalácssütéssel, 

előkészületekkel telik a nap. Jézus feltámadását jelképezi a körmenet. Húsvét vasárnap és hétfő pedig 

már Krisztus feltámadásának ünnepe. Jellegzetes étel a bárány, a tojás, a sonka tormával, sült diós-

mákos kalácsok. Pünkösd, a húsvétot követő ötvenedik napra esik, a Szentlélek eljövetelére 

emlékeznek ilyenkor. Rántott csirkét, libasültet fogyasztanak sült burgonyával. Az Úrnapja, a 

pünkösd utáni hét csütörtöke, Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe, ekkor friss, szezonális 

zöldségféléket fogyasztanak. Szent Péter és Pál napján (június 29.) kezdődhet az aratás, amikor 

kiadós ételeket pl. csirkepaprikást, lebbencslevest fogyasztanak. Szent Anna napján (július 26.) (Anna 

Jézus nagyanyja volt)Anna-napi bálokat rendeznek, ezek alkalmával többfogásos ételsortfogyasztanak, 



 

jellemzően a rétes is kínálnak. Szent Márton napja (november 11.): Márton egynépszerű püspök volt 

a középkorban. A Márton napi mondához igazodva ilyenkor libát esznek. (pl. ludaskása, ropogós 

libapecsenye). Szent András napja (november 30.): Andrásapostol és vértanú napja. Ezen a napon 

még böjtöt kell tartani, de ekkor kezdődnek a disznóölések is. Az ehhez a naphoz legközelebb eső 

vasárnap advent első vasárnapja. 

6.3.2 A zsidó vallás étkezési előírásai 

Egy rövid vallástörténeti áttekintés elengedhetetlen a zsidó étkezési szokások 

tanulmányozásához.  

Az Ószövetség szerint a zsidó nép Isten választott népe. Mózes, az Isten választottja vezette el a 

Kánaánba, az Ígéret Földjére a zsidó népet, akik 400 évig rabszolgaként éltek Egyiptomban. A zsidó 

nép történelme során többször is szétszóródott háborúskodások, hódítások miatt (Jeruzsálem 

elfoglalásakor, majd a hellén terjeszkedés során Dél-Oroszországba kerültek, a keresztes háborúk 

során elvándoroltak Lengyelországba, Csehországba, Dél-Oroszországba. A Spanyolországba került 

zsidókat 1492-ben elüldözték így jutottak el Hollandiába, Észak-Afrikába, Angliába, a Török 

Birodalomba). A 2. világháború alatt több mint 6 millió zsidót gyilkoltak meg. Izrael, a zsidó állam 

1948-ban jött létre, a zsidók visszavándorlása Izraelbe a mai napig tart. 

A zsidó vallás egyistenhívő, a vallás középpontjában a zsidó nép áll. A zsinagógában gyűlnek 

össze a hívők szombatonként, ahol a Tórából olvasnak fel részleteket. A Tóra Mózes könyveit 

tartalmazza, mely a mindennapi életre, az étkezésekre vonatkozó szigorú előírásokat 

tartalmaz.Akásrut egy héber szó, ami a szigorú, zsidó étkezési szokásokat foglalja magában. Minden 

élelem,ami megfelel az előírásoknak, azkóser. Kóser ételnek számít pl. a marha, a juh, őz, bivaly, 

minden hasadt patájú, kérődző állat. Tisztátalanok az egész talpukon járó állatok (pl. a ló), de nem 

fogyaszthatnak nyúlhúst sem, mert nem hasított körmű, tisztátalan a sertés, mert nem kérődzik. A 

sertéshúst még megérinteni is tilos. Tyúk, pulyka, liba, kacsa, galambfélék fogyasztása megengedett, a 

pikkellyel és uszonnyal nem rendelkező vízi állatok, szárnyas rovarfélék, valamint a földdel érintkező, 

hason csúszó állatok (pl. kígyók, gyíkok) nem kerülhetnek az asztalra. Minden állat vérének 

fogyasztása szigorúan tilos a zsidó vallásban. A „tiszta” négylábúakat és szárnyasokat rituális vágás 

útján kell megölni, úgy, hogy az állat a lehető legkevesebbet szenvedjen és teljesen kivérezzen. Mivel 

ezen állatok vérének fogyasztása tilos, teljesen ki kell véreztetni az állatot. A hús feldolgozása pedig 

szintén szigorú előírások szerint történik, mély edénybe teszik a húst, egy vödörből annyi vizet mernek 

a húsra, hogy ellepje, fél óráig állni hagyják, majd vesszőkosárba teszik és lecsepegtetik. Fontos, hogy 

a hús teljesen megszáradjon, ezután minden húsdarabot gondosan besóznak, majd 1 óra sóban való 

áztatás után, háromszor leöntik a húst állott vízzel, ezután pedig már megsüthetik vagy megfőzhetik. 

Ez a kóserítás. A zsidó konyha a kóserolás miatt számos konyhai edényt, eszközt igényel, mivel 

ezeket is elkülönítve kell használni és alapos tisztítás alá vetni. A tejes és húsos ételek együttes 

fogyasztása tilos, aminek tulajdonképpen táplálkozástani szempontból is racionális oka van, hiszen 

ilyenkor méreganyagok szabadulnak fel a gyomorban. A zsidó étrendben sokféle zöldséget találhatunk 

(burgonya, rizs, gersli, lencse, borsó, kukorica, hagyma, cékla, répa stb.) viszont zöldségfélék közül is 

a férgesedő és a nehezen tisztítható zöldségeket tilos feldolgozni és elfogyasztani. 

A zsidó étkezési szokásokat, előírásokatáttanulmányozva összességében elmondhatjuk, hogy 

egy zsidó háziasszonynak igen találékonynak kell lennie az ételkészítést illetően és bizony jól be kell 

tudnia osztani az idejét ahhoz, hogy a Sábbát-ot (Szombat-ota nyugalom napját) be tudja tartani. A 

Sábbát minden héten péntek estétől szombat estéig tart, ekkor mindenféle munkától tartózkodni kell, 

még a főzéstől is. A Sábbátcélja, hogy a Teremtőre emlékezzenek, aki a hetedik napon megpihent. 

Külön ételsorral készülnek a nyugalom napjára is, ilyenkor péntek este halat, húslevest, húst, 

süteményt fogyasztanak. Szombat reggel kalácsot, tejet, kávét, ebédre sóletet, hideg főzelékeket 

esznek. Szombat este pedig havdálá szertartást végeznek; több ágból font gyertyát gyújtanak, szagos 

fűszereket szívnak be és a gyertya lángját borral oltják el. 

A zarándokünnepek szintén jelentősek a zsidó vallásban. Pészáh, az Egyiptomból való 

kivonulás ünnepe, amikor kenyér helyett pászkát esznek, az egész lakást morzsátlanítják, pészáh-i 

edényeket vesznek elő az ételkészítéshez; burgonyát, hüvelyeseket és pészáh-ibort fogyasztanak 

ilyenkor. Sávuot, a második zarándokünnep, a hetek ünnepe. Ekkor tilos a mulatozás és tejes ételeket 

fogyasztanak. A Szukkot, a sátrak ünnepe, ekkor a pusztai vándorlásra emlékeznek a zsidók, amikor 



 

még sátrakban laktak. A Tóra ünnepe, az új Tóra év kezdetét jelenti, káposztás ételeket fogyasztanak 

(töltött káposzta, káposztás rétes stb.). A zsidó vallásban megtalálhatók az ún. bűnbánati ünnepek, 

ilyenkor az emberek a megbántott embertársaikkal való megbékélést keresik. Ekkor édes ételeket 

fogyasztanak;almakompótot, almás pitét, édes almát. Számos gyásznap is szerepel a zsidó vallásban, 

amikor a jeruzsálemi szentély elpusztítására emlékeznek. Tilos a zsíros-húsos ételek és bor 

fogyasztása, 9 napig böjtölnek. Örömünnep a Hánnukká, az újjászentelés ünnepe, a Purim, a 

sorsvetés ünnepe, amikor sok bort isznak, süteményeket fogyasztanak. Az olyan családiünnepeknek, 

mint a házasságkötések, nyolcnapos fiúgyermekek körülmetéslése, leánygyermek születésének 

bejelentésea gyülekezetben, közeli rokon halála vagy, a fiúgyermek 13. életévének betöltése, vagyis 

férfivá válásának ünnepe, szintén meg vannak a saját vallási előírásaik. 

6.3.3 Az iszlám vallás ünnepei és étkezési előírásai 

Ahhoz, hogy egy kicsit elmélyedhessünk az iszlámok étkezési szokásainak tanulmányozásában, 

először egy rövid vallástörténeti áttekintésre kerül sor. 

Az iszlám szó jelentése: „az Isten iránti odaadás, belenyugvás Isten akaratába”. Mohamed 

próféta nevezte el így a hitet, a híveket pedig muszlimnak. Az iszlám alapkönyve a Korán, mely 

szerint az iszlám nem egy új vallás, hanem az a vallás, mely a keresztény vallást vitte tovább és 

megadta ennek a végső, legmagasabb szintű formáját. Mohamed, aki eredetileg pásztor volt, 

majdkereskedő a Korán tanításait közvetítette a muszlimok felé. 622. július 16. az a dátum, mely az 

iszlám vallás időszámításának kezdete. Ekkor üldözték ki Mekkából ás átköltözött Jathrib-ba, melyet 

később elneveztek Medinet-elNabinak, a próféta városának. Az iszlám gyorsan terjedt, jelenleg a Föld 

lakosságának kb. 13%-a muszlim. Különböző irányzatok és szekták alakultak ki az idők során. A 

Korán számos előírást tartalmaz a hívek számára, pl. napi ötszöri ima, böjt megtartása, zarándoklat 

Mekkába, hitvallás, jótékonykodás. A Korán előírásai természetesen az étkezésre is kihatnak, az 

alábbiakban megismerkedhetünk az étkezési szokásokkal. 

Az iszlám szerint az étel Isten legfőbb ajándéka, megkülönböztetnek „megengedett”, „jó”, 

„tilos” és „tisztátalan” étkeket. Szigorúan tilos egy muszlimnak sertéshúst, vaddisznót, vért, elhullott 

állatok húsát fogyasztani. De e tilalom alá tartozik pogány istenségnek áldozott állatok húsais. 

Mindezek mellett tilos az alkohol fogyasztása, még ételek elkészítéséhez sem használhatják. A Korán 

szerint a bor a „sátán förtelmes műve”, mely ellenségeskedést szít a hívők között. A „megengedett” 

állatok (birkahús, baromfi, marhahús, halak) levágására külön szabályokat kell alkalmazni, Isten nevét 

említve, a nyaki ütőeret vágják át. A Korán által előírt étkezési előírásokat szigorúan be kell tartania 

minden muszlimnak, de országonként változóak az étkezési szokások. Reggelire általában datolyát, 

olajbogyót, friss kenyeret, lángost fogyasztanak, az ebéd és a vacsora főtt ételből áll. Kedvelt 

zöldségfélék a paradicsom, sárgarépa, padlizsán, tökfélék, burgonya, fokhagyma, ezeket köretként 

kínálják. Főtt ételeik ízesítéséhez savanykás joghurtot használnak. Nemzeti specialitásuk a kebab, 

mely nyárson sült húsból áll, fűszerezve, rizzsel, vajjal tálalják. Minden étkezéshez friss, zöldsalátát 

fogyasztanak, a hideg, jeges víz pedig az asztal elmaradhatatlan kelléke. Az étkezéseket teával, 

kávéval zárják, melyhez olajos magvakból készült süteményeket kínálnak. 

Az iszlám legnagyobb ünnepe a ramadán, melynek időpontja kb. szeptemberre esik és egy 

hónapig tart, ilyenkor szigorú böjt veszi kezdetét. Napkeltétől napnyugtáig sem inni, sem enni, sem 

fürödni nem szabad, éjszaka viszont annyit esznek, isznak a hívők, amennyit akarnak. Napkeltekor 

újra kezdődik a böjt és a tizedik hónap első napján véget ér, ekkor hatalmas lakomát csapnak. A böjt 

célja a megtisztulás, valamint az, hogy a ramadánidején a gazdagok is megtapasztalják milyen 

szegénynek lenni és milyen éhezni. 

A másik nagy ünnepük a Nagy Bayram, a tizenkettedik hónap hetedik és kilencedik napja, 

ilyenkor ünnepi lakomákra kerül sor. Míg nálunk a vasárnap számít ünnepnapnak, az iszlámoknál a 

péntek az ünnepnap. Egyéb ünnepeik alkalmával - pl. lakodalom, körülmetélés, vallási ünnepek - 

mindig különleges ételsorokkal készülnek. 

Amit egy magyar vendéglátónak tudnia kell, ha iszlám vendéget fogad az az, hogy a „tiltott” és 

„tisztátalan” ételeket még véletlenül sem szabad kínálnia a vendégnek, ugyanez vonatkozik az 

alkoholra is. 



 

6.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az étkezési előírásokat a vallásos emberek szigorúan betartják, a rituális tisztaság miatt előírt 

szabályok azonban egybeesnek a modern tudomány higiéniai előírásaival. Igyekezni kell a vallásos 

vendégek kiszolgálásánál, hogy ne sértsük meg vallási nézeteiket, az iszlámvallásúaknak pl. még 

véletlenül sem szabad felszolgálnunk sertéshúsból készült ételeket. Az étlap és itallap széles 

választékával tudjuk kiküszöbölni azt, hogy egyéb vallású vendégeinket is oly módon tudjuk 

kiszolgálni, hogy elégedetten távozzanak.  

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Mi a böjt szerepe a különböző vallásokban? 

− Milyen ételek kerülnek a keresztény családok asztalára karácsonykor? 

− Mit jelent a kóserítás? 



 

7. A VENDÉGLÁTÁS FOLYAMATA 

7.1 CÉLKITŰZÉS 

Ahogy már volt róla szó, a vendéglátás milyensége, minősége nagyban befolyásolja az 

országimázsunkat. „Nem is úgy érzem magam, mint vendéglős, aki pénzért ételt, italt árul, hanem mint 

vendéglátó magyar gazda, akinek a házát megtisztelik vendégei látogatásukkal.” – mondta Gundel 

Károly, híres magyar vendéglős. Ezt a szemléletet szeretnénk a következőkben átadni a hallgatóknak. 

7.2 TARTALOM 

A leckében gyakorlati útmutatót kapunk a terítéssel, váltással, lerámolással kapcsolatban, majd 

megismerkedünk a felszolgálás és a munkavégzés általános szabályaival. A vendégismeret és a 

reklamációk kezelésének technikái a majdani turizmusban és vendéglátásban elhelyezkedők dolgát 

könnyítik meg. 

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

7.3.1 Terítés, váltás, lerámolás 

A vendég fogadása már a terítéssel elkezdődik, az étteremnek, asztaloknak, székeknek tisztának 

kell lenniük. Az asztalokat el kell rendezni, majd felhelyezzük az abroszokat, feltesszük a kisleltárt (só 

és bors kerül a vendég közelébe, mögé a virágváza virággal). A fogvájót és a hamutálat a 

tálalóasztalon hagyjuk. Ezután felhelyezzük a tányérokat úgy, hogy azok az asztal szélétől befelé 1 

cm-re legyenek, ha a tányér mintás, akkor a mintának a vendéggel szemben kell lennie. Ezután 

következik az evőszerek elhelyezése, fogyasztás sorrendjében, szimmetrikusan. A nagykést élével a 

tányér felé tesszük, jobb oldalra, az asztal szélétől 1 cm-re, a nagyvillát a tányér bal oldalára úgy, hogy 

a villa jobb szélső ága felülnézetben érintse a tányér szélét. A leveses kanalat szintén elhelyezzük. 

Maximum 3 pár evőeszközt tehetünk a tányér jobb és bal oldalára. A desszert evőszerek a tányér elé 

kerülnek. A kisvilla nyelével bal felé a villa irányába, a közepe a tányér középvonalába esik és érinti 

felülnézetben a tányér szélét. A desszert kanál nyele jobb felé néz és a kisvilla elé helyezzük. A 

zsemletányér és vajkés a teríték bal oldalára kerül, a villa mellé és a tányér felső vonalának 

magasságába helyezzük. A zsemletányérba tesszük a vajkést, élével a terítéktől kifelé. Ezután 

felhelyezzük a tiszta poharakat a fogyasztás sorrendjében, a poharak nagysága szerint, a kés hegyétől 

kiindulva jobb oldalra. Maximum négy boros és egy vizespoharat helyezhetünk fel. Az asztalkendőt 

vagy szalvétát általában az alaptányérra helyezzük. A székeknek az asztalról lelógó abrosz szélét 

pontosan érinteniük kell. A tálalóasztalra helyezzük az evőszereket, mustárt, ketchupot, szószokat, 

ecetet stb., szalvétát, abroszt, kávéhoz cukrot, tejszínt, édesítőt, felszolgáló tálcát, kenyérkosarat, 

étlapot, itallapot.Az étteremben csak abrosszal lefedett asztal lehet. Ha abroszt cserélünk a vendég 

távozása után, akkor az asztalt le kell takarnunk. Minden egyes vendég távozása után újra kell teríteni 

és letakarítani az asztalt, amennyiben szükséges, abroszt kell cserélni. Nagyon fontos, hogy nemcsak 

asztaloknak, a felszolgálás színterének, az étteremnek kell makulátlan tisztának lennie, hanem a 

konyhának és a konyhai eszközöknek is.   

 

7.3.2 A felszolgálás általános szabályai 

A vendéget érkezésétől, távozásáig a felszolgáló szolgálja ki, feladatai ae folyamatban: a vendég 

fogadása, ételek-italok ajánlása, szervírozás, folyamatos, udvarias érdeklődés a vendég igényei felől, 

számlaadás, elbúcsúzás. 

Felszolgálási módok közül négyet ismerünk, (francia-, orosz-, angol- és svájci felszolgálási 

mód) melyek közül a svájci felszolgálási mód a legelegánsabb.  

A francia felszolgálási módnak két típusa van. Az egyik típusnál a tálat bal oldalonbemutatjuk 

a vendégnek, majd a jobb oldalról helyezzük az asztalra, a vendég maga szed a tálból. A másik francia 

felszolgálási módot több személyes asztalnál alkalmazzuk. A fő helyen bemutatjuk a tálat, majd a 

vendégmaga szed a tálból, amit bal oldalról bekínáltunk. 



 

Az orosz felszolgálási módot kisebb baráti, családi étkezéseknél alkalmazzák. Ilyenkor minden 

olyan fogást feltesznek a megterített asztalra, ami nem igényel sem hűtést sem melegítést. A többi 

fogást egy tálalóasztalra helyezik, először bemutatnak minden fogást az asztalfőnek, majd egyenként 

szervírozzák a fogásokat. Ezt a felszolgálási módot már nagyon ritkán választják. 

Az angol felszolgálási módot magasan képzett felszolgálók alkalmazzák. A családfő elé teszik 

a tányérokat, szeletelő kést, villát és ő szeleteli fel az egészben sült húsokat és a körettel együtt a 

tányérokra helyezi, nem és kor szerint átadja a többi vendégnek. Az ételeket egy külön tálalóasztalon 

tárolják, a meleg tányérokat melegen tartó lapon tartják. A tálakat fedővel együtt hozza be a 

felszolgáló, baloldalról bemutatja a főhelyen, a melegen tartó lapról a tányérokat levéve a tálat a 

tálalóasztalra helyezi. A tálat felteszi a melegítőre, a húst körettel együtt a tányérokra szedi. Az 

ételeket a vendég jobb oldaláról helyezi a vendég elé, a mártásokat pedig bal oldalról bekínálja.  

A svájci felszolgálási móda legelterjedtebb felszolgálási mód, gyors, nem igényel szaktudást, 

mégis elegáns. A szakács tálalja a tányérokra az ételeket még a konyhában, a felszolgáló tányéron 

szervírozza az ízlésesen díszített ételt. Díszétkezéseknél a felszolgáló hangedlit tart a kezében és 

egyszerre két tányért szolgál fel. 

7.3.3 A munkavégzés szabályai 

Általános munkavégzési szabályok az alábbiak: 

− a vendég elé a couvert-tányér, a saláta, a mártás, a csonttányér és a kézmosó kivételével mindent 

jobbról teszünk le, a kínálás, bemutatás viszont balról történik, 

− tilos keresztülnyúlni a vendég előtt, 

− tálcán, ruhakendővel letakarva vagy tányéron szervírozunk, 

− kenyeret, péksüteményt csak villával, csipesszel szabad elvenni, 

− a földre leesett evőeszközöket tilos visszatenni az asztalra, 

− a tányérokat kinyújtott kézben, hüvelykujjal a tányér felső peremét épphogy érintve fogjuk, 

− a poharat talpánál vagy száránál fogva szabad megfogni, 

− a mintával ellátott pohár, tányér esetében a minta mindig a vendéggel szemben kell, hogy legyen, 

− a felszolgálás közben kerülni kell a zajongást, csörömpölést, 

− meleg ételekhez meleg tányért, hideg ételekhez hideg tányért adunk, 

− az asztalt mindig megfelelően kell rendezni, 

− a kisgyermekeknek etetőszéket, gyermek evőeszközt kell biztosítani, 

− a vendéget mindig figyelemmel kell kísérni, 

− csontos, szálkás ételekhez csonttányért helyezünk a bal oldalra. 

A felszolgáló egyik fontos munkaeszköze a mindig tiszta hangedli vagyis felszolgáló kendő, ez védi 

meg a kezét a szennyeződésektől illetve a túl meleg vagy hideg tányéroktól. A felszolgáló tálca mérete 

változó, de mindig makulátlanul tiszta, melyet ruhakendővel kell befedni és bal kézben tartjuk. 

 

7.3.4 Vendégismeret 

A vendégnek mindig igaza van. A cél, hogy a vendég elégedetten távozzonés vissza is térjen 

hozzánk, sőt jó hírét vigye vendéglátóhelyünknek. 

A vendéglátásban dolgozóknak a magas színvonalúszakmai ismereteken kívül rendelkezniük 

kell kellő emberismerettel, vagyis vendégismerettel is. A felszolgáló számára fontos, hogy 

magatartása, kommunikációja a vendég felé mindig udvarias, és soha nem tolakodó legyen. A jó 

felszolgáló a megfelelő vendégismeretével minden vendégtípus igényeit ki tudja elégíteni, úgy hogy a 

vendég elégedett legyen a kiszolgálással. Néhány vendégtípust említenénk a sok közül: a határozott, 

aki tudja, mit szeretne fogyasztani, fizet, majd távozik. A tétova, aki a felszolgáló segítségére szorul. 

Az ideges, türelmetlen, aki gyors kiszolgálást szeretne. Az igényes szereti az ínyenc fogásokat, bátran 

ajánlhatunk neki. Az ittas vendég kiszolgálását rendeletek tiltják. A goromba, garázda vendéget 

nehezen lehet kezelni, szükség van a felszolgáló problémamegoldó képességére, kiszolgálásakor arra 

kell törekedni, hogy a többi vendég nyugalma érdekében minél gyorsabban távozhasson ez a vendég 



 

típus. A gyerekek számára gyermek menüt, etetőszéket biztosítsunk. A külföldi vendéggel lehetőleg 

anyanyelvén beszéljünk, de legalábbis az általában más nemzetek által is ismert nyelveken (angol 

vagy német). A vendéglátásban dolgozók számára ezért is lényeges legalább egy idegen nyelv 

ismerete. A beteg vendégeket mindig türelemmel szolgáljuk ki. Az idős vendégek szeretik, ha 

foglalkoznak velük, kedvelik az udvarias kiszolgálást. 

7.3.5 A vendég reklamációinak kezelése 

„A vendégnek mindig igaza van”, tartja a mondás. A vendégek kiszolgálása során mindig ezt a 

szempontot kell előtérbe helyezni. A felszolgálónak legjobb szakmai tudása szerint, mindig 

előzékenyen, udvariasan, az etikettet betartva kell a vendéget kiszolgálnia. Mint ahogy az előző 

alfejezetben is olvashattuk vannak ún. „nehezebben kezelhető” vendégek, akik esetleg hibát 

találhatnak a kiszolgálásban vagy akár az elkészített ételben is. Ilyenkor törekedni kell arra, hogy a 

vendég elégedettségét szolgáló módszerrel küszöbölhessük ki a problémát. Sor kerülhet azonban arra 

is, hogy a vendég az üzletvezetővel szeretne beszélni, ilyenkor a felszolgálónak kötelessége az 

üzletvezetőt vagy a helyettesét hívni a vendéghez. Az üzletvezető átveszi az irányítást és kezeli a 

vendég reklamációját. A panaszkönyvet is elkérheti a vendég, ilyenkor feljegyzést készítenek a 

felmerült problémáról.  

Ha esetleg a vendég elégedetlen a felszolgált étel hőmérsékletével, ízével, minőségével akkor ki kell 

cserélni azt, szokás ilyenkor, hogy kompenzálásképpen egy pohár italra a ház vendége, a hölgy 

vendégeknek lehet kedveskedni desszerttel vagy egy szál virággal. Végső esetben még árkedvezményt 

is lehet adni. Mindig az a cél, hogy a vendég elégedetten távozzon. 

A felszolgálónak minden esetben elő kell vennie a problémamegoldó képességét, ember illetve 

vendégismeretét ahhoz, hogy helyesen fel tudja mérni a helyzetet és esetleg önállóan, az üzletvezető 

illetve a panaszkönyv bevonása nélkül meg tudja oldani a helyzetet. 

 

7.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A felszolgálónak elsősorban szakmailag kell alaposan felkészültnek lennie, hiszen számtalan 

etikett szabály betartására kell odafigyelnie a felszolgálás során. Ismernie kell a különböző 

felszolgálási módokat, hiszen előfordulhat, hogy más és más vendéglátóhelyeken, rendezvényeken 

különböző felszolgálási módokat követelnek meg tőle. Az alapvető felszolgálási szabályokat mindig 

be kell tartaniaa munkavégzés alatt, a terítésnél, a lerámolásnál és a váltásnál. Szüksége van jó 

problémamegoldó és vendégismereti képességeire annak érdekében, hogy a vendég maximális 

elégedettségét szolgálja és az esetleges felmerülő reklamációkat kezelni tudja. 

7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Ismertesse a terítés menetét! 

− Sorolja fel a felszolgálási módokat és jellemezze közülük a legáltalánosabbat! 

− Milyen alapvető szabályokat kell betartani a felszolgálás során? 

− Miért van szüksége jó vendégismeretre egy felszolgálónak? 



 

8. A BOR 

8.1 CÉLKITŰZÉS 

A bort ismerete, még ha esetleg nem is fogyasztja az ember, ma már az általános műveltség 

részét képezi. A turizmus és vendéglátás területén dolgozóknak tisztában kell lenniük a borok 

jellemzőivel ugyanúgy, mint azzal, hogy például milyen ételekhez milyen bor illik, azaz mit érdemes a 

vendégnek ajánlani. 

8.2 TARTALOM 

A borfogyasztási szokások kialakulásának megismerése után a borhoz kapcsolódó 

rendezvényekről ejtünk néhány szót. Elsajátíthatjuk a borkóstolás és a borvacsorák legfontosabb 

szabályait. Mivel fontos az ételek és borok harmóniája, részletesen is kitérünk a sajtok, húsok, levesek, 

desszertek és a borok megfelelő párosítására.Az étel és bor összeillesztésekor lényeges, hogy azok 

kiegészítsék egymást. Minél ízesebb, zamatosabb egy étel, annál teljesebb ízűnek kell lennie a kísérő 

bornak is. Sorra véve a szakszerű borkóstolás kellékeit részletezzük a hibátlan felszolgálás alapelveit a 

pohárválasztástól a palacknyitási folyamaton át a fogyasztásig. 

8.3 8.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

8.3.1 A borfogyasztási szokások kialakulása, a bor élettani hatása 

A bor alapanyaga csak a szőlő lehet és kizárólag alkoholos erjesztés útján kerül előállításra. A 

más gyümölcsből, hasonló módon készült ital nem nevezhető bornak, kizárólag abban az esetben, ha a 

gyümölcsre utaló megnevezéssel pl. meggybor, almabor látják el. 

A bort nem pusztán inni kell, hanem ismerni is, kulturált fogyasztása magában foglalja annak 

ismeretét és része a gasztronómiának. 

A borfogyasztásnak külön kultúrája van. A borivás általában étkezésekhez kapcsolódik, de ha 

nem étkezésekhez fogyasztjuk, akkor is érdemes enni hozzá sajtot, olajos magvakat.  Ahhoz, hogy 

kellően értékeljünk egy bort, minél többet kell tudnunk róla. A bort nem egyszerre isszuk meg, hanem 

minden kortyot kiélvezve, a zamatát ízlelgetve érdemes fogyasztani. Tilos üvegből inni. 

A szőlő az egyik legrégebbi kultúrnövényünk, már az ókori népek is foglalkoztak vele, főleg a 

görögök és a rómaiak jártak élen a szőlőművelésben és bortermelésben. Magyarországon már több 

mint 2000 éve foglalkozunk szőlőműveléssel. Boraink minősége világhírű. Magyarország borvidékei a 

különböző talajösszetételnek köszönhetően más és más szőlőfajták termesztésére alkalmasak. Az 

alábbiakban betekintést nyerhetünk, hogy melyek Magyarország 22 borvidékének jellemző szőlőfajtái. 

− Csongrádi borvidék - a borvidék ismertebb szőlőfajtái: chardonnay, cserszegi fűszeres, 

kövidinka, rajnai rizling, zöld veltelini, olaszrizling, kadarka, kékfrankos, cabernet franc, 

− Hajós-Bajai borvidék - olaszrizling, a rajnai rizling, a cabernet franc, cabernet sauvignon, 

kékfrankos, kadarka, zweigelt, 

− Kunsági borvidék - chardonnay, cserszegi fűszeres, ezerjó, rizlingszilváni, kövidinka, rajnai 

rizling, zöld veltelini, bianca, karát, cabernet franc, cabernet sauvignon, kékfrankos, 

− Ászár-Neszmélyi borvidék – ezen a borvidéken csak fehérborszőlő-fajtákat, köztük chardonnay-t, 

olaszrizlinget, sauvignont, szürkebarátot  telepítenek,    

− Badacsonyi borvidék - kiváló minőségű fehérborszőlő-fajtákkal, az olaszrizlinggel, a 

kéknyelűvel, a szürkebaráttal vált világhírűvé, 

− Balatonfüred-Csopaki borvidék - olaszrizling, rizlingszilváni, chardonnay, rajnai rizling, ottonel 

muskotály, szürkebarát, 

− Balatonfelvidéki borvidék - chardonnay, cserszegi fűszeres, furmint, olaszrizling, rizlingszilváni, 

szürkebarát, kékfrankos, kékoportó, pinot noir, 

− Etyek-Budai borvidék - cabernet franc, cabernet sauvignon, kékfrankos, zweigelt, 

− Móri borvidék – ezerjó, leányka, tramini, 



 

− Pannonhalma-Sokoróaljai borvidék - olaszrizling, rajnai rizling, rizlingszilváni, tramini, 

− Somlói borvidék - olaszrizling, hárslevelű, tramini, 

− Soproni borvidék - kékfrankos, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, zweigelt, pinot noir, 

zöld veltelini, sauvignon, chardonnay, korai piros veltelini, zenit, 

− Dél-Balatoni borvidék – fehérborszőlő-fajtái az olaszrizling, királyleányka, chardonnay, rajnai 

rizling, sauvignon, sárga muskotály, a vörösborszőlő-fajtái pedig a kékfrankos, cabernet 

sauvignon, merlot, pinot noir, 

− Mecsekaljai borvidék - olaszrizling, rajnai rizling, chardonnay, sauvignon, sárga muskotály, a 

borvidék különlegessége pedig a cirfandli, 

− Szekszárdi borvidék - kékfrankos, a cabernet franc, a cabernet sauvignon, a zweigelt és a merlot, 

kisebb mértékben pedig a kadarka, a fehér fajták közül az olaszrizling, a chardonnay, a rajnai 

rizling, és a rizlingszilváni,  

− Villányi borvidék - nevezetes szőlőfajtája a kékoportó, a fékfrankos (amelyet itt régebben 

„nagyburgundi” néven palackoztak), a cabernet franc és a cabernet sauvignon, illetve az 

olaszrizling, a hárslevelű a chardonnay és a tramini, 

− Bükkaljai borvidék - olaszrizling, leányka, chardonnay, a hazai nemesítésű cserszegi fűszeres, a 

kékszőlő-fajták közül pedig a kékfrankos, a zweigelt, a merlot és a cabernet franc, 

− Egri borvidék - kékfrankos, cabernet és merlot, egri bikavér, leányka,  hárslevelű, olaszrizling, 

tramini, chardonnay, 

− Mátraaljai borvidék - olaszrizling, a hárslevelű, a chardonnay, a tramini, ottonel muskotály, a 

rizlingszilváni, zweigelt, 

− Tokaj-Hegyaljai borvidék - furmint, a hárslevelű és a sárga muskotály, 

− Zalai borvidék - olaszrizling, rizlingszilváni, rajnai rizling, királyleányka, cserszegi fűszeres, 

sauvignonblanc, chardonnay, ottonel muskotály, szürkebarát, tramini, cabernet franc, cabernet 

sauvignon, kékfrankos, merlot, pinot noir, 

− Tolnai borvidék - fehérborszőlő-fajtákat, chardonnayt, traminit, sauvignont, olaszrizlinget, rajnai 

rizlinget, szürkebarátot termesztenek. Kisebb mennyiségben – elsősorban a megye déli részén – 

szüretelik a kék szőlőt, a kékoportót, a kékfrankost, a cabernet franc-t, a cabernet sauvignont és a 

kadarkát. 

 

A bor készítése két fő munkafolyamatból áll, a szőlő feldolgozásából és a must erjesztéséből. 

A szőlő feldolgozása a szürettel kezdődik, a szőlőt akkor szüretelik le, amikor már teljesen 

megérett, a cukortartalma elérte az adott borvidékre és szőlőfajtára jellemző mértéket. Az érés során a 

borszőlő savtartalma fokozatosan csökken, a cukortartalma pedig nő. A szőlőfeldolgozás során a 

szőlőt először bogyózzák, majd összezúzzák. A bogyózással lehet megóvni a must minőségét, hogy az 

ne károsodjon a kocsányban lévő íz- és színanyagoktól. A zúzáskor megrepesztik a bogyók héját, és 

kíméletesen roncsolják a húsát úgy, hogy a magvak ne sérüljenek. Ezáltal a szőlő cefrévé alakul. A 

zúzás segítségével a must különválasztása is könnyebb lesz, a tökéletes elválasztás csak többszöri 

sajtolással érhető el. A nyomáskor különválik a must és törköly (a héj, mag, kocsány). 

Ezután a mustot hordókba eresztik, ahol erjedni fog. Az alkoholos erjesztés a legfontosabb 

folyamat a borkészítés során. Itt nagy szerepet játszik a borélesztő cukorlebontó tevékenysége. A bor 

minőségének javítására az erjesztés során is van lehetőség, ekkor növelhető a cukortartalom, 

módosítható a szín. 

A borkezelési eljárások, vagy más néven pinceműveletek célja a bor érésének elősegítése, az 

illat-, íz- és zamatanyagok kedvező kialakítása, a bor tisztítása, stabilizálása, megóvása a rendellenes 

elváltozásoktól. Az erjedés során a mustból csípős újbor keletkezik, de ez még zavaros, nyers, 

fogyasztásra alkalmatlan, számos borkezelési eljárásra van szükség ahhoz, hogy a bor a bortörvény 

szigorú szabályainak megfeleljen. A bor tisztítása során sor kerül a fejtésre, szeparálásra, derítésre, 

szűrésre. A fejtés során a bort átáramoltatják egyik tároló edényből egy másikba, ezáltal a borseprő 

(bogyórészek, elhalt élesztősejtek) különválik a színbortól. A szeparálás a bor és a must 

megtisztításának leggyorsabb módja. A derítés során eltávolítják a zavarosságát okozó részecskéket, 

különböző derítőanyagokat adagolnak hozzá, melyek javítják annak tisztaságát. A szűrés a bor 



 

tisztításának legrégibb módja, általában a derítés után alkalmazzák. Ekkor finom pórusú szűrőközegen 

áramoltatják át, szűrés után palackozásra alkalmassá válik. A bor harmóniájának kialakítását 

befolyásolja a háziasítás, a sav- és alkoholtartalmának szabályozása is. Érési folyamatában a kénezés 

és a töltögetés játszik fontos szerepet. A stabilizálása a hőkezelés és a kémiai anyagok alkalmazása 

során történik, a borérlelési folyamatokban pedig az oxidatív és a reduktív eljárásokat kell 

megemlítenünk. Amikor a bor palackérett lesz, akkor kerül sor a palackozásra, ekkor már teljesen 

megért és ízében, zamatában, illatában harmonikus. A bor tárolására vonatkozóan fontos az 

egyenletes, 12°C körüli hőmérséklet, a 65-80% relatív nedvességtartalom, az egészséges, tiszta levegő, 

a fizikai hatásoktól mentes elhelyezés. 

Sokszor hallhatjuk a mondást, miszerint „a bor kismértékben orvosság.” Ez olyannyira 

igaz, hogy sok esetben maguk az orvosok is javasolják betegeinek a bor mértékletes 

fogyasztását. A férfiak számára ajánlott napi mennyiség vörösborból 2-3 dl, nők számára 

pedig 1-2dl. Ez a mennyiség még kedvező hatással van az egészségre, mivel késlelteti az 

érelmeszesedés kialakulását, véd a szívinfarktustól, stroke-tól, daganatoktól, csökkenti a 

koleszterin szintet, gátolja a vérrögképződést. Viszont ugyanúgy, mint más szeszesitalok 

túlzott fogyasztásánál, az alkohol káros hatásai kerülnek előtérbe, ha rendszeresen több bort 

fogyasztunk. A rendszeres, mértékletes borfogyasztás azonben nem helyettesíti az egészséges 

táplálkozást, illetve az egészséges életmódot.  

8.3.2 A borhoz kapcsolódó rendezvények 

A bor a magyar kultúra szerves részét képezi. A borfogyasztás az 1989-es rendszerváltás óta 

komoly átalakuláson ment át hazánkban. A mennyiségi bortermelés helyett fokozatosan teret hódít a 

minőségi bortermelés és a minőségi, kulturált borfogyasztás. Ennek köszönhető, hogy a borhoz 

kapcsolódó különböző rendezvények jelentősége is megnőtt az elmúlt években. Ezek a rendezvények 

komoly marketingeszközt jelentenek a magyar bor népszerűsítése szempontjából, így megszervezésük 

alapos felkészültséget követel. Ahhoz ugyanis, hogy a mai globalizálódott világunkban egy-egy 

borvidék piacképes legyen, nem elég megtermelni a jó borokat, azokat el is kell tudni adni. A borhoz 

kapcsolódó minden rendezvény, egyfajta kirakat, amely megszólítja a fogyasztókat. Ha a rendezvény 

jól szervezett, érdekes, a vendég jól érzi magát, pozitív érzelmek alakulnak ki benne az adott borokkal, 

borvidékkel kapcsolatban. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a pozitív externáliát sem, hogy ha egy 

borhoz kapcsolódó rendezvény jól sikerül, akkor a rendezvényen részt vevő vendég elutazik, vagy 

visszatér, esetleg tovább marad az adott borvidéken, és ott turistaként igénybe vesz számtalan 

szolgáltatást. 

8.3.3 Borkóstolás 

A bor kóstolásának célja, hogy a fogyasztója ne egyszerűen megigya, hanem meg is ismerje azt. 

A borkóstolás a bor egy kötött bemutatása, melyre leggyakrabban pincelátogatás keretében kerül sor, 

igaz, ez nem feltétel, azaz borkóstolásra gyakorlatilag bárhol és bármikor sor kerülhet. A legjobb 

időszak a délelőtt, mivel ízlelőbimbóink ekkor a legnyitottabbak a borra. A borkóstolás során a borok 

bemutatását egy hozzáértő személy végzi, aki leggyakrabban maga a bor megtermelője. Ő a 

legalkalmasabb személy arra, hogy a borkóstoló folyamatába érzelmeket is vigyen, ne egyszerűen 

ismeretátadóként legyen jelen. Amennyiben a résztvevők nem gyakorlott borkóstolók, neki kell 

elmondani a kóstolás menetét, ismertetni az általános szabályokat is. 

A borkóstoláshoz a hozzáértő személyen kívül különböző tárgyi feltételek megléte is szükséges. 

Fontos, hogy a bort lehetőleg fehér háttér előtt, megfelelő megvilágításban tudják a vendégek 

megszemlélni. Elengedhetetlen kelléke a borkóstolónak a megfelelő kóstolópohár. Egyszerűbb 

pincékben gyakran egyféle poharat használnak minden bortípushoz, komolyabb borkóstolóknál 

azonban ügyelnek arra, hogy a kóstolt bor a megfelelő pohárba kerüljön (lásd 1. ábra): 

 



 

 

a, fehér borhoz d, likőrborokhoz (fűszerezett) 

b, vörös borhoz e, bandy-hez (Cognac-hoz) 

b1 vörösbor-kóstoló csésze f, "rizling"borokhoz 

c, pezsgőhöz g, csemegeborokhoz 

1. kép Kóstolópoharak 

A poharak kehely részét a kóstoláskor ne fogjuk meg, mert egyrészt kéznyomos lesz a kehely, 

így nem tudjuk megfelelően megvizsgálni a szemünkkel magát a bort, másrészt ezzel befolyásoljuk a 

bor hőmérsékletét. Előfordulhat, hogy a poharunkba egy bor túl hidegen kerül, ilyenkor előfordulhat, 

hogy mégis szükséges a kéz általi melegítés, de ezt a borkóstolót tartó személy úgyis jelzi a 

vendégnek. Egyéb esetekben a poharat a talpánál, vagy a száránál kell megfogni. 

A legtöbb esetben a pohárba annyi italt töltsünk, hogy a kehely legszélesebb pontját érje el. 

Ilyenkor a legnagyobb ugyanis az a felület, ahol mozgatás nélkül a legtöbb illatanyag felszabadul (ez 

kb. fél deciliter). A pezsgő esetében a poharat majdnem teljesen tele kell tölteni, hogy a 

gyöngyözéshez megfelelően hosszú út álljon rendelkezésre. 

Az egyes borok kóstolási hőmérsékleteit az alábbi táblázat tartalmazza. Az egyes 

hőmérsékletkülönbségek oka, hogy borok különböző savtartalma különböző hőmérsékleteken 

érvényesül a legjobban.  

 

Ital Hőmérséklet Celsius 

fokban 

cognac, brandy kézmelegen 

vörös borok 14-18 

likőrborok 12-14 

fehér borok 10-12 

rozé és siller borok 8-10 

pezsgő 7-8 

 

1. Az egyes italfajták kóstolási hőmérsékletei 

 

A borok kóstolási sorrendje a következő: 

– száraz fehér borok, 

– illatos fehér borok, 

– rozé borok, 

– siller borok, 

– vörös borok, 



 

– borkülönlegességek, 

– likőrborok, 

– pezsgők, 

– cognac-ok, brandy-k. 

A kóstolásnál az ún. COS-szabály érvényesül. A COS három angol nyelvű szó rövidítése: 

– C = color = szín, 

– O = odour = illat, 

– S = sapor = íz. 

Ennek megfelelően először a bor színét, habzását és mozgékonyságát vizsgáljuk meg. A szín 

akkor érvényesül legjobban, ha fehér háttér előtt teljesen átlátszó vizsgáljuk meg a bort. A pohárban a 

bor tisztaságát is megítélhetjük, ha fényforrás elé tartva átnézünk rajta. Ha a bor a pohárban 

megpörgetve átlátszó csíkokat hagyva maga után csúszik le a pohárfalon, akkor a bornak ún. 

„koronája van”, ami a bor testességére utal. 

A kóstolás következő fázisa a bor megillatozása. Ilyenkor elég a bort apró, gyors levegővétellel 

megszagolni, hiszen az illatokat az orr nyálkahártyáján érezzük. Nem érdemes 10-20 másodpercnél 

hosszabban szagolgatnunk a bort, mert akkor csökken orrunk érzékenysége. Ha mégis hosszabb ideig 

kell szagolgatnunk, tartsunk egy-egy illatvétel között legalább fél perces szünetet. 

A szemrevételezés és illatozás után vesszük a szánkba a bort. Lehetőleg mindig azonos 

mennyiségű bort kortyoljunk. A szánk és a garatunk különböző helyei más-más ízekre érzékenyek. A 

nyelv hegye például a sósra és édesre, az oldalsó részei a savanyúra és a sósra, a nyelvtő pedig a 

keserűre érzékeny. A bort ne nyeljük le azonnal, hanem kb. 15-30 másodpercig tartsuk a szánkban. 

Ennyi idő szükséges ugyanis az ízek érzékeléséhez. Legelőször azt vizsgáljuk az íz kapcsán, hogy 

egészséges, vagy rendellenes a bor. Hibás, beteg bort nem ízlelünk tovább, hanem azonnal kiköpjük. 

Egészséges bornál először az összetételt figyeljük meg, külön-külön bíráljuk el az összetevők 

hatásfokát, majd a köztük lévő összhangot. A végén az általános benyomás alapján értékeljük a bort. 

 

A borfogyasztók 10 parancsolata jól összefoglalja, hogy mire ügyeljünk a kóstolás alkalmával: 

1. Bort soha ne igyál éhgyomorra.  

2. Borivás előtt ne egyél édes ételeket.  

3. Mindig légy figyelemmel a bor hőmérsékletére.  

4. Ügyelj a palackos bor kupakjának helyes felbontására, tiszta kendővel töröld meg a palack 

nyílását.  

5. A bort mindig lassan igyad.  

6. Apró kortyokban élvezd a bort.  

7. Nemes fajbort soha ne keverj vízzel.  

8. Tarts mértéket a borivásban.  

9. Jobban ízlik a bor, ha eszel valami "hozzá illőt".  

10. Bármikor, mielőtt bort iszol, egy pillanatra gondolj mindig arra, hogy mennyi fáradságos, 

verejtékes munka van ebben a pohárnyi nedűben. 

 

A borkóstolókon nagyon jó hangulat alakulhat ki. Az általános menetrend szerint a borok 

bemutatását a kóstolási sornak megfelelően vezeti le a házigazda. A sor végén következik a „Szent 

János áldás”, azaz a búcsúpohár. Ilyenkor a bemutatott borminták közül mindenki visszakóstolhat egy 

pohárkával. A búcsúpohár legendája Szent János boráldásához kapcsolódik. Ez az a pohár, amivel 

megemlékeznek a szőlőt termelő és a bort készítő munkásról, ezzel a pohárral köszöni meg a társaság 

a kóstolást a házigazdának. A kötött program ezzel az aktussal ér véget. 

8.3.4 Borvacsorák 

A borvacsorákon az egyes borokat a kifejezetten hozzájuk komponált ételkülönlegességekkel 

fogyasztjuk el. Az ilyen események igazi kulináris ünnepéllyé válhatnak, melynek során kiváló 

gasztronómiai élményben lehet részünk. A borvacsorák során nemcsak a borok kerülnek bemutatásra, 

hanem az egyes ételfogások, illetve a borok és ételek közötti összefüggések is. A borvacsorák 



 

szervezése a borász/sommelier, illetve a szakács részéről komoly munkát és folyamatos 

együttműködést kíván. Egy-egy megfelelő párosítás megtalálásához gyakran több próbálkozás is 

szükséges. Az étkek és borok ízeinek párosításakor komoly szerepet játszanak népünk hagyományai, 

hiedelmei és az azokkal kapcsolatos szimbolikus rendszer. A borok és ételek közötti harmónia 

megvalósítására két, alapvetően az ízekhez kötődő szabály van: 

A. Hasonló ízek egyeztetése– Savanykásabb ételekhez savasabb borokat, édesebb ízű 

ételekhez magasabb cukortartalmú borokat párosítunk.  
– Savanyú ételekhez savas borok: amennyiben olyan ételeket fogyasztunk, amelyekben a 

savanyú ízek dominálnak (savanyú káposzta, édes-savanyú ételek), akkor a savanyú ízre 

való toleranciánk megnő, ezért a kemény és éles savú borokat lágyabbnak, kerekebbnek, 

kevésbé savasnak találjuk. 

– Édes ételekhez édes borok: ha édes ételeket fogyasztunk, az édes ízküszöbünk 

megemelkedik, így kevésbé édesnek érezzük a borokat is.  

– Paprikás ételekhez száraz, testes fehér és vörösborok: a paprikás ételekben van egy 

kellemes, a pirospaprika ízéhez kapcsolódó jellegzetes kesernyésség. Emiatt a keserű ízre 

való érzékenységünk csökken. Egy száraz, testes fehér bornak, vagy csersavban dús 

vörösbornak savai kesernyésnek tűnnek, tehát kiválóan illenek a paprikás ételekhez. 

B. Ellentétes ízek kiegészítése – Ebben az esetben ellentétes ízeket állítunk szembe 

egymással (pl.: édes-sós, édes- savanyú, édes-keserű), úgy, hogy azok új összetett, 

harmonikus ízhatásokat váltanak ki a fogyasztóban. Az édes íz a legalkalmasabb a 

harmonikus egyeztetésre a többi alapízzel. 
– Édes-sós ízpárosítás: a skandináv és az északi népek konyhái kedvelik különösen az édes-

sós ízhatásokat. A sós ízű ételekkel az édes és a félédes borok előnyösek.  

– Édes-keserű ízpárosítás: a kesernyés íz könnyen alkot domináns ízhatást, ami 

szétrombolja a borok kellemes ízérzetét. Csak gyengén kesernyés ételeket tudunk 

megfelelő harmóniába hozni édes, határozott savtartalmú borokkal, melyeknek esetleg 

van keserű íz-összetevőjük.  

– Sós-savanyú ízpárosítás: a sós íz markánsabbá, kellemetlenné, durvává teszi a savanykás 

ízeket. Ezért fontos, hogy sós ételekkel ne igyunk erősen savas borokat, mert kellemetlen 

fémes ízhatást eredményezhetnek.  

– Keserű-savanyú ízpárosítás: túlzottan keserű és savanyú ízpárosítás kellemetlenül 

visszatetsző. Borral az ízhatásuk különösen negatív. 

– Édes-savanyú ízpárosítás: a kínai konyhák egyik jellegzetessége ez a párosítás, de a 

középkori magyar konyha is kedvelte az édes-savanyú ízeket. Édes-savanyú ételekkel 

félédes és határozott savtartalmú borok a legharmonikusabbak.  

 

A bor kiválasztásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe vennünk: 

– Hely – Az adott tájegységre jellemző ételt mindig hozzáillő helyi borral kell fogyasztani.  

– Alkalom – Ritka, ünnepi eseményhez különleges, egyedi bort érdemes kiválasztani, míg 

egy egyszerű étkezéshez nem érdemes borkülönlegességeket felszolgálni. 

– Társaság – A társaság vagy a díszvendég ízlését kell alapul venni. Természetesen az sem 

mellékes szempont, hogy mennyire tudják értékelni a borokat. 

– Fogyasztás célja – Étkezéshez az adott fogáshoz illő bort kell felszolgálni, amely a 

legtöbb esetben nagyobb savtartalommal rendelkezik. Egy beszélgetésnél ezek a borok 

esetleg irritálhatják a vendégek gyomrát, ezért ekkor idősebb, érlelt, esetleg különleges 

borokat célszerű fogyasztani.  

– Gasztronómiai harmónia – Az étkezésben szereplőfogásokhoz illő, azokkal harmonizáló 

borokat kell kiválasztani. Természetesen egy étkezésnél nem csak egy bor jön számításba, 

hanem esetleg 3-4 is. Ennél többet nem érdemes egy étkezésen belül felszolgálni. 

 

Az étel és bor párosításakor lényeges, hogy azok kiegészítsék egymást és közösen nagyobb 

gasztronómiai értéket képviseljenek. Minél ízesebb, zamatosabb egy étel, annál teljesebb ízűnek kell 

lennie a kísérő bornak is. Néhány tanács az egyes ételfajták és a borok párosítására vonatkozóan: 



 

– Aperitifként ne ajánljunk tömény italokat, mert azakadályozza a gyomornedvek 

termelődését, hanem inkább a gyomornedv-termelést elősegítő, alacsony alkoholtartalmú, 

friss savakkal rendelkező, esetleg kesernyés, fűszeres ízű, száraz borokat szolgáljunk fel. 

– Előételekhezkönnyű, alacsony alkoholtartalmú, élénk savú, száraz, nem túl jellegzetes 

fehérborok illenek.  

– Levesekkel a könnyű, alacsony alkoholtartalmú, lágy, zamatos, fajtajelleges fehérborok 

harmonizálnak. Kivételt képeznek a krémlevesek, amelyekhez száraz szamorodni, vagy 

száraz sherry, valamint a bableves, amihez fűszeres vörösbor való. 

– Tésztákhoz annak édességétől függően kell kiválasztani a bort. Sós tésztákhoz száraz, 

esetleg félszáraz, üde asztali fehér- vagy sillerbort, míg az édes tésztákhoz félédes, édes, 

testes, tüzes fehérborokat, esetleg édes pezsgőt fogyaszthatunk. Ha a tészta csak köret, 

akkor a feltét határozza meg a kiválasztandó bort.  

– Sertéshúsok esetén a nem túl fűszeresekhez jellegzetes, élénkebb savú fehérborokat 

szolgáljunk fel. A sertéspörkölthöz karakteresebb (pl.: Kadarka) borok, a flekkenhez, 

rablóhúshoz a keményebb vörösborok (pl.: Kékfrankos, Pinot noir), vagy fehérborok (pl.: 

Ezerjó, Furmint, Juhfark), a kocsonyához kissé lágyabb, de fűszeres fehérborok, a töltött 

káposztához kemény, száraz, tájjellegű minőségi fehérborok, illetve a sillerborok ízlenek. 

A sonka legjobb kísérője a könnyű vörös- vagy rozébor. Malacsülthöz kiemelkedő 

minőségű, tájjellegű fehérbor illik (pl.: Furmint, Kéknyelű, Chardonnay, Rajnai rizling).  

– Borjúhúsokhoz fűszeres illatú, zamatos fehérborokat érdemes párosítani, de egyes 

sülthúsféleségek ízeit jól egészíti ki egy könnyű, lágy vörösbor.  

– Marhahúsokhoz, bárányhúsokhoz általában bársonyos, zamatos, nemes vörösborokat 

fogyasztanak. Minél finomabb az elkészítés módja, annál finomabb minőségű vörösbort 

ajánlatos felszolgálni hozzá (pl.: Pinot noir, Merlot, Cabernet).  

– Birkahúsokhoz alacsonyabb alkoholtartalmú, jellegzetes zamatú, élénkebb savú fehér (pl.: 

Ezerjó, Furmint) vagy finom, de könnyebb vörösborok (pl.: Kadarka, Kékoportó, 

Kékfrankos) illenek. Kivétel az ürücomb, amelyhez nehéz, jellegzetes, száraz, fehérbort 

érdemes fogyasztanunk.  

– Szárnyashúsokhoz annak zsírosságától, az étel elkészítési módjától függően fehér- vagy 

vörös-, könnyű vagy nehéz borok egyaránt számításba jöhetnek. Sült csirkéhez, vagy 

pirított kacsához könnyű, üde, finom illatú fehérbor, vagy könnyű vörösbor (pl.: Oportó, 

Kadarka) illik. A paprikás csirkéhez határozott karakterű vörösbort (pl.: Kékfrankos), 

libához keményebb, de fűszeres zamatú száraz fehérbort (pl.: Rajnai rizling, Hárslevelű, 

Chardonnay, Pinotblanc), gazdag mártással készített csirkéhez nem túl illatos 

muskotályos bort, vagy más zamatos bort (pl.:Szürkebarát) fogyasszunk.  

– Halak esetében az egyszerűen elkészített halak könnyű, de minőségi, finom zamatú, 

száraz fehérborokat (pl.: Chardonnay, Olasz rizling, Rajnai rizling, Hárslevelű) kívánnak. 

Minél ízesebben, gazdagabban elkészített a hal, annál testesebb, kiemelkedőbb minőségű 

száraz fehérborokat kell adni hozzá. Kivétel a halászlé, amely ha nem balatoni, akkor 

inkább tájjellegű vörösborral ízlik. 

– Vadak közül a "könnyebb ízűek" (fácán, fürj) könnyebb, élénkebb, "erős ízű" vadak 

(szarvas, őz, vaddisznó, vadkacsa, vadliba) gazdagabb ízű, zamatos vörösborokat 

vonzanak.  

– Gombákhoz kissé nagyobb szesztartalmú, finom zamatú fehérborok (pl.: Hárslevelű, 

Cirfandli) valók. Hirtelen sült vargányához vagy csiperkéhez a könnyű, zamatos vörösbor 

(pl.: Kadarka, Oportó) jól hozzásimul.  

– Sajtok és a bor kapcsolata igen sokrétű. A gasztronómiában a borok és a sajtok igen jól 

kiegészítik egymást, de ügyelnünk kell a megfelelő párosításra. A sajtok egyik alapvető 

íztulajdonsága a kiegyensúlyozottan és gyengén sós íz. Ügyeljünk arra, hogy a sós íz 

erősen savas borokkal kellemetlen fémes ízhatásokat válthat ki, ezért sajtokhoz ne 

válasszuk élénk savú, kemény borokat.  

– Desszertekhez érdemes édes, illatos fehérborokat, édes pezsgőket, esetleg ünnepi 

alkalommal tokaji édes szamorodnit, aszút fogyasztani. 



 

8.3.5 A bor felszolgálásának folyamata 

A borospincében fektetve tárolt palackot lehetőleg rázás nélkül kell felvinni a 

fogyasztás helyszínére. Egy idős, érlelt bornak természetes üledéke képződik. Ez nem hiba, de 

a vendég nem kívánja az üledéket elfogyasztani, ezért célszerű a palackot szinte változatlan 

helyzetben felszolgálni. Ehhez kis kosarak (dekantáló/töltögető kosár) állnak rendelkezésre, 

amelyekben a palack majdnem fekvő helyzetben szállítható, tehető az asztalra.  

Egy idős borospalackot nem szabad megtörölni, mert a patinája fokozza a korával járó 

misztériumot. Egy aránylag fiatal bor palackján levő szennyeződés arra utal, hogy a pince 

nem elég tiszta, ezért az ilyen palackot mindig tisztítva tegyük az asztalra. Először a pincér 

bemutatja a bort, beszél a termőhelyről, fajtáról, hagyományokról, technológiáról, évjáratról 

és az adott bor különlegességeiről, közben megmutatja a vendégnek a címkét.  

Ha a dugót fólia, fémkupak vagy viasz takarja, akkor azt a palack szája alatt legalább 3-

5 mm-rel körbe kell vágni egy erre a célra szolgáló késsel (italoskés) vagy kupakvágó 

célszerszámmal, így a dugó ízlésesen feltárható, és később a bor nem kerül érintkezésbe a 

csomagolóanyaggal. Egyes kupakokon ezt megkönnyítő nyitószalag van. Ezután a pincér 

megtörli egy tiszta fehér kendővel a dugó felszínét és környékét. A dugóhúzó behajtásánál 

vigyázni kell arra, hogy a spirálja ne fúrja át a dugót, mert esetleg annak egy darabja beleeshet 

a borba. Amikor a dugó már majdnem kiszabadult a palackból, akkor a pukkanó hang 

elkerülése érdekében kézzel célszerű befejezni a műveletet.  

A pincér a palack száját újra megtöröli egy kendővel, majd a dugó hengeres oldalával az 

esetleg ottmaradt kendőszöszöket eltávolítja. Ha mégis került dugószemcse a palackba, akkor 

azt egy határozott mozdulattal, kevés bort kilöttyintve a "dugópohárba" távolítja el. Ezután 

megszagolja a dugót, mert már a dugó rossz szaga is utalhat arra, hogy a bor hibás. Ebben az 

esetben diszkréten megkóstolja a bort, és szükség esetén egy másik palackot hoz ugyanabból 

a tételből. Ha a dugó rendben van, akkor azt ellenőrzésre átadja a rendelő személynek, aki 

bólintással helybenhagyhatja a döntést.  

Idős, üledékes bort ekkor szükség szerint dekantálni kell. Egy speciális alakú edénybe 

(dekanterbe vagy karaffe) gyertyaláng felett önti át a bort csobogás nélkül. A gyertyaláng 

fényében ellenőrzi a pincér, hogy a palackból ne kerüljön át az üledék. Ehhez a palack nyakát 

takaró csomagolóanyagot teljesen el kell távolítania. A további töltéseket a dekanterből végzi.  

Dekantálni nemcsak üledékes, hanem egy szellőztetésre szoruló bor esetén is célszerű.  

Először a rendelő személy poharába tölt egy kóstolásra elegendő mennyiséget, amit az 

elbírál, hogy felszolgálható-e a bor. A bírálat alatt a pincér diszkréten várakozik, akár több 

percet is. A rendelő személy bólintással engedélyezheti a bor töltését az asztaltársaság többi 

tagjának is. Kis asztaltársaság esetén először a díszvendég, majd az idősebb hölgyek, fiatalabb 

hölgyek, idősebb férfiak, fiatalabb férfiak és végül a rendelést leadó személy poharába kell 

tölteni. Nagyobb társaság esetén a rendelő személytől valamilyen irányban (általában jobbra 

haladva) sorba kell kitölteni az italt, így körbeérve az ő poharába töltenek utoljára.  

A töltést mindig az adott személy széke mögül jobb kézzel, jobbról kell elvégezni. A 

pincér folyamatosan ügyel arra, hogy a címke jól látható legyen. Az üveg testét kell megfogni 

úgy, hogy a mutatóujj az üveg szája felé mutatva simuljon a palackra. Töltéskor a palack ne 

ütődjön a pohárhoz. A palack elemelésekor a pincér egy csavaró mozdulattal "megtekeri" azt, 

így az utolsó csepp nem cseppen le, hanem elfut a palack száján. Szoktak még fehér kendőből 

a palack nyakára "gallért" tenni, hogy az esetleg lefolyó cseppeket felitassa, vagy a pincér bal 

kezében levő fehér kendővel időnként megtörli az üveg nyakát. 

A pezsgő bontásakor a fóliát, vagy fémkupakot a dugót rögzítő kosárról teljesen 

eltávolítja a felszolgáló, hasonlóan ízlésesen, mint a bornál. A palackot kissé megdönti, hogy 

a pezsgő felülete nagyobb legyen, így több CO2 távozhat el hirtelen és nem fog annyira 

felhabozni, mintha állítva bontotta volna. Egyik kézzel a dugót stabilan rögzítve, másik kézzel 

meglazítja a dugót rögzítő kosarat. Majd az elillanó gázt óvatosan, lassan elengedve a dugót 



 

és a kosarat együtt, pukkanás nélkül engedi ki a palack szájából. Töltéskor, a bortól eltérően, 

esetleg célszerű megdönteni a poharat, így kevésbé habzik fel benne a pezsgő. Ha erre nincs 

mód, akkor először kisebb mennyiséget kell tölteni, és a habzás csökkenésekor fejezni be a 

töltést. Ha a palack alján a "benyomás" mélyebb, akkor a palackot úgy is meg lehet fogni, 

hogy négy ujjon a testét tartjuk, és a hüvelykujjat a "benyomásba" helyezve rögzítjük.Csak 

annyi pezsgőt célszerű bontani, amit az alkalommal el is fogyaszt a társaság, mert a kinyitott 

palackból a szénsav eltávozik, így az ital élvezeti értéke csökken. 

A bor élvezeti termék. Ha valaki nem talál benne élvezetet, nem kíván többet 

fogyasztani, akkor nem szabad erőltetni, a vendéget kellemetlen helyzetbe hozni. Elég, ha a 

vendég egy ujjmozdulattal jelzi, hogy elég az éppen kitöltött mennyiség, vagy nem is kér a 

poharába. Tiszteletben kell tartani a döntését, de az újabb töltésekor diszkréten fel kell neki 

ajánlani az italt. 

8.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A bor hazánk különlegessége, 22 borvidékünkön a borok fajtáinak rendkívül széles skálájával 

találkozhatunk. Ízelítőt kaptunk a borkészítés rejtelmeiből, és megtanulhattuk a borfogyasztók 10 

parancsolatát is. A minőségi borfogyasztás térhódításának köszönhetően napjainkban rendkívül 

gyakoriak a borkóstolók, a borvacsorák. A borok és az ételek ízét összehangolni nehéz feladat, egy 

rosszul megválasztott bor tönkre is teheti az egész menüsort. Ezért fontos megtanulni, hogy milyen 

ételekhez milyen bor adható, azt miben, hogyan, milyen sorrendben és milyen hőmérsékleten 

szolgáljuk fel.  

8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Soroljon fel legalább hat magyarországi borvidéket! 

− Milyen szempontokat kell figyelembe venni a bor kiválasztásánál? 

− Mi a borok kóstolási sorrendje? 

− Milyen húsételhez milyen bort ajánlana? 

− Milyen kellékek szükségesek egy borkóstolóhoz? 



 

9. A SÖR 

9.1 CÉLKITŰZÉS 

A sör ugyanúgy az ivókultúra része, mint a bor, valahogy mégis háttérbeszorult, pedig már az 

ősember is fogyasztott sört. Azóta a sörkultúra sokat fejlődött, és egy jó vendéglátó szakembernek a 

sörrel kapcsolatos ismereteket is ajánlatos elsajátítani. 

9.2 TARTALOM 

A sör komoly történelemre tekint vissza, röviden megismerkedünk vele. Átnézzük a sörkészítés 

metódusát, majd megismerjük a különböző sörfajták jellemzőit. A sörnek (mértékletesen fogyasztva) a 

borhoz hasonlóan, vannak az egészségre pozitív hatásai, a lecke végén ezeket is számba vesszük. 

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

9.3.1 A sör története 

„A sörgyártás szinte egyidős az emberiséggel. Már a Kék-Nílus völgyében is készíthettek sört, 

ezt bizonyítja a szudáni ásatások során fellelt közel 7000 éves edény, melyben sör maradványait 

mutatták ki. Pontosan nem tudjuk, hogy mikor készítettek először sört a világon, de az bizonyos, hogy 

már az ókori egyiptomiak is foglalkoztak sörfőzéssel a Kr. e. V. évezredben. Egyiptomban a 

rabszolgáktól kezdve a gazdagokig népszerű italnak számított a sör, amit ebben az időben még 

datolyával vagy datolyalevéllel ízesítettek és kőkorsókból szalma- vagy nádszállal szívtak ki. A 

sörkészítés legrégebbi írásos bizonyítéka Mezopotámiából származik az ie. III. évezredből, a 

„monumentBleu”. A sörkészítést már ismerték, sőt törvényben is szabályozták. A sörök minőségének 

biztosítására vonatkozó szabályokat Hammurápi törvényoszlopán szabályozták, és azok megszegőit 

súlyos büntetésekkel illették. Az Égi Tehén mítosza címen ismert egyiptomi szöveg szerint Ré főisten az 

Elephantos szigeti papok és a sör segítségével menti meg az emberiséget. A megmenekülésről az 

áradás évszak első hónapjának 20. napján emlékeztek meg, amely napot a „Részegség ünnepe” néven 

ismertek. A sörnek és az élelemnek a neve az egyiptomi nyelvben közös gyökerű. Több előkelő személy 

sírfeliratában olvasható a következő fordulat: „Megvédtem a szegényeket a gazdagoktól, kenyeret, 

sört, lepényt adtam az éhezőknek, ruhát a mezteleneknek.” A Démotikus álmoskönyvben több sörrel 

kapcsolatos álom magyarázata is megtalálható, például meleg sörrel álmodni fájdalmat jelent. Az 

ókori BabilóniábanHammurapi király még nevezetes törvényoszlopára is feljegyeztette a sörkészítés 

szabályait. A babiloniak mézzel és gyümölcssűrítménnyel varázsolták ízesebbé ezt az italt. Az európai 

sörtörténet folyamatosan fejlődött át az ókorból a középkorba: még az első században Tacitus a már 

letelepedett, gabonatermesztő germánoktól ír. Germán katonai csapatok sörfőző alkalmatosságát 

hozták felszínre az ásatások Nagy Konstantin császár idejéből, a negyedik századból. A korai 

középkorban Északnyugat-Európa, Flandria (a mai Belgiumban) nevezetes a sörfőzésről. 

Britanniában pedig a katolikus egyház már az 5. században elítélte a mértéktelen sörfogyasztást. 

Azonban az ókori és kora középkori söröket inkább árpalének kellene nevezni, mintsem sörnek, mert 

hiányzott belőlük a komló. A sörfőzés hagyománya nagyban kapcsolódik a kolostorokhoz. A parasztok 

az egyházi adót gyakran sörben fizették meg, illetve a szerzetesek saját maguk is főzték a sört, hogy 

megkönnyítsék a böjtölést, mivel az ivás nem tilos a böjt alatt sem. A szerzetesek sokat javítottak a 

sörfőzés technikáján, úgy tartják, hogy ők terjesztették el Nyugat-Európában a komlót a sör 

ízesítéséhez. 

Angliában a tömeges sörfőzés VIII. Henrik (1491-1547) uralkodásától virágzott fel, s ekkortól 

terjedtek el a felső erjesztésű (ale) fajták. Bajorországban már 1516-ban sörtisztasági törvényt hoztak, 

ami szabályozta, hogy sör kizárólag maláta, komló, élesztő és víz hozzáadásával készülhet, 

adalékanyagok nélkül. A középkor végi serfőző céhek az ipari forradalom során átadták a helyüket 

serfőzdéknek, amik idővel sörgyárakká nőttek. Ezekből pedig az utóbbi évtizedekben a felvásárlások és 

egyesülések nyomán nagy söripari konszernek jöttek létre.” 
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Wikipedia, a Sör története:  

http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6r letöltve: 2010. november 21. 

9.3.2 A sör készítése 

A sör készítéséhez többféle nyersanyagra van szükség: 

− árpa (a sörgyártás legfontosabb nyersanyaga, a teljesen érett kétsoros tavaszi árpa kerül 

feldolgozásra, 

− komló (a komló adja a sör kesernyés ízét, javítja a hab tartósságát, a sör természetes 

tartósítószere), 

− sörélesztő (az élesztő enzimjei közül a maltáz, invertáz és a zimáz a legfontosabbak), 

− víz (ivóvíz minőségének megfelelő tisztaságú vizet használnak fel a sörgyártásban, egy részét a 

sörhöz adják, a többi részét pedig ez előállítás során használják fel pl. áztatásra, tisztításra stb.), 

− pótanyagok (sörárpa, rizs, kukoricaőrlemény, szénhidráttartalmú termékek). A sörlé maximum 

30%-a származhat pótanyagokból. 

A sör készítés lépései: 

– sörlé készítése (az alap- és pótanyagőrleményeket összekeverik vízzel azezáltal a 

malátában lévő hasznos anyagokat kioldják, ezután a sörcefrét megszűrik, ebből 

keletkezik a sörlé. Ezt a sörlevet felforralják, majd komlót adnak hozzá, következik a 

szűrés majd a sörlevet lehűtik az erjesztés hőfokára), 

– erjesztés (az erjesztés erjesztőkádakban vagy tankokban történik. A sörlében lévő 

cukrokat az élesztő etil-alkohollá és szén-dioxiddá bontja), 

– érlelés (utóerjedés) (zárt edényben érlelik a sörlét, ez idő alatt éri el a végső karakteres 

ízét), 

– szűrés (szűrő- és derítőanyagokkal szűrik le az érlelés után még zavaros sört), 

– töltés (hordókba, üvegekbe töltik a sört, majd címkézéssel zárul a folyamat). 

9.3.3 A sörök minősége és csoportosítása 

A sör minősége a kémiai összetétel és az érzékszervi tulajdonságok alapján értékelhető.  

A sör kémiai összetételét tekintve vizes oldat, számos vegyület található benne: 

Illó alkotórészek: 

– víz 

– alkohol és származékai 

– szénsav 

 

Nem illó alkotórész: 

– etil-alkohol 

– szén-dioxid 

– extrakttartalom 

A sör minőségét eredeti extrakttartalma határozza meg. Elsősorban dextrinek, malátacukor 

alkotják, valamint fehérje, származékok, glicerin, szerves savak, ásványi sók, vitaminok, cser-, és 

keserűanyagok. Az extrakttartalomBalling cukorfokolóval mérhető, ez mutatja az erjedés előtti 

vonadékanyag mennyiségét. Ez mindig magasabb, mint a fogyasztásra kész söröknél. Minél magasabb 

az extrakt mennyisége, annál értékesebb a sör. Az extrakttartalom adja a sör tápértékét is. 

Az etil-alkoholmennyisége függ az eredeti extrattartalomtól, az erjedés fokától. A hazai sörök 

alhoholtartalma általában 1,5-8 v/v% között változik. 

A szén-dioxid jelenléte a sör élvezeti értékénél, valamint a tartósság kialakításában játszik 

szerepet. A szénsavszegény sör élvezhetetlen.  

A következőkben áttekintjük azon követelményeket, melyeknek a sör érzékszervi jellemzőinek 

meg kell felelnie. 

– szín (világos sörnél a sör színe sárga a hab fehér, félbarna sörnél a szín vörösesbarna, a 

hab krémszínű, barna sörnél a sör színe sötétbarna, a hab pedig krémszínű) 

– illat (a márkának megfelelő, tiszta, kellemes illat) 

– íz (a márkának megfelelő, tiszta, kellemes illat) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6r


 

– ízharmónia (harmonikus) 

– csípősség (üdítően csípős) 

– habtulajdonságok (tejszínszerű, tartós hab) 

– keserűség (kellemes, harmonikus, finom) 

A sör minőségében fellépő problémák főleg gyártástechnológiai hibák, alap-, illetve segédanyagok 

hibái, esetleg fizikai hatások miatt bekövetkező hibák.Ezenkívül sörbetegségek is előfordulhatnak, 

melyet káros mikroorganizmusok elszaporodása okoz. A vadélesztők zavarosodást, az 

ecetsavbaktériuomok elszaporodása ecetesedést, a tejsavbaktériumok elszaporodása pedig savanyodást 

okoz. 

A söröket csoportosíthatjuk alkoholtartalmuk, színük, csomagolásuk, erjesztésük, eredeti 

extrakttartalmuk szerint. 

A sörök alkoholtartalmuk szerint lehetnek: 

− alkoholmentes sörök (maximum 0,5 v/v%) 

− alkoholszegény sörök (0,5-,5 v/v%) 

− nagy alkoholtartalmú sörök (8 v/v%) 

Színük szerint: 

− világos sör (kissé malátás, erősen komlóízű sör, pl. Szalon, Soproni Ászok, Borsodi világos) 

− félbarna sör (kellemes malátaízű, kevésbé kesernyés, aranysárga színű, pl. Borostyán, Soproni 

1895, Arany Ászok Félbarna) 

− barna sör (édes ízű, enyhén komlózzák, pl. Dreher Bak, Soproni Démon) 

Csomagolásuk szerint: 

− dobozos sör (0,33 vagy 0,5 literes) 

− palackozott sör (0,25, 0,33 vagy 0,5 literes) 

− hordós sör (15,, 25, 30 vagy 50 literes) 

Erjesztésük szerint: 

− spontán erjesztésű sör (az erjesztést vadon élő élesztőtörzsek végzik. Belgiumban a savanykás, 

alacsony szénsavtartalmú Lambic sör így készül) 

− alsóerjesztésű sör (olyan élesztőt használnak, ami a hordó aljára száll le, az erjesztés 5-8 
o
C–on 

történik. Így készülnek a lager, a bécsi típusú sörök, a bak sör). 

− felsőerjesztésű sör (az erjesztő viszonylag a felszínen helyezkedik el és habot képez, az erjesztés 

viszonylag rövid ideig történik közel szobahőmérsékleten. Így készül a briteknél kedvelt ale sör, 

astout sör, búzasörök pl. Edelweiss, Hofbräu, Ilzer). 

Eredeti extrakttartalmuk szerint: 

− kommersz és 

− minőségi söröket. 

 

9.3.4 A sör és egészség 

Szénsavtartalmának köszönhetően magas élvezeti és tápértékkel bír. Alkoholtartalma elég alacsony. A 

benne lévő komlónak és malátának köszönhetően étvágyjavító hatása van. B vitamint tartalmaz, mely 

az idegrendszerre van kedvező hatással. Üdítő-frissítő hatása miatt főleg nyáron, hűtött állapotban 

közkedvelt ital, akár aperitifként is fogyasztják, de húsokhoz, fűszerezett ételekhez is adható. A túlzott 

sörfogyasztás nem az alkoholtartalom miatt, hanem a bevitt folyadékmennyiség miatt veszélyes. 

9.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A sörfogyasztásnak szintén hagyományai vannak csakúgy, mint a borfogyasztásnak. Ahhoz, 

hogy a sör élvezhető legyen a kémiai összetevőknek és az érzékszervi tulajdonságoknak megfelelőnek 

kell lennie. A minőséget befolyásoljamég a megfelelő érlelés, az alapanyagok kiválasztása, az 

elkészítés, a tárolás is. A sör kis mennyiségben kedvezően hat az egészségre, étvágyfokozó hatása 

szintén említésre méltó.  



 

9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Milyen tényezők befolyásolják a sör minőségét? 

− Miből készül a sör? 

− Melyek a sörkészítés lépései? 

− Milyen szempontok alapján csoportosítjuk a söröket? 

 

 

 

 

 



 

10. AZ ÉGETETT SZESZESITALOK 

10.1 CÉLKITŰZÉS 

A szeszesitalok ismerete és kínálása egy jó vendéglátó szakemberrel szemben támasztott 

alapkövetelmény. Ebben a leckében a párlatokkal és a likőrökkel ismerkedünk meg. 

10.2 TARTALOM 

A szeszesitalok erjesztett termékekből közvetlenül lepárlással, aromaanyagok, édesítők, etil-

alkohol hozzáadásával készülnek. Az egyéb szeszesitalokat két nagy csoportra szokás osztani: párlatok 

és likőrök. Ezek az italok magas alkoholtartalmukmiatt sokáig eltarthatóak. 

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

10.3.1 Párlatok 

Kedvező élettani hatása: növeli a nyálelválasztást, étvágygerjesztően hat, serkenti a gyomornedv 

termelődését, az emésztés folyamatát. Magas kalorikus értéke folytán energiát szolgáltat. Növeli a 

táplálkozás gasztronómiai értékét. Cukrot nem tartalmaznak vagy csak kis mennyiségben. 

Túlzott fogyasztása: központi idegrendszer károsodása, érzékszervek csökkenő működése, 

zavart idegállapot,máj, vese, gyomor, ivarmirigyek maradandó károsodása,önellenőrzés megszűnése, 

öntudatvesztés, egyes szélsőséges esetekben akár halált is okozhat. 

A párlatok esetében megkülönböztetünk: 

 gyümölcspárlatokat, 

 pálinkát, 

 borpárlatokat, 

 gabonapárlatokat, 

 borókaízesítésű párlatokat, 

 egyéb növényekből készült párlatokat. 

Agyümölcspárlatok gyümölcsök vagy gyümölcsök mustjának erjesztésével és lepárlásával készülnek. 

Alkoholtartalmuk minimum 37,5 v/v%. Magyarországon főleg szilvából, cseresznyéből, körtéből, 

almából főznek gyümölcspárlatokat. Fontos, hogy a gyümölcspárlat friss gyümölcsből készüljön, mert 

ellenkező esetben dohos mellékíze lesz, élvezeti értéke és szesztartalma alacsony lesz. „Párlatnak” kell 

nevezni a felhasznált gyümölcs nevével ellátva az alábbi eljárással készült szeszesitalokat. 

Gyümölcspárlatok készítése során első lépésben kiválogatják a megfelelő gyümölcsöket, majd 

összezúzzák, erjesztéskor élesztőt adnak hozzá, majdetil-alkohollá és szén-dioxiddá alakul. A szén-

dioxidnak csak kis része marad az erjesztő tartályban. Lepárlás alkalmával az illó vegyületeket és az 

értéktelen anyagokat leválasztják, így elkészül a nyers szesz, de ez még emberi fogyasztásra 

alkalmatlan. Finomítással jön létre a magas alkoholtartalmú szesz. Az érlelés több hónapig, akár több 

évig tart, ez időalatt kellemes ízt, illatot, aromát nyer a termék. Végül beállítják az alkoholtartalmat, 

majd derítik, szűrik, palackozzák a párlatot. Néhány közismert gyümölcspárlat: almaborpárlat, 

calvados, törkölypárlat. 

A pálinkának kizárólag a Magyarországon cefrézett, párolt, érlelt, palackozott gyümölcs- és 

törkölypárlat nevezhető. Minden olyan szeszesital, amely nem felel meg ezeknek a követelményeknek 

szeszesital elnevezést kap a kereskedelmi forgalomban. 

A borpárlatok borból lepárlással nyert szeszesitalok. Borpárlatok abrandy, amit borpárlat, természetes 

íz és színezék anyagok hozzáadásából nyernek, minimális alkoholtartalma 36v/v%. A brandy színe az 

aranysárgától a sárgásbarnáig változik, illat nélküli íz jellemzi. Legalább 1 évig tölgyfa hordóban 

érlelik, ennek köszönheti jellegzetes aromáját. Magyar brandy fajták: Cabinet, Lánchíd, Péter Pál, 

Napoleon. Külföldi brandy fajták: Ararat, Metaxa, Pisco. Speciális jelölés található a brandy-s üvegen, 

mely a minimális érlelési időt jelzi. (VS minimum 2 év, VSOP minimum 3 év, XO minimum 6 év 

érlelési idő). 

A cognac nevét a francia Cognac városáról kapta, cognac elnevezést csak az erről a vidékről származó 

borpárlatok kaphatnak. Közepes savasságú bor kétszeri lepárlásával készítik. Tölgyfahordóban érlelik, 



 

mint a brandyt ettől jellegzetes ízt, zamatot kap, színe aranysárga, melegbarna. A címkén az érlelési 

időre vonatkozó jelölés található. Ismert konyakok: Hennessy, Remy Martin, Camus, Curvoisier. 

Az armagnac-ot a francia Armagnac vidéken termelt borokból állítják elő, lassú lepárlással. Ízesítés 

után legalább 3 évig tölgyfahordóban érlelik, a címkén hasonló jelöléseket találunk az érlelési időre 

vonatkozóan, mint a cognac-nál. Ismert armagnac-ok: Janneau, Laberdolive, Jean de Malliac. 

Gabonapárlatok 

Elsősorban rozsból, árpából készülnek a gabonapárlatok, de egyéb gabonafélékből is készítik pl. 

kukoricából, búzából. Legismertebbek a whisky, a gin és a vodka, kukoricából, búzából állítják elő 

erjesztéssel. Nagy-Britanniában és Kanadában whisky, Írországban és az Egyesült Államokban 

whiskey írásmódot használnak. Eredetileg érlelés nélkül fogyasztották a skót pásztorok. Skóciában 

eleinte kizárólag árpából készítették. Az eljárás során az árpából malátát készítenek, majd ezt a 

malátátkemencében kiszárítják így jön létre a maláta whisky. A jó minőség elérése érdekében 

minimum 3 évig érlelik tölgyfahordóban, de az igazán jó minőséget 10-20 év érleléssel érik el. 

A 20. században ezt a malátázott whiskyt elkezdték keverni a grain whiskyvel, ami ízét, illatát tekintve 

jellegtelen és kukoricából, búzából, árpából készül. Így jött létre a blended (kevert, háziasított) whisky. 

Ezt a blended whiskyt nevezinkscots-nak vagy scotch-nak, melynek minőségét a különböző whisky 

félék keverésiaránya határozza meg, de ez kizárólag a gyártók titka. A whisky 40-43v/v% 

alkoholtartalmú, íze jellegzetes, színe sötét aranysárga. 

A bourbon és ray amerikai whiskey félék, ezek a whiskeyk a Szövetségi Szeszital Törvény 

előírásainak megfelelően,minimum 51%-ban kukorica- vagy rozspárlatból készülnek.Érlelésük 

minimum két évig tart tölgyfahordóban. 

A vodka orosz nemzeti ital, színtelen szagtalan, gyakran használják koktélok készítéséhez, többnyire 

rozsból készítik, alkoholtartalma 40v/v%. Napjainkban többféle főleg gyümölcs ízesítésű vodkát is 

gyártanak. 

 A ginAngliából származik, boróka jellegű ital, gabonaszeszből vagy egyéb finomított szeszből készül, 

aromáját a borókabogyónak és a köző drogok (pl. citromhéj, koriander, angelika) párlatának 

köszönheti. A gin színtelen szeszesital, kiválóan alkalmas koktélok készítéséhez. Alkoholtartalma 

45v/v%. Ismertebb gin fajták: London Dry Gin, Old Tom Gin. 

Egyéb növényekből készült párlatok közül megemlíthetjük az agávé- és kaktuszpárlatokat. A 

tequilakék agávé növényből készül, erjesztéssel és kétszeres párlással, az így kapott 

termékettölgyfahordóban érlelik. Ismertebb termékek: Sierra, Souza, Juanito. 

A cukornádpárlatok szintén említést érdemelnek, ide tartozik a rum, ami melasz és cukornád 

keverékéből készül erjesztéssel, majd lepárlással. Van olyan rumfajta, amelyetpalackozás előtt 

érlelnek illetve olyan, melyet érlelés nélkül palackoznak. Ismertebb rum fajták: Bacardi, Caldas, 

Pinga, Havana Club. Három fajtarumot különböztetünk meg: fehér, aranyilletve sötét rumot. 

 

10.3.2 Likőrök 

A likőrök alacsonyabb alkoholtartalmú (12-42 v/v%), magasabb cukortartalmú (10-60%) 

szeszesitalok. Mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból vagy desztillátumból készülnek, ezt ízesítik, 

édesítik, egyéb mezőgazdasági eredetű terméket adnak hozzá (pl. tejszín, tej, gyümölcs, bor). Érlelés, 

szűrés után kerül kereskedelmi forgalomba. A likőröket csoportosíthatjuk az alábbiak alapján: 

− gyümölcslé és gyümölcs aroma likőrök (Cointreau, CuracaoTriple sec), 

− gyógynövény likőrök (Becherovka, Szt. György Keserű, Jägermeister), 

− fűszerlikőrök (Sambuca, DanzigerGoldwasser), 

− keserűlikőrök (FernetBranca, Zwack Unicum, St. Hubertus, Underberg, Ferencz keserűlikőr, 

Juliannus barát), 

− kakaólikőrök (Créme de cacao), 

− kávélikőrök (Créme de Mocca, Wiener Café), 

− tealikőrök (Créme de Thé, Tiffin), 

− krémlikőrök (Bailey’s), 

− tojáslikőrök (Advocaat), 



 

− mézlikőrök (Drambuie, Irish Mist), 

− egyéb likőrök (Amaretto, IrishCoffee, Malibu). 

10.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A szeszesitalok számos fajtáját megismerhettük ebben a fejezetben.Összességében a 

következőket mondhatjuk el a szeszesitalokról. Mind a likőrök, mind a különböző párlatok élvezeti 

értékét a bennük található etil-alkohol mellett a jellegzetes hozzáadott íz és illatanyagok adják, jelentős 

mértékben fokozzák a gasztronómiai értéket. Aperitifként gyorsítják az emésztést, serkentik a 

bélműködést, elősegítik a felszívódást. Eltarthatósági idejük a tojáslikőr kivételével (3 hónap) szinte 

korlátlan. A kulturált, nem túlzásba vitt alkoholfogyasztás kedvezően hat az egészségre, sajnos 

hazánkban egyre növekszik az alkoholfogyasztás és az ezzel járó megbetegedések száma. 

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Ismertesse a gyümölcspárlatok készítésének lépéseit! 

− Csoportosítsa a likőröket és soroljon fel példákat rá! 

− Ismertesse a whisky féléket! 

− Whisky vagy whiskey? Melyik országban melyik írásmód használatos? 



 

11. AZ ALKOHOLMENTES ITALOK 

11.1 CÉLKITŰZÉS 

A vendéglátásban fontos szerepet játszanak az alkoholmentes italok, hiszen mindig találkozunk 

olyan vendégekkel, akik nem fogyasztanak (vagy fogyaszthatnak) alkoholt: sofőrökkel, várandós 

kismamákkal, gyermekekkel, absztinensekkel. A jó vendéglátó szakembernek ezért az alkoholmentes 

italokat is jól kell ismernie. 

11.2 TARTALOM 

Legelőször a víz jellemzőit vesszük számba, mint minden élet alapját. Ezután következik a 

vendéglátásban kínált többi alkoholmentes ital: az üdítők, a kávé és a tea. 

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

11.3.1 A víz 

A természetes ásványvíz az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, víz nélkül nincs élet. Értékes, 

mert tartalmazza az emberi szervezet számára szükséges összes ásványi anyagot, mindegyik más 

arányban, így mindenki, szükségleteinek megfelelően ki tudja választani a számára megfelelőt 

(várandós és szoptatós édesanyák, gyermekek, sportolók, emésztési gondokkal küszködők, stb.). 

A hazai ásványvízfogyasztás azért emelkedik, mert az emberek egyre inkább felismerik az 

egészséges táplálkozás fontosságát és értékelik az ásványvíz táplálkozás-fiziológiai tulajdonságait. Az 

ásványvíz ma már nem számít luxuscikknek, és minden nap fogyasztjuk. 

A magyar ásványvizek ásványianyag-tartalma 500-25000 mg/l között mozog. Ez viszonylag 

magas szám, ha összehasonlítjuk a többi, európai ásványvízzel, melyeknél ez a tartalom csak 50 mg/l 

körüli (olasz, francia, spanyol). 

11.3.2 Az üdítők 

Az üdítők magas élvezeti értékű, frissítő hatású alkoholmentes italok, készülhetnek 

gyümölcsből, zöldségekből, természetes vagy mesterséges eredetű édesítőszerekkel, szénsavas vagy 

szénsavmentes változatban. 

Magyarországon az 1930-as években kezdték el palackozni a Szicíliai narancsot, 1950-60-as 

években gyártották a Bambit, a Hüsit és a Gyöngyöt. 1964-ben indult fejlődésnek Magyarországon az 

üdítőital-ipari termékek gyártása. 

Az üdítőitalok a táplálkozás fontos kiegészítői. Édes íze miatt közkedvelt, éhségcsökkentő 

hatásuk miatt is szívesen fogyasztják őket. Szénhidrátokban, vitaminokban, ásványi anyagokban 

gazdagok és egyéb adalékanyagokat is tartalmaznak. Táplálkozástani szempontból értékesebbek azok 

az üdítőitalok, melyek nem tartalmaznak hozzáadott édesítőszereket. Vitamintartalmuk jelentősen 

lecsökken, ha hőkezeléssel tartósítják az üdítőitalokat. Ásványi anyagok közül kálium, magnézium, 

vas, foszfor, kalcium tartalmuk jelentős. A zöldséglevek viszont magas arányban tartalmaznak 

nátriumot is. 

Csoportosításuk: 

– gyümölcs- és zöldséglevek, 

– üdítőitalok, 

– sűrítmények, 

– diétás italok. 

A gyümölcs- és zöldségitalok tápértéküket tekintve a legértékesebb üdítőitalok, egészséges, érett, 

friss vagy hűtött gyümölcsökből, zöldségekből készülnek. Felhasznált gyümölcsök pl. alma, körte, 

meggy, cseresznye, szilva, szőlő, őszibarack stb., zöldségek: sárgarépa, cékla, sütőtök, zeller stb.  

Lényerésnek hívják azt a folyamatot, amellyel előállítják a szűrt vagy rostos leveket. Szűrt leveknél a 

létartalmat elválasztják a rostoktól, a rostos italoknál pedig finoman aprított gyümölcs-, zöldségrészek, 

rostok is jelen vannak. Ezek a rostok kicsapódnak, leülepednek, de ez nem gyártási hiba 

következménye, egyszerű felrázással homogén levet kapunk. 



 

A gyümölcs-, zöldségleveket a következőképpen csoportosíthatjuk: 

− gyümölcs- és zöldséglé (magas vitamin- és ásványianyag-tartalmuknak köszönhetően 

táplálkozástani szempontból fogyasztásuk rendkívül egészséges, 100%-os a gyümölcs illetve 

zöldségtartalmuk, nem tartalmaz édesítőszert és tartósítószereket. 

− gyümölcsnektár (víz, cukor vagy méz, gyümölcslé, sűrítmény, gyümölcslépor hozzáadásával, 

ezek keverékéből készülő nem erjesztett termék. Gyümölcstartalma 100%-nál alacsonyabb, de 

minimum 25%. Vitaminokból, ásványi anyagokból, cukorból, gyümölcs aromaanyagokból 

készülhet. 

− gyümölcs- és zöldségital (minimum 12% a gyümölcslétartalma, adalékanyagok hozzáadásával 

készül, mely megadja a jellegzetes ízüket, hőkezeléssel, kémiai tartósítással készülnek. 

Az üdítőitalok 12%-nál kevesebb gyümölcsöt tartalmaznak, aromák, színezékek, édesítőszerek, 

cukrok hozzáadásával, tartósítással készülnek. Étvágynövelő hatásuk savas kémhatásuknak 

köszönhető. Lehetnek szénsavasak, enyhén szénsavasak, magas szénsavtartalmúak. Az üdítőitalok 

lehetnek: 

− gyümölcstartalmú üdítőitalok, 

− gyümölcs alapú ízesített üdítőitalok, 

− gyümölcsízű üdítőitalok, 

− növényi kivonatból készített üdítőitalok, 

− vegyesüdítőitalok, 

−  energiaitalok. 

Érdemes megemlítenünk a közkedvelt, növényi kivonatból készített kólafélét, például a Coca Colát, 

ami kóladió kivonatot, valamint94 féle növény és gyümölcs kivonatát tartalmazza, a pontos összetétele 

nagy titok, a receptúrát az atlantai bank széfjében őrzik. Koffeint és teobromint tartalmaz, ami a 

vegetatív idegrendszerre hat serkentően. 2dl Coca Cola megfelel egy csésze erős kávé 

koffeintartalmának. A Coca Colát Pemberton találta fel az USA-ban 1889-ben. Másik híres kóla a 

Pepsi Cola, amit Brandham talált fel 1896-ban az USA-ban.  

A sűrítmények kevés vizet tartalmaznak, szárazanyag és cukortartalmuk alapján csoportosítjuk 

őketgyümölcsszörpökre és gyümölcslevekre. 

Meg kell még említenünk a diétás italokat, melyek általában csökkentett energiatartalmúak, de 

gyártásukhoz felhasználnak ásványi anyagokat, vitaminokat is. Cukorbetegek vagy fogyókúrázók 

fogyasztják általában. Ezeket a termékeket a „light” elnevezéssel szokták ellátni. Energiamentes, 

csökkentett energiájú, diabetikus és energiaszegény csoportokra oszthatjuk a diétás italokat.  

11.3.3 A kávé 

A kávébabból készült ital az egyik legnépszerűbb élvezeti cikk napjainkban. Ahhoz, hogy a 

poharunkba ízletes, gőzölgő kávét kapjunk, először a kávécserje termését feldolgozzák. Ennek során 

száraz vagynedves eljárással kinyerik a magvakat, így keletkezik a nyerskávé, majd a nyerskávét 

megpörkölik, ekkor kapja meg jellegzetes ízét, zamatát. A pörkölt kávé barna színű, szemes vagy őrölt 

kávé formában kapható. A kávé koffeint tartalmaz, mely serkentőleg hat az agyműködésre, élénkítő 

hatása van, fokozza a szívdobogást. Túlzott fogyasztása azonban kifejezetten káros, magas 

vérnyomást, szívbetegségeket is okozhat. Koffeinmentes változatban is előállítják a kávét, ilyenkor 

pörkölés előtt a nyers kávéból kivonják a koffeint. Ennek a kávéfajtának a koffeintartalma maximum 

0,08 %lehet. Az instant kávé szintén közkedvelt, ezt kávékeverékből porlasztással vagy fagyasztva 

szárítással készítik. Elkészítése egyszerű, gyors, nem igényel sok időt, élvezeti értéke viszont magas. 

A kávé minőségét befolyásolja a kávé,mint alapanyag fajtája, minősége, frissessége, a 

szemcsenagyság, a pörkölés típusa, a készítési mód. Sokféle kávéfajta közül választhatunk egy 

vendéglátóhelyen, mint például: eszpresszó kávé, hosszú kávé, capuccino, tejes kávé, kapuciner, habos 

kávé, café mélange, bécsi kávé, ír kávé, jeges kávé. Készítenek még kávét csokoládé, Coca Cola, 

fagylalt, alkohol pl. rum hozzáadásával. Ezek már leginkább kuriózumnak számítanak, egy kellemes 

baráti beszélgetés során szívesen fogyasztják az ínyencek. 



 

11.3.4 A tea 

A tea a teacserje levelének feldolgozásával készül. Kézzel szüretelik a teacserjéket, a 

fejletlenebb levelekből készíthető a legjobb minőségű tea. A koffeint tartalmazó teák közé tartozik a 

fekete tea, a zöld tea és a sárga tea. Készítenek még gyümölcs és virágaromával készített teákat, 

illetvegyógyteákat, ezek nem tartalmaznak koffeint. Az üzletekben teafű, illetve tea filterformájában 

kapható. Egyes nemzeteknél a teázás külön szertartásnak számít, hagyományt követő szokás, ahol 

nemcsak maga a teafogyasztás,hanem a tea elkészítése is része ennek a rituálénak. Nézzük meg pár 

nemzet teafogyasztási szokását: 

Az angolok a teafüvet forrásban levő víz fölött gőzölik, majd leforrázzák, 5 percig állni hagyják, 

szűrőkanállal öntik a csészékbe, tejjel, cukorral fogyasztják. 

Az oroszok szamovárban készítik a teát. Egy fűtőcsövet helyeznek a szamovárba, ami melegen 

tartja a benne lévő vizet, a szamovár oldalán lévő csap segítségével öntik a vizet a csészékbe. 

Teaesszenciát készítenek egy másik edényben, amit a meleg szamovár tetejére tesznek. A csészébe 

öntenek egy kis teaesszenciát, majd felöntik a szamovárban lévő vízzel. 

A kínaiak zöld teát isznak, elég sok teafüvet tesznek a teáskannába, majd négyszer leforrázzák, 

ezután fogyasztják. 

A japánok teaport használnak, ezt keverik habosra egy bambuszseprűvel és kiöntik a csészékbe. 

Ízesítés nélkül fogyasztják.  

Indiában a tea egyharmad rész tejből, kétharmad rész vízből és cukorból készül, ezzel forrázzák 

le a teafüvet, egy kendőt tesznek a csészére, így szűrik le. Magvakkal ízesítve fogyasztják. 

 

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az alkoholmentes italok fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban. A megfelelő mennyiségű 

napi folyadékmennyiség bevitele szempontjából fontosak elsősorban. A legegészségesebb a víz 

fogyasztása, de a víz mellett a főleg magas gyümölcs- és zöldségtartalmúüdítőitalok, a tea fogyasztása 

is megfelel a szükséges folyadék bevitelére. Étkezések előtt, alatt és után is fogyasztjuk ezeket a 

termékeket. A tea- és kávéfogyasztásazon kívül, hogy megfelelő mennyiségben kedvezően hat az 

emberi szervezet működésére, még jelentős élvezeti értékkel is bír. A tea- és kávéfélék széles 

választékamindenki számára biztosítja a kedvére való italfajta kiválasztását. Társasági, baráti 

összejövetelek alkalmával szintén szívesen fogyasztunk kávét, illetve teát. Egyes nemzeteknél nagy 

hagyományai vannaka teázásnak, kávézásnak is. 

11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Ismertesse és jellemezze a gyümölcs- és zöldségitalokat! 

− Sorolja fel az üdítőital-ipari termékek fajtáit, röviden jellemezze őket! 

− Hogyan készül a kávé? 

− Ismertesse az angol, orosz, kínai, japán és indiai teafogyasztási szokásokat! 



 

12. AZ ITALRENDELÉS SZABÁLYAI, A DOHÁNYÁRUK FELSZOLGÁLÁSA, 

HIGIÉNIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM,HÍRES MAGYAR VENDÉGLÁTÓSOK 

12.1 CÉLKITŰZÉS 

Az utolsó, kurzuszáró leckében a hallgatók újra gyakorlati tanácsokat kapnak az italrendeléssel 

és a dohányáruk felszolgálásával, valamint a higiéniával és a környezetvédelemmel kapcsolatban, 

majd megismerkedhetnek azokkal a vendéglátósokkal és gasztronómiához kapcsolódó 

személyiségekkel, akikmessze földön híressé tették a magyar konyhát. 

12.2 TARTALOM 

12.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

12.3.1 Az italrendelés szabályai 

A felszolgáló a rendelést a vendég bal oldalán veszi fel, az itallapot pedig jobb oldalról nyújtja a 

vendégnek. A felszolgálónak meg kell kérdeznie, hogy ajánlhat-e valamilyen italt, amennyiben a 

vendég ezt igényli akkor a legjobb szakmai tudása szerint ajánl italt, amennyiben nem igényli a 

vendég a felszolgáló segítségét az italválasztásban akkor kissé hátrahúzódva figyelemmel kíséri a 

vendéget. Amennyiben egy asztalnál több vendég ül, egy jegyzettömbbe kell feljegyezni, hogy melyik 

vendég milyen italt, ételt rendel. Ha a vendég nem rendel italt,a felszolgáló egy kancsóvizet helyez az 

asztalra és megkínálja a vendéget. 

Az italok felszolgálásánál mindig az italnak megfelelő poharat kell választani, a palackozott 

italokat a vendég előtt, az asztalnál kell felnyitni, ügyelni kell az italok megfelelő hőfokára. Az 

italokat egy textilkendővel letakart tálcán kell felszolgálni. 

12.3.2 A dohányáruk felszolgálása 

A dohányzás rendkívül egészségtelen, az egyik legkárosabb szenvedély. A dohányzás nemcsak 

a dohányzó, hanem a nem dohányzó embertársainak egészségét is veszélyezteti a cigarettafüsttel. 

Sajnos még nem mindenki van tekintettel nem dohányzó embertársaira és olyan helyen is rágyújt, ahol 

a dohányzással zavarja más emberek komfortérzetét, sőt veszélyezteti egészségüket. A 

vendéglátóhelyeken az Országgyűlés a nemdohányzók védelméről alkotott törvénnyel próbálja 

mindezt kivédeni. A törvény előírja, hogy a vendéglátóhelyeken biztosítani kell dohányzásra kijelölt 

helyet, valamint füstmentes helyiségeket is a nem dohányzók számára. Egyre gyakoribb tendencia, 

hogy cigarettát a vendéglátóhelyek előterében lehet kapni, cigaretta automatákból. 

Az etikett szerint csak azétkezés befejező szakaszában illik dohányozni. A felszolgáló a 

cigarettát csészealjon szolgálja fel, a vendég jobb oldaláról a teríték mellé helyezi és a vendég bal 

oldaláról, gyufával ad tüzet. Rendezvényeken egy tálcáról kínálja a felszolgáló a cigarettát, szivart. A 

tálcán lévő sztearin gyertyával ad tüzet a vendégnek. A pipázás nem etikus a vendéglátóhelyeken, 

mivel túl karakteres az illata és zavarhatja a többi vendéget.  

 

12.3.3 Személyi higiénia 

A vendéglátásban dolgozóknak alapvető higiéniai szabályokat kell betartaniuk, amelyek a testi 

és ruházati tisztaságra vonatkoznak. Ezek a következőek. Mindig tisztán, ápoltan kell érkezniük a 

munkahelyükre, fontos az ápolt megjelenés, tiszta haj, köröm, fog, kellemes, nem hivalkodó illat. A 

vendéglátásban dolgozók egyenruhában dolgoznak, viszont figyelembe kell venniük, hogy a túlzott 

divatkövetés nem ildomos számukra, hölgyeknek nem ajánlatos a feltűnő színű frizura, a műkörmök, a 

túl rövid szoknya, a férfiaknál a hosszú, ápolatlan haj, a fülbevaló, mind két nemnél a tetoválások, 

testékszerek. A munkaruhából érdemes az öltözőszekrényben egy váltásnyit tartani, ha esetleg munka 

közben összepiszkolódna. Mindezek azért fontosak, mert a vendégek ezek alapján is minősítik a 

vendéglátóhelyet, a kiszolgálást. 



 

12.3.4 Hulladékok kezelése, a környezet védelme 

 A környezetvédelem napról napra egyre fontosabb szerepet játszik életünkben, mivel a 

környezetszennyezés egyre nagyobb mértékű Sajnos sokan nem ismerik fel a környezetvédelem 

fontosságát, mely ha nem épül be mélyen a köztudatba, gyermekeink, unokáink létfeltételeit 

kockáztatjuk. Ezért az ember által termelt és felhasználatlan hulladékokat tudatosan kell kezelni.  

Megkülönböztetünk hulladékot és szemetet. A hulladék részben újrahasznosítható, a szemét 

viszont nem kezelhető, mivel keverten tartalmaz újrahasznosítható és megsemmisítésre váró 

anyagokat. Éppen ezért szétválogatva (szelektíven) kell kezelni a hulladék anyagokat. Az Európai 

Unióban már létezik a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályozás, mely szerint külön gyűjtik a 

lebomló, vagyis zöld hulladékot, a papírt, műanyagot (PET palackok), üveget. Szerencsére hazánkban 

is egyre nagyobb teret hódít a szelektív hulladékgyűjtés. Az EU-ban a következő hulladékfajták 

léteznek avendéglátó- és szállodaiparban: 

− bio-hulladék (lebomló anyagok, gyümölcsök leeső részei, saláta, kenyér, csontok, tojáshéj, 

kilúgozott kávé), 

− ételmaradék (moslék, amit a vendég nem fogyaszt el), 

− házi hulladék (hamutartók tartalma, papír zsebkendő, törött üvegneműk, normál izzók, 

tisztítókendők, egyszer használatos törlőkendők, porszívóhulladék), 

− üveg palackok (fehér, színes), 

− veszélyes hulladék (gyógyszerek, elemek, festékpatronok, hűtőszekrény aggregátor, különleges 

izzók, ételzsiradék, olaj, vegyszerek, tisztítóanyagok), 

− fa alapú csomagolóanyagok (rekesz, láda, raklap), 

− kartonok (dobozok, tojástartók), 

− műanyagok, 

− fém csomagolóanyagok, 

− elhasználódott fémeszközök (lábas, fazék, tűzhely, kávéfőző), 

− papír (újság, prospektusok, számlák), 

− lom (ágy, matrac, szék, asztal stb.). 

A HACCP rendszer nemzetközi élelmiszer minőségbiztosítási rendszer, a biztonságos élelmiszerek 

forgalmazása és fogyasztása érdekében. Ennek a rendszernek a segítségével fel lehet mérni a 

veszélyeket, amiket elemezni kell, kereteket kell létrehozni ezek szabályozására, majd ellenőrzési 

feladatokat kell végrehajtani. Minden vendéglátóegység rendelkezik saját HACCP rendszerrel. 

A HACCP jelentése: H=hazard (veszély), A=analysis (elemzés), C=critical (kritikus), C=control 

(ellenőrzés), P=points (pontok).  

12.3.5 Híres magyar vendéglátók 

Marchal József (1832-1917)III.Napóleon udvari konyháján tanult. Német császár, orosz cár, és 

főhercegek konyhamestere volt.Magyarországon 1863-tól a Nemzeti Kaszinót vezette, aztán az Angol 

Királynő Szálloda tulajdonosa lett.Legtehetségesebb tanítványa Palkovics Ede volt. Fia: ifj. Marchal 

József (1869-1939) a szegedi Tisza, a budapesti Royal, Gellért, és a lillafüredi Palota Szálló vezetője 

volt.A róla elnevezett étel ma is népszerű. 

Gundel János (1844-1915)Bajor földről 13 éves korában jött Budapestre. Itt tanulta a 

szakmáját kezdetben, mint borfiú. 9 évesen már öt nyelven beszélt. Az Arany Sas főpincére lett, 

elvette feleségül a tulajdonos unokahúgát, Kommer Annát, majd önállósította magát. A Bécsi Sörház, 

a Virágbokor tulajdonosa volt. Majd egy évtizedig visszavonult, és a közéletnek élt, azt követően az 

István Főherceg bérlője lett. A Szállodások és Vendéglősök Ipartársulatának elnöke, majd díszelnöke 

volt. Nevéhez fűződik az ipar képesítéshez kötésének kezdete, szociális és kulturális alapok létesítése, 

nemzetközi kapcsolatok felvétele, ápolása, a szakma elismertetése. Ferenc József Lovagrenddel 

tüntette ki. 



 

 Dobos C. József (1847-1924)Szakács, cukrászmester, szakíró volt. Világszerte ismert a róla 

elnevezett Dobostorta. Csemege kereskedése volt saját készítésű ételekkel, különlegességekkel. Több 

könyve jelent meg, jelentősebb 1904-ben Magyar-Francia szakácskönyv címmel.        

Gerbeaud Emil (1854-1919) Cukrász és csokoládégyáros volt. Németország, Franciaország, és 

Anglia több nagy cukrászüzletében tanult és dolgozott. 1884-ben Magyarországra jött, és társult 

Kugler Henrik cukrászmesterrel, majd átvette a Vörösmarty téren lévő üzletet. Az Országos 

Iparegyesület Cukorgyártási Szakosztály elnöke lett. 1909-ben megvásárolta és korszerűsítette a 

Fiumei Csokoládégyárat. Francia Becsületrendet kapott.  

Glück Frigyes (1858-1931)A magyar szálloda- és vendéglátóipar külföldön is nagyra becsült 

képviselője, fejlesztője volt. Ő alapította az első pincér iskolát. A Pannonia Szálloda tulajdonosa volt. 

A Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének elnökévé választották. Magyar- francia, magyar-

német, magyar-angol pincér szakszótárt adott ki. Nevéhez fűződik a Budapest János-hegyi Kilátó és a 

Látó-hegyi Árpád Kilátó létesítése. Műve: Az Ínyesmesterség Könyve, szerzőtársa Stadler Károly.  

Törley József (1858-1900)Pezsgőgyáros. Franciaországban, Reimsben tanulta meg a 

pezsgőgyártást. 1882-ben hazatért, és Budafokon megalapította a pezsgőgyárat.  

Marencich Ottó (1875-1964)A magyar vendéglátó- és szállodaipar nagy alakja volt. Bécsben 

és Lausanne-ban tanult, majd Európa nagy szállodáiban csiszolta tudását. Hazatérve a Hungária 

Nagyszálló igazgatója lett. A Nemzetközi Szálloda Egyesület vezetőségi tagjának 

választották. Kormányfőtanácsos, az osztrák érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.  Szakíró, 

szakmai utánpótlás nevelésével is foglalkozott. Szakkönyvei: Szótár a vendéglősipar részére, Étlap 

helyesírása, Négynyelvű vendéglátóipari kézikönyv, Négynyelvű étlapszótár, Vezérfonal a szálloda és 

vendéglőüzem szervezéséhez és vezetéséhez. 

Gundel Károly (1883-1956)A magyar és nemzetközi vendéglátás kiemelkedő egyénisége volt. 

Magyarországon kívül Svájc, Anglia, Franciaország, Németország nagyhírű üzleteiben tanult. 1910-

ben vette át a Városligeti Wanpetics vendéglőt (azóta Gundel étterem), és egy ideig bérelte a Royal és 

a Gellért éttermeit. 

Irodalmi tevékenysége: Kis magyar szakácskönyvek (1937), A vendéglátás művészete (1934), 

A vendéglői felszolgálás kézikönyve (1926), (Reichard Györggyel közösen), A vendéglátás 

mestersége (1940), Az evés dolgáról ínségben és bőségben (1942), Vendéget látni, vendégnek lenni 

(Karinthy Frigyessel).A híres publicista, Joseph Wechsberg 1948-ban Budapesten tartózkodott, és 

találkozott Gundel Károllyal. Élményeiről beszámolt az egyik írásában. Miután bekísérték az 

étterembe, és az asztalhoz ültették, az üzletvezető átnyújtotta a magyar és francia nyelvű 

étlapot.„Amígezentűnődtem, egy testes ember jelent meg, udvariasan meghajolt, de ezt korántsem 

eltúlozva. Bemutatkozott, ő Gundel Károly, és mint szívesen látott vendéget üdvözölt.Valóban olyan 

volt, ahogy New York-i ismerőseim leírták: erős, toronymagas, tölgyfához hasonló, méltóságteljes 

jelenség, erősen barázdált arccal, kopasz fejjel és hatalmas tokával, amely fekete csokornyakkendőjét 

félig eltakarta. Sokdioptriás szemüveget, fekete egysoros zakót és egy régimódi ezüstszürke mellényt 

viselt.Szívélyesen elmosolyodott, majd azt mondta: Boldog lenne, ha a vacsorám kiválasztásában 

segíthetne. Az ajánlatot elfogadva invitáltam, üljön mellém, ő válaszolta: "élvezze vacsoráját egyedül, 

később visszajövök" és elment. Amíg ettem, még kétszer sétált arra, megállt érdeklődni, vajon minden 

rendben volt-e? Amikor feketekávémat fogyasztottam barackpálinkámmal asztalomhoz ült és 

elbeszélgettünk. A vendéggel való törődés magasiskolája ez.” 

Schnitta Sámuel (1898-1968)Nagytekintélyű hazai és nemzetközi éttermi szakember volt. 

Tanulmányai után Európa nagyvárosaiban csiszolta tudását. Hazatérve a Dunapalota, majd a II. 

világháború után 1948-1958-ig a Margitszigeti Nagyszálló éttermi munkáját irányította. Az éttermi 

munkában nemzetközi iskolát teremtett. Szakiskolai tanár volt 15 éven át, 30 különféle szakirányú 

tankönyvpótló jegyzetet írt. 1967-ben jelent meg a Felszolgálói ismeretek című szakkönyve, amelyen 



 

több generáció tanulói nőttek fel. Étlapszerkesztés című szakkönyve szintén jelentős. 1998-ban a 

Magyar Gasztronómiai Társaság Schnitta-díjat alapított, melyet évente a szakma fejlesztésében és 

tanulók képzésében kiemelkedők részére adnak át. 

Túrós Lukács (1912-1982)Szakácsmester, szakíró,pedagógus volt. Szakmai tudását Párizsban 

tökéletesítette.Hazatérése után a BelleVue, Abbázia, Budapest Honvéd Kórház konyháit vezette.1955-

től-1967-ig a Fővárosi Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola igazgatója volt.Művei: Lányok 

asszonyok szakácskönyve (1963), Vendéglátóipari Technológia (1962) (Schulhof Géza társszerzővel), 

A mai háztartás kézikönyve (1961). 

Venesz József (1912-1978)Hazai és nemzetközileg elismert szakácsmester, szakíró volt. Az 

állami vendéglátás megteremtésének egyik nagy egyéniségeként tisztelték.Az ő neve alatt jelent meg a 

konyhatechnológiai Szak és Receptkönyv, mely Veneszkönyv néven ismert.A 2. világháború után 

megalakult Szakács és Cukrász Szövetség elnöke volt haláláig.Szakács és ételismereti szakkönyvei 

jelentősek.Venesz-díj: A Magyar Gasztronómiai Szövetség adományozza ezt az életműdíjat évente 

azon szakácsoknak, akik a szakma jobbítása érdekében alkotnakmaradandót. 

Eigen Egon (1919-1982)Oscar-díjas mesterszakács volt.Tanuló évei után Ritzben majd a Duna 

Szállodában dolgozott, mint konyhafőnök, későbba Margitszigeti Grand Hotel konyháját 

vezette.Számtalan külföldi rendezvényen, több Olimpián és a brüsszeli világkiállításon is 

dolgozott.Kora szakácsnemzedékének kimagasló egyénisége. 

12.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A vendéglátás gyakorlati szakma, ezért elengedhetetlen olyan gyakorlati ismeretek elsajátítása, 

mint pl. az italrendelés felvételének, illetve a dohányáruk felszolgálásának alapvető szabályai. 

Ugyancsak fontos hangsúlyt helyezni a személyi higiéniára, egy felszolgálónak mindig tisztának, 

ápoltnak, magára igényesnek kell lennie, hiszen ő találkozik a vendéggel, személyes kapcsolatba 

kerülnek. A vendég a felszolgáló külseje alapján is megítéli a vendéglátóhelyet. Ezért kerülendő a 

kihívó frizura, smink, öltözködés. 

Környezettudatossági szempontok miatt fontos a hulladékok megfelelő kezelése, a 

környezetvédelme. Minden vendéglátó egység rendelkezik saját HACCP rendszerrel, ezen előírások 

betartása szigorúan előírt.A magyar konyhára más nemzetek konyhája is hatással volt, a múlt remek 

magyar vendéglátósai nagyban hozzájárultak a magyar konyha népszerűvé tételéhez. Nevüket, 

munkásságukat ismerni az alapműveltséghez tartozik.  

 

12.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Hogyan kell felvenni az italrendelést? 

− Ismertesse a személyi higiéniával kapcsolatos előírásokat! 

− Sorolja fel a hulladékkezelés általános szabályait! 

− Ismertesse a a dohányáruk felszolgálásának történetét! 



 

13. ÖSSZEFOGLALÁS 

13.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A tananyag célja, hogy a hallgatók tisztában legyenek a gasztronómia alapfogalmaival és 

jelentőségével, az egészségmegőrzéshez, a betegségek leküzdéshez elengedhetetlen modern 

táplálkozástudomány eredményeivel. Megismerjék a gasztronómiai alapfogalmakat, egészséges 

táplálkozás alapjait, a magyar és a különböző nemzetek étel- és italfogyasztási szokásait és 

történelmét, aétkezésre vonatkozó vallási szabályokat. Szakmailag felkészültek legyenek a vendéglátó 

munkafolyamat terén, ismerjék a terítés, a felszolgálás alapszabályait. Környezettudatos 

vendéglátóként tartsák be az alapvető higiéniára és a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat, 

ismerjék a HACCP rendszer alapelveit. Átfogó ismereteket szerezzenek az italfogyasztásra és 

italrendelésre vonatkozóan. Mindezen ismeretek megszerzése nélkülözhetetlen egy jó vendéglátós 

számára, akinek az a célja, hogy a vendége elégedetten távozzon és visszatérjen. 

13.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS 

13.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA 

13.3.1 Lecke 

A gasztronómia az ínyencségekkel, ételek és italok ismeretével, étkezéssel foglalkozó 

tudomány-, illetve művészeti ág. Vendéglátásról akkor beszélünk, ha a hozzánk betérők jól érzik 

magukat nálunk, és elégedetten távoznak. Vendéglátó szakemberként célul kell kitűznünk, hogy a 

vendégek tovább is adják jó hírünket és ők maguk is újra meglátogassanak bennünket. 

A gasztronómiában dolgozóknak nagyon összetett ismeretekkel kell rendelkezniük az ételek 

elkészítésétől kezdve a terítésen át a felszolgálásig. A gasztronómiának nemzetgazdasági szempontból 

is nagyjelentősége van: a GDP 5-8%-át adja. A turista a fogadó országban megismert ízekhez otthona 

közelében is szeretne hozzájutni, így keresletet gerjeszt a jó minőség iránt. 

Szakemberként tudnunk kell, melyek azok a szempontok, amelyeket figyelembe kell venni egy 

rendezvény ételsorának meghatározásakor. Kiegyensúlyozott és előre megtervezett táplálkozással 

nagyban hozzájárulhatunk egészségünk megőrzéséhez, életminőségünket magasabb szintre 

helyezhetjük és elkerülhetjük a betegségeket. Ehhez járulhatnak az alternatív táplálkozási formák, 

valamint a funkcionális élelmiszerek és a bioélelmiszerek. 

13.3.2 Lecke 

Az ősember főleg gyűjtögetéssel, később vadászattal, majd még később állattartással és 

növénytermesztéssel biztosította a táplálékát. A tűz megszelídítése után sütéssel és főzéssel, 

fűszerezéssel tette ízletesebbé és könnyebben emészthetővé az ételt. 

Az egyiptomiak istenként imádták a Nílust, mely gazdag mezőgazdasági termékekkel látta el a 

népet. A görögök városállamai gasztronómiája némileg eltérő fejlődést mutattak, mégis közös bennük, 

hogy fő táplálékai között megtalálható a kenyér, saláták, olívaolaj, bor. A rómaiak 

„kenyérspecialisták” voltak, fejlett volt a saláta- és gyümölcskultúrájuk is. A nomád népek inkább 

tartósított táplálékokat fogyasztottak, hiszen ezeket könnyen magukkal tudták vinni vándorlásaik 

alkalmával. 

A középkorban a hős vitéz ismertetőjele volt, hogy rengeteget tudott enni, ez szemben állt a 

szegényebb rétegek szűkösebb táplálkozásával. A hús rendkívül fontos volt számukra, majd a földrajzi 

felfedezések hatására új növényekkel ismerkedtek meg, amelyek fokozatosan beépültek az étrendbe. 

A uráli magyarok vándorló életmódhoz igazodott táplálkozása nagymértékben megváltozott a 

honfoglalás után, hiszen ekkor elkezdtek állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozni. 

Rengeteg, honfoglalás előtti és körüli időből származó, táplálkozással kapcsolatos szavunk van. A 

középkori magyar konyha kialakulásában döntő szerepet játszik a szomszéd népek, illetve a behívott 

(királyi házasságok), kalandozó (török), és betelepített (IV. Béla idején) népek gasztronómiája is. Első 

szakácskönyvünk a XVI. századból való, a XIX. századra pedig a magyar konyha Európa-hírűvé vált. 



 

13.3.3 Lecke 

Összességében elmondhatjuk, hogy a magyar konyha valóban konyhaművészet, melyre hatással 

voltak más nemzetek konyhaművészetei, illetve hazánk egyes tájegységeinek étkezési szokásai. A 

magyar konyha jellegzetességét a pirospaprikának, a hagymának, a tejfölnek, a paprikának és a 

paradicsomnak köszönheti. A magyar konyha sokszínű és magán viseli a több évszázadra visszanyúló 

ételkészítési szokásokat, a magyar pásztorok, halászok tradícióit, a Mátyás király által behozott itáliai 

konyhaművészet vonásait. A török uralom szintén befolyásolta konyhaművészetünk fejlődését. Az 

Osztrák-Magyar Monarchia által német, angol, francia ételkészítési szokások és alapanyagok kerültek 

a magyar konyhára. A magyar szakácsok igyekeztek mindezen hatásokat együttesen figyelembe véve 

alakítani a magyar konyhát. A magyar konyhaművészetet teljessé csak az ételekhez kínált megfelelő 

italok tehetik. Szatmári szilvapálinka, barackpálinka, borok közül a tokaji aszú, egri bikavér, 

badacsonyi szürkebarát, csak hogy egy párat említsünk. A magyar vendégszeretet és vendéglátás 

színvonala világhírű, itt a vendég igazán jól érezheti magát, és hódolhat a magyar konyha kulináris 

élvezeteinek. 

 

13.3.4 Lecke 

Összességében elmondhatjuk, hogy a különböző nemzetek egymás konyhájából gyakran 

merítenek/merítettek ötleteket. A francia konyha (a francia nyelv a gasztronómia 

„anyanyelve”)nagyban befolyásolta számos nemzet konyháját. A különböző nemzetek konyhájára 

jellemző, hogy mások afelhasznált alapanyagok, az ételkészítési eljárások, az étkezések napi ritmusa. 

A táplálkozási szokásokat a különböző vallások is befolyásolják; egyes vallások szerint (muzulmán, 

zsidó) például tilos a sertéshús fogyasztása, a vendéglátásban dolgozó szakembereknek ezt a tényezőt 

figyelembe kell venniük a vendég kiszolgálásánál, étel-ital ajánlásánál. Mivel különböző nemzetekről 

van szó, a földrajzi adottságok és az éghajlat szintén eltérő, ezek a tényezők szintén hatással vannak a 

táplálkozási szokásokra, az elkészített ételek módjára, a felhasznált alapanyagok kiválasztására, az 

italfogyasztásra. Mások egy mediterrán ország lakosainak, illetve egy északi nemzetnek az étel-ital 

fogyasztási szokásai. Napjainkban szinte már minden nemzet konyhájában megfigyelhető az 

egészséges táplálkozásra való hajlam, a reform konyha ételeinek megjelenése, mely főlegsalátákból, 

zöldségekből, gyümölcsfélékből és gabonákból áll. 

13.3.5 Lecke 

A tananyagban kitérünk a keresztény, a zsidó és az iszlám vallás étkezési előírásaira. Minden 

vallásnál megfigyelhető az ünnepek fontossága, ilyenkor különleges ételsorokat készítenek.  

Az étkezési előírásokat a vallásos emberek szigorúan betartják, a rituális tisztaság miatt előírt 

szabályok azonban egybeesnek a modern tudomány higiéniai előírásaival. Igyekezni kell a vallásos 

vendégek kiszolgálásánál, hogy ne sértsük meg vallási nézeteiket, például az iszlámvallásúaknak még 

véletlenül sem szabad felszolgálnunk sertéshúsból készül ételeket. Ezért nagyon fontos, hogy a 

vendéglátásban dolgozó szakember pontosan ismerje a különböző vallások étkezési előírásait. 

Amennyiben az étlap és itallap széles választékkal rendelkezik, a vallásos vendégeket is maximálisan 

ki lehet szolgálni a számukra megfelelő étellel és itallal, így ők is elégedetten távozhatnak. 

Minden vallásra jellemző a böjt, ami a testi-lelki megtisztulást segíti elő, de ez a böjt az 

egészséges táplálkozás alapjaival megegyezik. A zsidó vallásban szigorúak az ételkészítési eljárások, 

az muszlimoknál megkülönböztetünk„megengedett”, „jó”, „tilos” és „tisztátalan” étkeket. A 

keresztény vallás étkezési szokásait pedig az ünnepeken keresztül ismerhetjük meg a legjobban. 

A különböző vallások ételkészítési előírásai szerint készült ételek nemcsak azon vallást 

gyakorló hívő emberek számára lehetek finomak és ízletesek, de mások számára is, akiket pl. nem 

kötnek szigorú vallási szabályok az étkezést illetően. Nagyon ízletesek pl. az indiai, az arab vagy a 

kínaikonyha ételei is. 

13.3.6 Lecke 

A felszolgálónak elsősorban szakmailag kell alaposan felkészültnek lennie, hiszen számtalan 

etikett szabály betartására kell odafigyelnie a felszolgálás során. Ismernie kell a különböző 



 

felszolgálási módokat, hiszen előfordulhat, hogy más és más vendéglátóhelyeken, rendezvényeken 

különböző felszolgálási módokat követelnek meg tőle. A felszolgálási módok a következőek: orosz, 

angol, francia és svájci felszolgálási mód. Az alapvető felszolgálási szabályokat mindig be kell 

tartania, a munkavégzés alatt, a terítésnél, a lerámolásnál, a váltásnál. Szüksége van jó 

problémamegoldó és vendégismereti képességeire annak érdekében, hogy a vendég maximális 

elégedettségét szolgálja és az esetleges felmerülő reklamációkat kezelni tudja. Minden esetben a 

vendégnek van igaza. Nemcsak a felszolgált ételek és italok minősége a fontos, de meghatározó az is, 

hogy a vendéglátásban dolgozó szakemberek milyen színvonalon szolgálják ki a vendégeket. Minden 

esetben szem előtt kell tartani, hogy a vendég maximálisan elégedett legyen a vendéglátók által 

nyújtott szolgáltatásokkal.  

13.3.7 Lecke 

A bor mértékletes fogyasztása kedvező hatással van az egészségünkre, sőt gyógyító hatással bír. 

Napi egy pohár (1-2 dl) bor fogyasztása egészséges még a kismamák számára is. 

A borok és az ételek ízét összehangolni nehéz feladat, egy rosszul megválasztott bor tönkre is 

teheti az egész menüsort. Ezért fontos megtanulni, hogy milyen ételekhez milyen bor adható. Más és 

más bor adható a különböző húsokhoz, sajtokhoz, édességekhez. Tudni kell különbséget az egyes 

bortípusok ajánlásánál is, hogy melyik milyen ételhez ajánlható. Egy borkóstoló alkalmával általában 

minimum 5 féle bort kínálnak, hideg vagy meleg ételeket, sajtokat kínálnak a borokhoz.  

A borfogyasztásnak gyógyító hatásai is vannak: például a bor koleszterincsökkentő, és véd az 

érelmeszesedéstől. Viszont csakúgy, mint más gasztronómia élvezetnél itt is ki kell emelnünk a 

mértékletességet, a túlzott alkoholfogyasztás kifejezetten káros az egészségre és alkoholizmushoz 

vezet. 

A leckében a borfogyasztási szokások kialakulásának megismerése után a borhoz kapcsolódó 

rendezvényekről ejtünk néhány szót. Elsajátíthatjuk a borkóstolás és a borvacsorák legfontosabb 

szabályait. Mivel fontos az ételek és borok harmóniája, részletesen is kitérünk a sajtok, húsok, levesek, 

desszertek és a borok megfelelő párosítására.Az étel és bor összeillesztésekor lényeges, hogy azok 

kiegészítsék egymást. Minél ízesebb, zamatosabb egy étel, annál teljesebb ízűnek kell lennie a kísérő 

bornak is. Sorra véve a szakszerű borkóstolás kellékeit részletezzük a hibátlan felszolgálás alapelveit a 

pohárválasztástól a palacknyitási folyamaton át a fogyasztásig. 

 

13.3.8 Lecke 

A sörfogyasztásnak szintén hagyományai vannak csakúgy, mint a borfogyasztásnak. A 

sörkészítéséhez felhasznált nyersanyagok a következők: árpa, sörélesztő, komló, víz, pótanyagok 

(sörárpa, rizs, kukoricaőrlemény, szénhidráttartalmú termékek). A sörkészítés lépései: sörlé készítése, 

erjesztés, érlelés, szűrés, töltés. 

 A söröket csoportosíthatjuk a következő szempontok szerint:  

− Alkoholtartalmuk szerint: 

– alkoholmentes sörök 

– alkoholszegény sörök 

– nagy alkoholtartalmú sörök  

− Színük szerint: 

– világos sörök 

– félbarna sörök 

– barna sörök 

− Csomagolásuk szerint: 

– dobozos sörök 

– palackozott sörök 

– hordós sörök 

− Erjesztésük szerint: 

– spontán erjesztésű sörök 

– alsóerjesztésű sörök 



 

– felsőerjesztésű sörök 

− Eredeti extrakttartalmuk szerint: 

– kommersz sörök 

– minőségi sörök. 

Ahhoz, hogy a sör élvezhető legyen a kémiai összetevőknek és az érzékszervi tulajdonságoknak 

megfelelőnek kell lennie. Kémiai összetevők: illó alkotórészek (víz, alkohol és származékai, szénsav) 

és nem illó alkotórészek (etil-alkohol, szén-dioxid, extrakttartalom). Érzékszervi tulajdonságok: szín, 

illat, íz, ízharmónia, csípősség, keserűség, habtulajdonságok. A sör minőségét befolyásolja még a 

megfelelő érlelés, az alapanyagok kiválasztása, az elkészítés, valamint a tárolás.A sör kis 

mennyiségben kedvezően hat az egészségre,magas élvezeti és tápértékkel bír, étvágyjavító hatása van, 

B vitamint tartalmaz, mely az idegrendszerre van kedvező hatással.  

 

13.3.9 Lecke 

A szeszesitalok számos fajtájávalmegismerkedhettünk ebben a fejezetben. Összességében a 

következőket mondhatjuk el az égetett szeszesitalokról: megkülönböztetünk likőröket, párlatokat, 

melyek élvezeti értékét a bennük található etil-alkohol mellett a jellegzetes hozzáadott íz- és 

illatanyagok adják. A szeszes italok jelentős mértékben fokozzák a gasztronómiai értéket. Aperitifként 

gyorsítják az emésztést, serkentik a bélműködést, elősegítik a felszívódást. Eltarthatósági idejük a 

tojáslikőr kivételével - melynek szavatossági ideje csak 3 hónap - szinte korlátlan. A kulturált, nem 

túlzásba vitt alkoholfogyasztás kedvezően hat az egészségre, sajnos hazánkban egyre növekszik az 

alkoholfogyasztás és az ezzel járó megbetegedések száma. 

13.3.10 Lecke 

Az alkoholmentes italok kiemelt szerepet játszanak táplálkozásunkban. A megfelelő 

mennyiségű napi folyadékmennyiség bevitele szempontjából fontosak elsősorban. 

A legegészségesebb a víz, ennek köszönhető, hogy a hazai ásványvízfogyasztás kiemelkedő. Az 

üdítők magas élvezeti értékű, frissítő hatású alkoholmentes italok, készülhetnek gyümölcsből, 

zöldségekből, természetes vagy mesterséges eredetű édesítőszerekkel, szénsavas vagy szénsavmentes 

változatban. A gyümölcs- és zöldségitalok tápértéküket tekintve a legértékesebb üdítőitalok, 

egészséges, érett, friss vagy hűtött gyümölcsökből, zöldségekből készülnek. Az üdítőitalok 12%-nál 

kevesebb gyümölcsöt tartalmaznak, aromák, színezékek, édesítőszerek, cukrok hozzáadásával, 

tartósítással készülnek. Meg kell még említenünk a diétás italokat és a sűrítményeket, melyek kevés 

vizet tartalmaznak, szárazanyag és cukortartalmuk alapján csoportosítjuk őket gyümölcsszörpökre és 

gyümölcslevekre. 

Az alkoholmentes italoknál kell megemlítenünk a kávét. A kávé koffeint tartalmaz, mely 

serkentőleg hat az agyműködésre, élénkítő hatása van, fokozza a szívdobogást, viszont túlzott 

fogyasztása kifejezetten káros, magas vérnyomást, szívbetegségeket okozhat. Kapható koffeinmentes 

változatban, valamint instant kávé formájában is. Egy kávézóban, étteremben sokféle kávéfajta közül 

választhatunk pl. eszpresszó kávé, hosszú kávé, capuchino, tejes kávé, kapuciner, habos kávé, café 

mélange, stb. 

A teát szintén az alkoholmentes italok közé soroljuk; a teacserje levelének feldolgozásával 

készül. Megkülönböztetünk fekete teát, zöld teát és sárga teát. Készítenek még gyümölcs és virág 

aromával ízesítettteákat illetve gyógyteákat, ezek nem tartalmaznak koffeint.  

Étkezések előtt, alatt és után is fogyasztjuk az alkoholmentes italokat. A tea és kávéfogyasztás 

azon kívül, hogy megfelelő mennyiségben kedvezően hat az emberi szervezet működésére, jelentős 

élvezeti értékkel is bír. A tea és kávéfélék széles választéka mindenki számára biztosítja a kedvére 

való italfajta kiválasztását. Társasági, baráti összejövetelek alkalmával is szívesen fogyasztjuk a kávét, 

illetve a teát. Egyes nemzeteknél külön hagyományai vannak a teázásnak, kávézásnak. Híres az 

angolok délutáni teázása, az oroszok szamovárja, illetve említésre méltó a törökök jellegzetes 

kávékészítési eljárása. 



 

13.3.11 Lecke 

A vendéglátás gyakorlati szakma, ezért elengedhetetlen olyan gyakorlati ismeretek elsajátítása, 

mint pl. az italrendelés felvételének, illetve a dohányáruk felszolgálásának alapvető szabályai. Fontos 

hangsúlyt helyezni a személyi higiéniára is, egy felszolgálónak mindig tisztának, ápoltnak, magára 

igényesnek kell lennie, hiszen ő találkozik a vendéggel, személyes kontaktusba kerülnek. A vendég a 

felszolgáló külseje alapján is megítéli a vendéglátóhelyet,ezért kerülendő a kihívó frizura, smink, 

öltözködés. 

Környezettudatossági szempontok miatt fontos a hulladékok megfelelő kezelése, a környezet 

védelme. Minden vendéglátó egység rendelkezik saját HACCP rendszerrel, ezen előírások betartása 

szigorúan előírt és a vendéglátósoknak ezt is ismerniük kell és be kell tartaniuk. 

A magyar konyhára más nemzetek konyhája is hatással volt, a múlt remek magyar 

vendéglátósai nagyban hozzájárultak a magyar konyha népszerűvé tételéhez. Egy szakképzett 

turizmus-vendéglátásban dolgozónak szükséges ismernie a nagy magyar vendéglátósokat és 

munkásságukat.  

13.4 ZÁRÁS 

A kurzus célja az, hogy a hallgatók a gasztronómia tantárgy keretein belül a lehető 

leggyakorlatiasabb, a későbbi munkájukhoz nélkülözhetetlen, jól hasznosítható tananyagot 

sajátíthassanak el. Jelen tananyag segítségével a hallgatók megismerkedhetnek az egészséges 

táplálkozás szükséges alapjaival, melynek elsajátítása nem csak azért fontos, mert a turizmus-

vendéglátásban dolgozó szakembereknek tisztában kell lenniük ezen alapvetésekkel, de ezek az 

elsajátított ismeretek a mindennapokban is hasznosak. Fontos ismerni a hazai tájegységek étkezési 

szokásait, a sajátos ételeket, italokat. De a különböző nemzetek és különböző vallások étkezési 

szokásainak ismerete is elengedhetetlen a vendéglátásban dolgozók számára. Az étkezési szokások és 

a jellegzetes ételek ismerete mellett fontos a megfelelő italismeret, pl. milyen ételhez milyen italt illik 

kínálni, a különböző aperitifek mikor adhatóak. Ahhoz, hogy egy vendég elégedetten távozzon, fontos 

mind a kiszolgálás színvonala, a vendéglátó szakember személyisége, vendégismerete, a higiénia, a 

felszolgáló személye, mind a felszolgált ételek, a szervírozáshoz használt eszközök és a környezet. 

Bízunk benne, hogy a tananyagot a hallgató hasznosnak találta, szakmai felkészülését segítette.  
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