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1. Ön egy szálloda konyháján dolgozik szakácsként. Kérem, mondja el, milyen ételkészítési műveleteket, konyhatechnológiai eljárásokat használ
munkája során, amelyek az ételek magas színvonalú elkészítését teszik lehetővé! Sorolja fel a kiegészítő műveleteket is! Információtartalom vázlata
– Ételkészítési alapműveletek – Kiegészítő műveletek felsorolása, értelmezése – Korszerű technikai eszközök használata – Speciális konyhatechnikai
műveletek ismertetése
KONYHAI ALAPMŰVELETEK
I. ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK
TISZTÍTÁS
Nedves - beáztatás - (eper, málna)
Száraz - csumázás (paprika) ,
- váltóvíz - (gomba, saláta)
- válogatás (bab, lencse, rizs) ,
- folyóvíz - (burgonya)
- hámozás (padlizsán = Tojásgyümölcs,
Törökpaprika, Vineta fakéssel, mert megbarnul)
- feltörés (dió,, mandula, mogyoró)
- magozás (meggy, cseresznye)
Vágás, Darabolás, Formázás
Vöröshagyma - egészben (héj rajta) húsleves , erőleves ( aranysárga szín)
- egészben (héj nélkül)
- párolt rizs (régen dohosság ellen, szokásban maradt, nincs jelentősége)
- paradicsom leves
- karika ( lyoni) lyoni módra >>jelentése => sült hagymával
- szelet v félfő ( pirított máj) félfőre vágva = előbb hosszában ketté, majd keresztben szeletekre vágva (pl: lecsó )
- cikk v velesült ( Pékné módra)
- nagy kocka ( raguk)
- finom ( levesek főzelékek,- magyaros konyha – pörkölt )
Burgonya - héjában főzve ( sós burgonya)
- sütve :
karika – csipsz
hasáb – fritt (pommes frites) ----------Æ
kocka – kicsi (leves, főzelék)
– nagy - köretnek (főzve/sós burgonya, vagy bő zsírban sütve 1Parmentier)
szalma
rácsos
dominó
kifúrt - kicsi (mogyoró pommes noisettes)
- nagy (párizsi, (pommes Parisienne) burgonyakivájóval gömböket
II. ELKÉSZÍTŐ MŰVELETEK
Az élelmi anyagaink döntő többségét nem nyersen fogyasztjuk, hanem valamilyen hőkezelési eljárással étellé alakítva. A hőkezeléssel puhábbá, könnyebben
emészthetőbbé, változatosabbá. ízletesebbé, élvezetesebbé tesszük az élelmi anyagokat.
Főzés

A főzés történhet ízesített bő folyadékban – víz, alaplé, tej, bor stb. – való hőkezeléssel. Kezdhetjük hideg vagy meleg folyadékban,
végezhető normál vagy túlnyomáson, illetve vákuum alatt. A főzés különböző hőtartományban történhet - Fajtái:
Abálás:
Blansírozás:

- 80-90Co (hurka, kolbász, szalonna) Abálás: Forráspont alatt, akár hosszabb ideig is tartó folyamatos 90 °C-on történő főzés.
- (fehérítés) – csontok húsok, első habos lé ki (előfőzés) zöldség vagy gyümölcs forrásban levő vízbe rövid idejű főzése, majd
azonnali, gyors lehűtése, FOLYÉKONY KÉS, SOKKOLÁS A TŰZHELYEN
Előfőzés
- ( pacal, tüdő, kelkáposzta, lényege, hogy az első habos lé ki)
Félig főzés
- részleges vagy félig való megfőzés ( tojás 3 perc )
Forrázás
- ( pl birkahús – kelkáposzta )
Forralás:
- 100°C feletti tartós hőkezelés pl: tésztafőzés
Gyöngyöző forralás - kíméletes forralás pl: húsleves
Gőzölés: - zárt légtérben, vízgőzben való puhítás pl: tojáskocsonya, parajfelfújt
Párolás a) együtemű párolás ( 2Posírozás) pl HALAK : vajazott króm edény – oxidáció miatt + filézett fehér hal, citromlébabérlevél – szeletelt vöröshagyma- egész bors és fele fehér bors, só, fehérbor, francia hal alaplé Æ vajazott zsírpapírral
letakarva ( hogy ne ragadjon hozzá) Keverés nélkül - Egyet forralva / lapáttal kivéve , szűrve
b) Szakaszos , kétütemű párolás: ( 3 PÁROLT RIZS )
Feltétel: - minden párolást egy pirítás előz meg ( üvegesítés elősütés) - kevés folyadék - fedő alatt - hosszú tűzön

1
A francia Antoine Augustine, Parmentier (1737-1813) a francia király katonai gyógyszerésze, egészségügyi felügyelő, aki németországi raboskodása
idején fedezte fel, a burgonyát, majd vitt Versailles-ba néhány virágos száracskát. Parmentier, Felismerve a burgonya erényeit, az 1769-es éhínség idején
rábeszélte XVI. Lajos királyt a termesztésére. Ő elsősorban kenyérkészítésre alkalmas növényként ajánlotta. Parmantier bevettetett egy jó nagy darab földet
krumplival, a területet vizesárokkal és szögesdróttal keríttette körül. A póriak pedig úgy gondolták, amit így védenek, az nagyon értékes lehet, tehát lopni
kezdték a termést. Parmentier pedig hagyta... s rászoktatta a népeket a kolompérra. Parmentier, a burgonya francia apostola (akiről egy fajtát is elneveztek),
harminchárom fogásból álló lakomát készíttetett burgonyából az udvar számára, és olyan sikere lett, hogy XVI. Lajos az egyik fogadáson burgonyavirágot
tűzött a gomblyukába. Az okos patikus egy kis pszichológiát is alkalmazott az ellenszenv leküzdésére, ugyanis egy csokor burgonyavirágot küldött a
királynénak, és az annyira tetszetős volt, hogy mind a királynő, mind az udvarhölgyek a bálokon burgonyavirággal jelentek meg. Felszolgáltak nála
burgonyakrémlevest is. Ezt nevezik Potage Parmentier-nek. Tulajdonképpen ez egy egyszerű póréhagymás burgonyakrémleves. Manapság az étlapokon a
Parmentier módra azt jelenti: burgonyás. Például a róla elnevezett sült burgonyaköretet vágott petrezselyemmel vagy snidlinggel meghintve tálalják.
Ismert még a Rakott burgonya Parmentier módra, vagy a „Parmentier” burgonyapüré, burgonya Parmentier módra (tört krumpli vagy püré húsraguval).
2
posírozás francia eredetű szakkifejezés a forrpont alatti folyadékban történő főzést - kíméletes ételkészítési mód magyarul az abálás
~ (ha eljárás) fűszeres, általában savanykás lében való, lassan, gyöngyözve forraló főzés. Félig főzés, posírozás: Nyersanyagok rövid ideig tartó, csak
részleges, vagy félig főzését jelenti. ~ saját főzőlevében érkezik – szaknyelven „à la nage”. Ez a kifejezés annyit jelent, hogy court bouillonban készítik és
tálalják a halat, rákfélét, kagylót. A court bouillon a klasszikus francia konyhán azt a fehérboros, fűszernövényes könnyű főzetet jelenti, amelyben néhány
percig posírozzák (abálják) a halat vagy rákfélét, mégpedig úgy, hogy véletlenül se forrjon fel. A fehérjék ilyenkor épp csak kicsapódnak, a hal húsa viszont
nem veszíti el feszességét s rugalmasságát, nem esik szét, nem szárad ki.
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Sütés - Pirítás (szotírozás)
– Nyílt - kevés ( Sütőlap, Grillezés,Bogrács ) vagy
- bő zsiradék (Bundázás )
Pirítás: (szotírozás) az élelmi anyagok kevés felhevített
zsiradékban, vagy szárazon történő gyors hőkezelése
(pl:wok) pirított szűzérmék, pirított zsemlemorzsa

–

Zárt - Hőfok - Idő - Páratartalom beállítása a sütőben

III. ELKÉSZÍTÉST KIEGÉSZÍTŐ MŰVELETEK: alaplevek-kivonatok készítése, sűrítés, dúsítás, felületi kezelés, élvezeti érték növelés, formaadás,
összeállítás, lazítás, főtt élelmiszerek hámozása
Csont alaplevek:
Sózni tilos , Zsírtalanítva , csontokat mindig szárazra pirítva
Fehér csont alaplé : borjúcsont szárazon pirítva zöldségekkel max kétszer lehet felfőzni (vegyes zöldség + gomba szár )
Barna csont alaplé: ugyanaz mint fent csak cukron karamellizálva
Vad, szárnyas, hal alaplevek
Francia hal alaplé : fehér húsú halakból + krómedény + egész bors+ babér+ citrom+ citromlé + szeletelt fokhagyma+ víz+ vegyes zöldség
(sárgarépa, gyökér, zeller) / lassú tűzön forralni / szűrni nem passzírozni
Magyaros hal alaplé : barna húsú halak ( pl. ponty)+ 1 kg csont : 1 kg víz + bőséges vöröshagyma + cseresznye paprika + paprika + paradicsom +
lassú tűzön forralni / Átpasszírozva + pirospaprika őrölt ( A vitamin tartalom zsírban oldódik)
Court-bouillon = posírozáshoz készített alaplé (például halhoz: fehérbor, só, babérlevél). (ld. még: posírozás)
Kivonatok
a.) fűszerek levesbe főzve pl. húsleves – utána mindig szűrve
b.) fűszerzacskó – francia konyha - becsináltak
c.) redukció (kivonat) meggyleves - gyümölcsleves : fahéj + szegfűszeg+ bor(vörös vagy fehér) + víz + citromhéj + lassú tűzön tizedére besűríteni/
szűrve
Bundázási módok
Azt a tevékenység, melynek során a különböző szeletelt alapanyagokat valamilyen masszába, vagy masszába és száraz morzsalékos anyagba mártjuk, ezután
sütjük. Bundázás (panírozás) előtt a húsokról itassuk le a nedvességet, hogy jobban tapadhasson rá a bunda. Ha túl nedves a hús, a forró olajban azonnal
leválik róla a panír.
Natur = egyik oldalon lisztbe kevés forró zsiradékban sütve
Rántott szelet sertés 2 db 60 gr
Párizsi = mindkét oldalon liszt + felvert tojás, bő zsiradékban
Bécsi szelet borjú 1 db 120 gr vékonyra
Bécsi = párizsi + finom zsemle morzsa (péksüteményekből)
kloffolva + citrom
Milánói = bécsi + parmezán sajtos
Angolos = a húst, a halat (sózott halfilét) vagy egyéb alapanyagot előbb olvasztott vajba mártjuk, majd zsemlemorzsába forgatjuk és ( kevés forró vajon )
kisütjük.
Sörtészta >> (Orly) >> Halak NEM a szokásosnál sűrűbb palacsintamasszát készítünk Æ Habüstbe tojás sárgája + só + sör / állandó keverés mellett
habverővel + liszt >> sűrű massza + pár csepp olaj ( fényes, bársonyos lesz az alap ) + tojás hab hozzáadása lazítani
Bortészta = (pongyola) az előzővel egyező csak borral+ gyümölcsök + fahéjas lisztbe
Sörös-boros tésztás módszert is választhatunk. Ilyenkor 15 dkg liszthez 1,5 dl sört, illetve bort, 2 tojást, egy evőkanál olajat, és kevés sót teszünk,
és csomómentesen összedolgozzuk. Lazább lesz, ha a fehérjéket kemény habbá felverve adjuk hozzá.
Alma pongyolában recept internet például : Hozzávalók: 1 kg alma, 15 dkg liszt, őrölt fahéj, 2 db tojás, 3 dl tej,(helyett bor vagy sör) 5 dl olaj,
só; A mártáshoz: 2,5 dl tej, 10 dkg cukor, 2 db tojássárgája, 1 db vaníliarúd, 1 dkg liszt, rum, tejszín, ételfesték.
A puncsmártáshoz kevés hideg tejjel a tojássárgáját és a lisztet simára keverjük, a maradék tejjel, cukorral és vaníliarúddal felforraljuk, besűrítjük.
Rummal ízesítjük és kevés ételfestékkel színezzük. Rumaromával is finom.
Villeroi bundázás Talán az egyik legbonyolultabb és legmunkaigényesebb bundázás a villeroi. A hússzeleteket először natúr bundázással
elősütjük, majd megforgatjuk apróra vágott sonkával, tojássárgájával dúsított basamell mártásban, utána bécsi módon bundázzuk, és végül bő,
forró zsiradékban készre sütjük.

Sűrítési eljárások
Csak forrásban levő ételt sűrítünk - > kivéve lisztszórást staubolás ilyenkor nem forr, hanem pirul az étel
Beforralás
- felesleges folyadékot elpárologtatni
Lisztszórás
- Staubolás (behintés) korai főzelékfélék sűrítésekor használjuk. A pirítás (párolás) végén a zsírjára sült ételre előzetesen
átszitált lisztet hintünk, megkeverjük, majd egy-két perc pirítás után felöntjük a szükséges lével, és azzal együtt felforraljuk. Ha a
párolás végére nem sült zsírjára maradt alatta nedvesség, akkor megcsomósodik ( gombaleves csipetke, zöldségleves )
Világos vajas rántás
- francia konyha használja ( besamel )
Világos vajas petrezselymes - rántás (illóolaj, színező szerep) primőr árunál - zöldborsóleves
Zsemle színű rántás
- levesek, főzelékek ( tejfeles bableves, Palóc leves)
Magyaros rántás
- fűszeres, zsemleszínű rántás + finom hagymán pirítva ÆTűzről levéve + zúzott (reszelt) fokhagyma
+ petrezselyem + piros paprika (káposztaleves)
Barna liszt
- szárazon pirítva a liszt ( barna mártásnál)
Cukros barna rántás
- zsiradék + cukrot aranysárgára pirít + liszt barnára pirít – ( szalontüdő )
Begyúrt vajjal
sűrítés rendszerint bőséges levek, mártások „után sűrítés”-nél alkalmazzuk. Vajat ugyanannyi liszttel összegyúrunk, neve:
beurre manie- ejtd bőőr manyié forrásban levő ételbe morzsoljuk, közben folyamatosan keverjük, hogy csomómentes
maradjon. Az így sűrített ételt még forralni szoktuk egy ideig (kb. 20 percig), hogy elveszítse a liszt ízt.
Habarás - > sima
Æ
zsír + habarás Tejfölös gombamártás, Meggyleves,
- > tejfölös Æ mindig hőkiegyenlítés, mindig szűrve
Paprikás mártás, Borjújava - Duna,
- > tejszínes Æ
Csáky töltött rostélyos
3

Párolt rizs : megfelelő nagyságú edény (űrtartalom) Kevés forró zsiradék + rizs + másfél kétszeres sós forró víz, üvegesítve, egyet keverve
+ vöröshagyma ( régen a dohos szag elvétele miatt) ( nem a rizst sózzuk mert megkövesedik hanem a levet, és nem folytonos keverés mert összeragad)
/ Lassú tűzön készre párolva / Tálalás: formázva díszítve
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Dúsítási eljárások
Legírozás = feljavítás Tejszín + Tojássárgája + hőkiegyenlítéssel való hozzáadás szűrve ( légzsinór miatt) . Forralni TILOS )
LEVESEK LEGÍROZÁSA A legírozás során tejszínnel és tojássárgájával (pld. 1 tojáshoz 0,75-1 dl tejszínnel) dúsítjuk (és szépítjük) az
ételt, legtöbbször a krémleveseket. A sárgákat a tejszínnel jól elhabarjuk, majd a tűzről levett leves egy részét lassan belecsurgatjuk,
miközben egy habverővel folyamatosan tovább keverjük. Ha a legír már jól átmelegedett, akkor - ugyancsak vékony sugárban és szüntelen
keverés mellett - az egészet visszaöntjük a leveses tálba. A legírozott levest már nem forraljuk (hogy a tojás és a tejszín ki ne csapódjon),
ha kell, vízfürdőben tartjuk melegen a tálalásig. A tetejére morzsolhatunk egy kis vajat is, hogy a melegen tartás alatt se bőrösödjön a
felszíne. legírozás = (ha eljárás) a forrásban lévő ételt - a tűzről való levétel után - tojássárgája és tejszín keverékével (rojállal) sűrítik,
utána már nem forralják, különben összeugrik
Montírozás Forró étel tetejére nyers vajdarabkákat (bőrösödés gátló) A montírozás leveseket, krémleveseket és meleg mártásokat,
szószokat rizottókat hideg, kockázott vagy reszelt vajjal vagy margarinnal besűrítünk , dúsítjuk. Fontos, hogy a montírozás során a levest vagy mártást már
ne főzzük tovább, különben a vaj kicsapódhat. Ezért legjobb, ha a műveletet közvetlenül a tálalás előtt hajtjuk végre. Az étel bársonyossá, fényessé válik, és
a vaj vagy a margarin mennyiségétől függően nő az energia- és zsírtartalma.
IV. BEFEJEZŐ MŰVELETEK
- Ízesítés - fűszerezés- ( összhangba legyen)
- Melegen hidegen tartás
- Adagolás - Tálalás ( jellegének megfelelően díszítve) pl melegítsük meg a díszítést pl rántott petrezselyem pl meleg ételt melegített tálalóeszközbe hideg előételt hideg edénybe
- Dekorálás- Díszítés
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2. Ön egy vendéglő konyháján dolgozik mint szakács. Kérem, sorolja fel a levesek csoportjait, csoportonként egy-egy példát ismertetve, amelyet
a vendéglő étlapján szerepeltetne! Információtartalom vázlata: – Módszeres munkavégzés – A levesek, jellegének való megfelelő elkészítése
– A szakosított tárolás (hús, baromfi, hal, tej, zöldség stb.) – A nyersanyagok tárolásával kapcsolatos feladatok
A levesek csaknem minden nép étkezési kultúrájában fontos helyet foglalnak el. Fedezik a napi folyadék szükséglet egy részét. Jó hatással van az emberi
szervezetre, a levesben kioldott tápanyagok, különféle vitaminok és ásványi sók könnyen felszívódnak. Ezután előkészítik a gyomrot a további ételek
befogadására.
1., Csak hibátlan nyersanyagot használjunk fel.
2., A nyersanyagokat azonos méretűre vágjuk.
3., A főzést mindig lassan és egyenletesen végezzük, mert így jobban kioldódnak az ízek zamatai. (A Mirelitet mindig forrásban lévő folyadékba tedd!)
4., Az ízesítésnél a fűszerek használatánál figyeljünk, hogy jóízű de ne túl fűszeres legyen.
Meleg leveseket forrón (60-80 °C –on), hideg leveseket lehűtve (6-8°C –on).
LEVESEK CSOPORTOSÍTÁSA
HÍG LEVESEK

SŰRÍTETT LEVESEK

ÖSSZETETT LEVESEK

KÜLÖNLEGES LEVESEK

Húsleves jellegű levesek

Egyszerű sűrített levesek

Újházy tyúkhúsleves

Kis Húsfazék

Fecskefészekleves

Magyaros híg levesek

Pürélevesek

Pethes - leves

Orjaleves

Cápauszony leves

Erőlevesek

Krémlevesek

Ököruszály leves

Jókai-bableves

Kengurufarok leves

Gyümölcslevesek

Nyírségi Gombócleves

Palócleves

Teknősbékaleves

Nyáklevesek

Csorbaleves bárányból

Frankfurti leves

Olasz zöldségleves (Minestra)

Borscsleves

Francia zöldségleves

Szoljanka

Francia Hagymaleves

Sörleves- Borleves

HÍGLEVESEK CSOPORTJAI :
HÚSLEVES JELLEGŰ LEVESEK - BETÉTEK
Húsleves

MAGYAROS HÍG LEVESEK- BETÉTEK

ERŐLEVESEK – BETÉTEK
Erőleves

Főt hús szelet hasáb zöldség

Gulyásleves

Csipetke

Csontleves

Hús belsőségek tartalmasan

Hamis
Gulyásleves

Csipetke

Szárnyas erőleves

Szárnyas hús metéltre

Tyúkleves

Levestál: negyedelt tyúk hasáb, zöldség
+ petzöld v. külön hús és mártás

Lebbencsleves

Tepertő

Derített
gulyásleves

Gulyáshús+burg+
csipetke

Libaleves

Hús lefejtve darabolva +előző +
maceszgombóc v. daragaluska

Tarhonyaleves

Tepertő

Halerőleves

Fácánleves

Metélthús+zöldség+finommetélt+petzöld

Gombócleves

Pet.zöld-gombóc

Vaderőleves

Dupla erőleves

Hal kocka
tojáskocsonya (Royal)
Tojáskocsonya, zöldség,
fürjtojás

SŰRÍTETT LEVESEK

EGYSZERŰ SŰRÍTETT
LEVESEK

Zöldborsóleves galuskával,
Szárnyasaprólék-leves vajas galuskával,
Tejfölös bableves,
Gombaleves csipetkével,
Tejfölös burgonyaleves,

Magyaros burgonyaleves,
Zöldségleves,
Kelvirágleves,
Káposztaleves,
Zöldbableves,

PÜRÉLEVESEK

Paradicsomleves,
Burgonya- püréleves,
Borsó püréleves

Tökpüréleves,
Sóskapüréleves,
Májpüréleves

KRÉMLEVESEK

Zellerkrémleves,
Zöldborsó krémleves,
Csirágkrémleves,
Gombakrémleves,

Gesztenyekrémleves
Kukoricakrémleves,
Rákkrémleves,

GYÜMÖLCSLEVESEK

Hideg meggyleves,
Hideg almaleves,
Hideg eperkrémleves,

Hideg őszibarack-krémleves,
Görög gyümölcsleves

NYÁKLEVESEK

Kukorica – nyákleves,
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EGYSZERŰ HÍGLEVES
HÚSLEVES Megfelelő űrtartalmú edény + blansírozott marha lábszár + darabolt marhacsont + s.répa, gyökér, karalábé, zeller, kelkáp, v.hagyma(belső héj
rajta), f.hagyma, + só, e.bors, pap. par, gombaszár = több órán át pöty-pöty(fedő no) + pihentet + szűr = átmer.Tálalás = TOPF , zöldség
(Julien) + hús + lé + pet. zöld.
ERŐLEVES Fizikai jellemzők= aranysárga, átlátszó, zsírtalan. Sovány darált marha comb + darabolt, blansírozott lapátcsont (ritka csont) + par.püré +
karika vegy. zölds. + tojás fehérje (derítő anyag), jól összekever + csontlé + víz +pöty-pöty órákig! Forrásig max. 1-2- szer kever = pihi,
etaminon szűrd le. Tálalás= erőleves csésze
MAGYAROS HÍGLEVESEK
Lebbencs, tarhonya leves Apró kocka szalonna kiolvaszt + finom hagyma pirít + kocka burg. + só + cs.pap. + pap.-par. + pir.pap. + csontlé= félig főzve +
szárazon 1 fokkal barnábbra pirított lebbencstészta = készre főz. Tálalás= topf, finom zeller, tepertő
Gulyásleves Zsírban bő hagyma pirít + kis kocka marhahús + só + kömény + cser.pap. + pap.-par= üvegesít + pir.pap + kevés csontlé= szakaszos párolás +
félig főz + kocka burg.= üvegesre + csontlé= készre főz. Tálalás= topf + finom zeller + csipetke, kicsiben bele (Mari néni), nagyban külön
(megsavanyodik)
SŰRÍTETT LEVESEK
Sűrített levesek : Készítésüknél a legtöbbször lisztet használunk sűrítő anyagként. Csoportjai Pl: Zöldborsó leves, gomba leves.
Püré levesek: Ugyanúgy készülnek mint az egyszerűek de a végén kötelező áttörni. Pl: Sárgarépa püré leves , sárgaborsó leves.
Krém levesek: Készítésüknek csak az a módozata hogy vajat használhatunk és a pürésítést követően kötelező legírozni és montírozni .
Pl: Brokkoli krém leves.
Gyümölcslevesek : Sűríteni csak habarással lehet , ízesítésük redukcióval történik Fűszerkivonatot is kell hozzáadni .Pl: Meggyleves, eperleves, egresleves .
Nyák leves : Gabonafélékből készülnek , sokáig kell főzni ezeket , így a keményítő tartalma besűríti ezeket a leveseket
Gombaleves csipetkével
Zsíron finom hagyma pirít + szeletelt gomba(szárral együtt) +só +bors +pet.zöld= enyhén pirítva(nem barnára mint Mari néni, HILTON) + staubolás=
pirítva + csontlé= kiforralva + tejföllel dúsítva(HŐKIEGY.) + csipetke Tálalás= topf
Karfiol (kelvirág) leves
FoRRRásban lévő csontlé +karfiol + só + bors= egyet forralva + vajas petr. rántás= kiforral + tejföl(HŐKI.) + vajas petr. galuska, amit így csinálj=
habüstben tojás sárga +só + petr. + vaj= habosra kever + liszt (amennyit felvesz)= tojáshabbal lazítva
ÖSSZETETT LEVESEK
Összetett levesek: Sokféle összetevőkből állnak, és nincs domináns anyag. PL: Ragu leves: a raguban ugyan olyan fontos a formázott hús, mint a gomba,
borsó és a zöldségek. Vagy a Frankfurti levesben a virsli, a kelkáposzta ,a burgonya és a zöldségek. Összetett levesek: Újházi tyúk hús leves Ragu leves
Frankfurti leves Orja leves Ököruszály leves
Ezek az összetett levesek igen laktatóak, és ezért második fogásként inkább valami könnyűt, általában tésztafélét szoktunk kínálni.
Nyírségi gombócleves ( A levesek királynője)
 Gombóc= főtt, szűrt, GŐZÖLT, áttört burg. hűtve + toj.sárg. + só + fehérbors + szerecsendió + vaj + petr.zöld + liszt, amennyit felvesz= lisztes kézzel
( hogy ne ragadjon ), dió nagyságú gombóc. Leves= króm edény(savas kémhatás) + csontlé + kocka, blansírozott borjúhús + battomra (kishasád)
vágott leveszöldség= félig főzve + só + citr.lé + fűszerzacskó (egész bors + v.hagyma) + karfiol + z.borsó + vajon pirított nagyobb kocka gomba=
készre főzve + dió nagyságú gombóc, fűsz.zacskó kivesz + vajas petr. rántással sűrítve= kiforral + legír + montír. Tálalás= topf, részarányosan
Palócleves (Mikszáth Kálmán)
 Ürü (herélt juh) pörkölt, csonttal + fokhagyma + kömény + babér= félig párolva + kocka burg.= üvegesítve + bárány alaplé + zöldbab= készre főzve,
zsemleszínű rántással sűrítve= kiforralva = tejföllel dúsítva( HŐKI.) + finom tárkony v. kapor
KÜLÖNLEGES LEVESEK
A különleges levesek jellemzői, hogy általában igen kis adagokat adunk. 0,8dl előmelegített porcelán csészébe, és a levest is jól felmelegítjük, ugyan is ezek
a levesek általában konzervben érkeznek az éttermekbe, de lehetőség van arra, hogy jó minőségű erőlevest, borpárlatot vagy madeira bort adjunk hozzá.
Nagyon fontos a gyors felszolgálás, mert a kis mennyiség miatt gyorsan lehűl.
Fecskefészek, teknősbéka, cápauszony, kenguru= dupla erő( felére beforralva) + cognac. Tálalás= kávéscsésze
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3. Ön egy melegkonyha szakácsa. Sorolja fel a főzelékek csoportjait, mutassa be azokat az összefüggéseket, amelyek a nyersanyag fajtája, annak
felpuhítása és sűrítése közt találhatók! Információtartalom vázlata – A főzelékek csoportjai – Nyersanyagok minősége – Tartósított főzelék alapanyagok –
Primőr főzelék alapanyagok – Sűrítési eljárások – Dúsítási eljárás
Jellemzői: kiegészítő, önmagában nem fogyasztjuk vízben oldódó vitaminok C, B, B1,B12, Lehet köret akkor fél adag pl.: töltött borjúszegy zöldborsó
főzelékkel, Zöldség főzelék : 70- 90 % víztartalom Könnyen romlik, inkoplett fehérjéket tartalmaz, ezért komplettizálni kell (feltétként - fél adag pl. hús ,
tojás )
Sűrített főzelékek
Közép Európán kívül ezekhez hasonló ételeket nem készítenek.
Lucskos káposzta ( erdélyi étel) Fejes káposzta újnyi vastag csíkokra szeletelni + csontlé + füstölt hús ( setés szűz pecsenye nem füstölt)
+ só ( kicsi) – bors – kömény –babérlevél + csombor ( borsika fű)Æ Főzve, Hús kivéve Æ Magyaros rántás (finom hagyma pirítva - pépes fokhagyma –
és vagy finomra vágott petrezselyem zöld- pirospaprika) Kiforralva + Tejföl + Finom kapor Tálalás Tembál ( főzelékes tál) két fül nagyobb mélyebb ,
Szeletelt hús + Kakas taréj
Kelkáposzta főzelék Nagyobb kocka kelkáposzta – első főző lé leöntve a ballasztanyagok miatt amik puffasztanak + Csontlé a második alkalommal + Só
+ bors, + szitált majoránna, + kömény Félig főzve + kocka burgonya hozzáadva Æ Készre főzve + Magyaros rántás
Sűrítés nélkül főzelékek ( zöldség köretek is )
- Angolos -------- Franciás ---------- mind vajas
- Lengyeles -------Angolos:
Valamilyen formára darabolt zöldség, ( pl: hasáb - baton) enyhén Sós-cukros – szódabikarbónás ( megőrizze a színét ) vízben félig főzve –
szűrve, majd ízesített/fűszeres vajjal montírozva - hideg - vagy meleg- só,bors, petrezs – fokhagyma
Franciás: lsd előző majd - vajon át futtatva ( ízesítve pl fokhagyma, ha a jellegével egyező) Tejszínnel beforralva
Lengyeles: lsd előző majd - vajon pirított morzsával leöntve + Sós tejföl
Egyéb főzelékek:
Párolt káposzta: ( 3 féle lehet ) vöröskáposzta – vagy fejes káposzta Zsíron szeletelt v hagyma pirítva + kömény ( kipattog) + szeletelt v káposzta + Só
cukor – ecet fedő alatt , lassú tűzön , gyakori keverés mellett készre párolni ( almás mazsolás, pezsgős stb, stb betétként bármi)
Lecsó : aprókocka szalonna kiolvasztva + bőséges v hagyma pirítva +cseresznye paprika + paprika paradicsom + só Æ Párolva Æ Piros paprika ( a végén
a zsírra )
Például : Bárányhoz -> könnyű főzelék, zöldköretként tavaszi főzelék
Főzelékek és sűrítésük módjai:
-

Zöldborsó ha zsenge
Sárgarépa főzelék
Lencse főzelék,
Lucskos káposzta

isztszórás + montír ha nem világos petrezselymes rántás
lisztszórás + (legír) montír
cukros barna rántás (finom hagyma pirítva - pépes fokhagyma - finomra vágott petrezselyem zöld- pirospaprika)
magyaros rántás (zsemleszínű rántás + finom hagyma pirítva - pépes fokhagyma
- finomra vágott petrezselyem - zöld- pirospaprika)
- Kelkáposzta főzelék
magyaros rántás
- Fejtett babfőzelék
magyaros rántás
- Szárazbab főzelék
magyaros rántás
- Zöldbabfőzelék
magyaros rántás + tejföl
- Burgonyafőzelék
zsemleszínű rántás + vöröshagyma, fűszerpaprika
- Szárazborsó-főzelék
zsemleszínű rántás + fűszerpaprika, törött bors
- Kelbimbó főzelék
világos petrezselymes rántás + kevés finom hagyma
- Karalábé főzelék
világos petrezselymes rántás vagy ha korai vajon párolás+ lisztszórás + montír
- Finomfőzelék
világos petrezselymes rántás + montír
- Tejszínes kukorica főzelék világos vajas rántás
- Tejszínes parajfőzelék
világos rántás + fokhagyma + montír
- Tökfőzelék tejfölös
habarás
Sűrítési eljárások
Csak forrásban levő ételt sűrítünk - > kivéve lisztszórást staubolás ilyenkor nem forr, hanem pirul az étel
Beforralás
- felesleges folyadékot elpárologtatni
Lisztszórás
- Staubolás (behintés) korai főzelékfélék sűrítésekor használjuk. A jelleget adó anyagot pirítás (párolás) végén a zsírjára sült
ételre előzetesen átszitált lisztet hintünk, megkeverjük átpirítjuk majd folyadékkal felengedve simára keverjük. Ha a párolás
végére nem maradhat nedvesség, mert megcsomósodik ( gombaleves csipetke, zöldségleves )
Világos vajas rántás
- francia konyha használja ( besamel )
Világos vajas petrezselymes
- rántás (illóolaj, színező szerep) primőr árunál - zöldborsóleves
Zsemle színű rántás
- levesek, főzelékek ( tejfeles bableves, Palóc leves)
Magyaros rántás
- fűszeres, zsemleszínű rántás + finom hagymán pirítva ÆTűzről levéve
+ zúzott (reszelt) fokhagyma + petrezselyem + piros paprika (káposztaleves)
Barna liszt
- szárazon pirítva a liszt ( barna mártásnál)
Cukros barna rántás
- zsiradék + cukrot aranysárgára pirít + liszt barnára pirít – ( szalontüdő , lencsefőzelék )
Begyúrt vajjal
- sűrítés rendszerint bőséges levek, mártások „után sűrítés”-nél alkalmazzuk. Vajat ugyanannyi liszttel összegyúrunk, neve:
beurre manie- ejtd bőőr manyié forrásban levő ételbe morzsoljuk, közben folyamatosan keverjük, hogy csomómentes
maradjon. Az így sűrített ételt még forralni szoktuk egy ideig (kb. 20 percig), hogy elveszítse a liszt ízt.
Habarás összekeverjük a liszttel egy kevés folyadékkal, majd hő kiegyenlítés miatt fokozatosan adunk a forró léből hozzá majd a sűrítendő lébe adjuk és
kiforraljuk (Mostanában egyre jobban elterjed, a jelleget adó sűrítés, egészséges életmód miatt.)
- > sima
Æ
- > tejfölös Æ mindig hőkiegyenlítés, mindig szűrve
- > tejszínes Æ

zsír + habarás Tejfölös gombamártás, Meggyleves,
Paprikás mártás, Borjújava - Duna,
Csáky töltött rostélyos
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Dúsítási eljárások
Legírozás = feljavítás Tejszín + Tojássárgája + hőkiegyenlítéssel való hozzáadás szűrve ( légzsinór miatt) . Forralni TILOS )
LEVESEK LEGÍROZÁSA A legírozás során tejszínnel és tojássárgájával (pld. 1 tojáshoz 0,75-1 dl tejszínnel) dúsítjuk (és
szépítjük) az ételt, legtöbbször a krémleveseket. A sárgákat a tejszínnel jól elhabarjuk, majd a tűzről levett leves egy részét
lassan belecsurgatjuk, miközben egy habverővel folyamatosan tovább keverjük. Ha a legír már jól átmelegedett, akkor ugyancsak vékony sugárban és szüntelen keverés mellett - az egészet visszaöntjük a leveses tálba. A legírozott levest már nem
forraljuk (hogy a tojás és a tejszín ki ne csapódjon), ha kell, vízfürdőben tartjuk melegen a tálalásig. A tetejére morzsolhatunk
egy kis vajat is, hogy a melegen tartás alatt se bőrösödjön a felszíne. legírozás = (ha eljárás) a forrásban lévő ételt - a tűzről
való levétel után - tojássárgája és tejszín keverékével ( rojállal ) sűrítik, utána már nem forralják, különben összeugrik
Montírozás Forró étel tetejére nyers vajdarabkákat (bőrösödés gátló) A montírozás leveseket, krémleveseket és meleg mártásokat, szószokat
rizottókat hideg, kockázott vagy reszelt vajjal vagy margarinnal besűrítünk , dúsítjuk. Fontos, hogy a montírozás során a levest vagy mártást már ne
főzzük tovább, különben a vaj kicsapódhat. Ezért legjobb, ha a műveletet közvetlenül a tálalás előtt hajtjuk végre. Az étel bársonyossá, fényessé válik,
és a vaj vagy a margarin mennyiségétől függően nő az energia- és zsírtartalma.
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4. Ön egy vendéglő melegkonyhás szakácsa. Milyen szempontokat tart szem előtt a köretek kiválasztásánál és elkészítésénél, hogy azok illeszkedjenek az
ételhez, illetve a menüsorba? Információtartalom vázlata: – A köretek csoportjai – Készítési technológia – Az ételekhez való illeszkedés – Korszerű
technikai eszközök használata – Tálalás, díszítés – Az ételek kalkulációja
A köretek kiegészítik a hús, -hal-, és egyéb ételeinket. Fontos, hogy a köret megfeleljen az étel jellegének. A köreteknek ízletesnek, étvágykeltőnek kell
lennie, hogy emeljék a húsétel élvezeti értékét. Hazánkban még mindig túlzott mértékű a magas kalória értékű, burgonyából, gabona és tésztafélékből
készült köretek. Jóval több gyümölcs, főzelék, zöldségköretet kell fogyasztanunk, mert értékesebbek táplálkozási szempontból.
Általános jellemzés = étel kiegészítő, önmagában nem fogyasztjuk.
 mennyiségi: egyszerre fogyjon el, hús + köret
 minőségi: jó minőségű hús + jó minőségű köret
Tálalás = száraz hús + száraz köret = együtt
 mártásos + köret = külön ( tembal )
Csoportosítás
 burgonya = főtt, főtt + sült, bő zsírban, rakott ill. töltött
 gabona
 gyümölcs
 tészta
 vegyes
Burgonyából készíthető köretek: Lehetőleg nagy szemű ép burgonyát használjunk. A darabolásnál keletkezett hulladékot is felhasználhatjuk
burgonyapüré, tojásos burgonyapép készítéséhez. A megtisztított burgonyát nem szabad hosszabb ideig tárolni vagy vízben áztatni, mert kioldjuk
értékes C-vitamin tartalmát- A mélyhűtött burgonyaköretet még fagyasztott állapotába kezdjük el sütni, vagy főzni, mert összeesik, sokat veszít élvezeti
értékéből.
A burgonyaköretek elkészítési módjai, csoportjai egy-egy húsétel mellé ajánlva:
• Bő zsírban sült burgonyaköretek: Bő zsírban sülteket tálpapírra és fémtálon tálaljuk
Hasábburgonya
Kockaburgonya
Burgonyaropogós Rácsos burgonya
Főként frissen sültek mellé ajánlott. Bécsi szelet, Süllőszeletek rántva, Bélszín java Victor Hugó módra hasábburgonyával
• Főtt burgonyaköretek: Olyan burgonyafajtát használjunk, amely nem esik szét főzés közben.
Petrezselymes burgonya (Pirított borjú máj, Rozsdás marhafelsál)
Sós burgonya (Marhapörkölt, Borsos tokány, Frankfurti sertéstokány)
• Főtt - sült burgonyaköretek:
- Pirított burgonya: Egészben sült húsok, frissensültek ( pirított borjúérmék, Sertéssült, Rablóhús nyárson)
• Rakott és töltött burgonyaköretek:
Rakott burgonya pl Francia rakott burgonya ( Francia sertésborda kőtelező körete )
Töltött burgonya: tölthetjük: darált pörkölthússal, gombavagdalókkal, kolbászhússal, májpürével. (Libacombhoz ajánljuk)
• Egyéb burgonyaköretek:
Tojásos burgonyapép
Lapcsánka
Burgonya fóliában
Burgonyapüré sós burg. + főz + szűr + kigőzöl + áttör + vaj + forró ! tejjel habosra keverve= formázva tálal
Pirított burgonya
Krokett
lásd burg. gombóc= henger alakúra formázva, 6-8 cm + bécsi panír
Burgonya fánk lásd burg.gomb. + morzsolt élesztő= toj.habbal lazítva= olajozott fagylaltos kanál + bő zsír
Rakott burgonya
Francia= besamel + só + feh.bors + szer.dió + cayenne bors +tojsárga + tejföl + héjában főtt karika kifli burgonya= tojáshabbal lazítva. Magas tepsi
vajazva + morzsázva + 1 réteg burg + karika tojás + reszelt sajt + burg. + reszelt sajt + montír= sütve
Magyaros= zsírozott tepsi + karika burg. + só, bors, pir.pap. + karika tojás + pirított kolbász + karika burg + só, bors, p.pap. + tejföl + p.pap.= sütve
Burgonyaköretek csoportosítása
Bő zsírban sült
HasábburgonyaBécsi szelet
Kockaburgonya –
Brassói aprópecsenye
Szalmaburgonya
Mogyoró vagy párizsi burgonya

Főtt
Petrezselymes burgonya borjúhoz és halhoz
Újburgonya

Velesült burgonya - sült húsokhoz

Burgonyapüré - ang. bélszín,
vajas borjúszelet, kímélő ételek
Sós burgonya - főtt marha,
pörkölt, tokány,lecsós ponty

Burgonyafészekpárolt zöldségek ragukat

Vajas burgonya- főként halakhoz

Karikacsörgő burgonya –
Szűzérmék magyarosan

Tört burgonya - rop. libasült,
pirított sertés máj

Burgonyaropogós

Borított (stírzelt) burgonya

Rácsos burgonya –
Bélszín Budapest

Paprikás burgonya- virsli,
kolbász
Burgonyagánica - füstölt
szalonna pirított hagyma

Szeletben sült burgonya

Főtt-sült
Pirított burgonya - egészben sült
húshoz frissensültekhez

Rakott és töltött

Egyéb

Francia ,v. Svájci,
Sonkás rakott burgonya

Tojásos
burgonyapép

Töltött burgonya

Lapcsánka
Burgonya
fóliában

Ropogós burgonyaszeletek
Bordázott burgonya
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Burgonyapüré sós burg. + főz + szűr + gőzöl + áttör + vaj + forró! tejjel habosra keverve= formázva tálal
Pirított burgonya
Krokett
lásd burg. gombóc= henger alakúra formázva, 6-8 cm + bécsi panír
Burgonya fánk lásd burg.gomb. + morzsolt élesztő= toj.habbal lazítva= olajozott fagylaltos kanál + bő zsír
Rakott burgonya
 Francia= besamel + só + feh.bors + szer.dió + cayenne bors +tojsárga + tejföl + héjában főtt karika kifli burgonya= tojáshabbal lazítva. Magas tepsi
vajazva + morzsázva + 1 réteg burg + karika tojás + reszelt sajt + burg. + reszelt sajt + montír= sütve
 Magyaros= zsírozott tepsi + karika burg. + só, bors, pir.pap. + karika tojás + pirított kolbász + karika burg + só, bors, p.pap. + tejföl + p.pap.= sütve
Gabona
 párolt rizs= gombás…Tálalás= forma + ¼ része anyag + rizs
 rizi – bizi= párolt rizs + vajon párolt zöldborsó + reszelt parmezán + rá is
 puliszka= Erdély
Gyümölcs
 Szárnyas ételekhez = párolt alma hámozva + magház kiszúrva + linzer kiszúróval formázva + vaj hevít + alma + só + cukor + fahéj + szekfűszeg +
citromlé + fehérbor = egyet forralva
Tészta
 galuska
 zsemlegombóc
 tarhonya
Vegyes köret
 2 fél= 1 egész
Párizsi köret

jellemzői= min. 6-8 féle, színben, ízben, anyagában eltérő legyen egymástól. Nemes húsokhoz ( bélszín, hátszín )

1 személy = hús + köret= együtt több személy= külön
Rizs: ( tojásos, gombás, sonkás…)
Angol zöldbab
Francia karotta
Csirág Hollandi
Párizsi burgonya
Angol zöldborsó
Töltött gomba
Lengyel kelvirág

angolos,
franciás,
lengyeles főzelék,
bő zsírban sült burgonyaköret,
bundázás (liszt, tojás, morzsa)
sonkás rizs.

Gabonafélékből készíthető köretek:

Rizsből készült köret: párolt rizs, Batthyány-rizs, gombás, sonkás, rizibizi. stb

Kukoricából: puliszka

Darából: pirított dara.
Párolt rizs: válogatjuk, mossuk, zsírban üvegesre pirítjuk. Felöntjük forrásban levő sós vízzel. +vöröshagyma, felforraljuk és befedjük. Előmelegített sütőben
pároljuk. Utána hagyma ki, húsvillával összekeverni. Batthyány: a rizst kissé megpirítjuk. A többinél a jelleget, adó anyagot vajon pároljuk. Pirított dara.
Világosbarnára pirítjuk 1,5 vízzel. Mint a rizs Puliszka:kukoricadara 2*víz só olaj.
Tésztafélék: Galuska, Gombócok, Tarhonya, Gyúrt tészta, Vajas tészta
Galuska: só, víz, liszt, összekeverjük, és forró vízbe szaggatjuk, kifőzzük, olaj.
Tarhonya: úgy, mint a rizs aranysárgára, kétszeres víz kevés paprika, sütőben pároljuk.
Zsemlegombóc: l*lcm zsemlekocka. Tojást sóval, borssal, vízzel összekeverünk, összekeverjük a zsemlekockával. Pirított hagyma+liszt. Formázás
sós vízben megfőzni.
Burgonyagombóc: héjában főtt burgonya szitán áttörve+liszt+víz gombócok sós vízben kifőzni. Sonkás Bgombóc +finomra vágott sonka.
Széles metélt: gyúrt tészta: liszt só tojás. 15-20cm hosszú 6-8mm széles sós vízben kifőzzük. Leszűrjük, csepegtetjük lábasban vajat, melegítünk, tésztát
forrósítjuk, sózzuk. Mártásos húsételekhez adjuk. Piros metélt: ugyanaz+parpüré. Zöld metélt+parajpüré.
Csőtészta: 0,5cm vastag, színezhető. Spagetti: 2-2,5mm vastag 20cm hosszú színezhető.
Vajas félholdak: vajas tészta 3mm vastagra nyújtva recés pogácsaszaggatóval félholdakat vágunk. 200-220c sütőbe tesszük. Mártásos halételekhez adjuk.
Vegyes és gyümölcsköret
Tavaszi köret: Srépa, zöldborsó, kelvirág, kelbimbó, zöldbab, csirág majdnem puhára főzzük. Gombát, vajon párolunk, hozzáadjuk a zöldségeket és kész.
Zöldköret: franciásan elkészítjük a zöldborsó, paraj, zöldbab, zöldcsirág, kelbimbó, brokkoli. Külön-külön tesszük a tálra.
Virágáruslány-köret: a gömbölyűre kiszúrt sárgarépát, petrezselyemgyökeret, zellergumót, újburgonyát. Zöldborsót csirágot kel virágot sós vízben
megfőzzük, vajban megpároljuk. Tojásos burgonyapépből kosarakat sütünk ebben a köreteket ízlésesen, elrendezzük. Gyümölcsköretek: sok vitamint és
ásványi sót tartalmaznak, könnyen emészthetőek elősegítik a húsételek könnyebb emésztését színeikkel esztétikailag értékesebbé, teszik ételeinket. Párolt
szilva: vizet forralunk cukorral, szegfűszeggel, citromhéjjal és szilvaszemek fedővel lefedve készre pároljuk. Lehűtjük citromlével, ízesítjük hűtőbe,
helyezzük tálalásig. Alma: mint a szilva. Vagy bedörzsöljük citrommal és alufóliában a félig megsült hússal, elkészítjük. Ananász: ananászkarikát vajon
átpároljuk.+szerecsendió. Banán: a banánt rézsútosan felszeleteljük lem vastag szeletekre. Narancshéját vékonyan lehámozzuk, és metéltre vágjuk.
Vajban pároljuk a narancshéjat, majd hozzáadjuk a banánt, és készre pároljuk. Körte: meghámozzuk, félbevágjuk magházat, eltávolítjuk cukros vízben
puhára, főzzük. Citrom héját metéltre vágjuk vajon citromhéjat, párolunk+körte a domború részükkel felfelé minden körtébe egy szem szegfűszeget teszünk
közben a citromhéjas vajjal, locsolgatjuk a körtét a körtéket előmelegített tálra, helyezzük és meglocsoljuk vajjal.
Vegyes és gyümölcsköret
Összetett zöldségköretek

Gyümölcsköretek

Párizsi körítés

Szilva

Tavaszi körítés

Alma - Körte

Zöld köret

Ananász

Virágáruslány-köret

banán
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5. Ön egy szálloda hidegkonyhás szakácsa. Milyen salátákat, önteteket szerepeltetne az étlapon? Melyek a saláták csoportjai, milyen önteteket ismer?
Információtartalom vázlata – A saláták szerepe az étkezésben – Személyi-tárgyi higiénia – Saláták csoportjai – Öntetek fajtái – A saláták elkészítésének
műveletei
A saláták ideális kiegészítői főételeinknek. Ízeikkel, színeivel változatossá teszik az étrendünket. Értékes vitaminokat és ásványi sókat tartalmaznak. A
saláták készítésekor csak kifogástalan minőségű árút használunk. A jó saláta keverés titka az ízesítése és a fűszerek megfelelő arányainak kiválasztása. A
saláta készítéséhez nélkülözhetetlenek a finom ecetek és olajok. Különösen a borecet, almaecet, tárkonyecet, és a fűszerezett ecetek adnak kitűnő zamatot. A
salátákat különféle öntetekkel és dresszingekkel is készíthetjük.
Nyers saláták:
Pl: fejes saláta: a salátákat megmossuk, daraboljuk, előhűtött tálakba tesszük és lehűtött ecet olaj alapú öntetet készítünk rá. Só, cukor, ecet, olaj.
Nagyon népszerű nálunk az uborka saláta melyet készítünk ecetes saláta öntettel tetejére fűszer paprikát vagy őrölt borsot szórunk.
Készíthetjük tejtermékekből készült termékekből joghurtos kapros, fokhagymás tejfölös.
Nagyon népszerű a paradicsom, hagyma és idei káposzta saláta is. Ezek szintén só, ecet olaj lapú öntetek.
Forrázott saláta:Csak rendelésre készítünk füstölt szalonnát apró kockákra daraboljuk, kiolvasszuk, majd a tepertőt leszűrjük, a zsírhoz zúzott fokhagymát
adunk, felengedjük az előkészített saláta ecettel, és átforgatjuk a cikkekre vágott fejes salátát.
Főzve készült saláták:
Fűszerekkel készült saláták alapanyagaiból redukciót főzünk, ecetet olajt, tört borsot, és sót keverünk hozzá. Pl: cékla saláta hűtőben tároljuk legalább egy
napig érleljük a tálalásig. Ismertebbek pl : Burgonya- , zöldbab-, babsaláta, zeller-, kelvirág -, csirág- , brokkolisaláta
Öntetek:
1.
2.
3.
4.
5.

Ecet-olaj alapú öntetek
( Vinaigrette, Francia, Finomfű )
Majonéz alapú öntetek
( Majonéz , Zöld )
Tejtermékből készült öntetek ( Tejfölös, Joghurtos )
Hollandi mártás alapú öntetek
Paradicsom alapú öntetek

Egyre gyakrabban készítünk majonéz alapú öntetek más néven tartár mártás, igen elterjedt, citrommal, borssal, tejföllelés mustárral keverjük a majonézt.
Pl:francia saláta, majonézes burgonya és a csiki saláta.
Tejtermék alapú a joghurtos öntet néhány pillanat alatt elkészíthető a joghurtba zellert, metélő hagymát, fokhagymát vagy bármi zöld fűszert apríthatunk,
és mindegyik saját jelleget ad az ominózus salátának.
A majonézes és a joghurtos alapú önteteket = dresszingeket adhatjuk nyers és főtt alap anyagokhoz is.
A paradicsomos öntettel nálunk leginkább a svéd gomba és a mexikói saláta ismert.
A jó mártás: sima, ( szűrés) bársonyos, ( legír - montír), pasztell színű, bevonóképes. Ételkiegészítő önmagában nem fogyasztjuk.
Hideg mártás erőteljesebben fűszerezzük.
Tálalás: 1. húst bevonva (paprikás csirke)
2. hús alá (töltött húsok)
3.külön (rántott gomba + tartár)
4.fele-fele ( francia ragus ételek= valamit zsülienre vagy kockára vágva + mártás)
Melegen 60-70°C-on Hidegen 8-10°C –on
A legősibb ételeink egyike. Írásos emlékek támasztják alá, hogy az ókori Görög és a Római birodalomban már igen jelentős salátakultusz alakult ki.
Hippokratész jegyzi elsőként a nyers növényekből, zöldségekből készült eledelt, amit az egészséges táplálkozás egyik alappilléreként jegyez.
A Görög Istenek harmadik fő étke a saláták voltak. A római Dionüszosz minden étkezés előtt salátát fogyasztott előételként. Az új kor egyik legnevesebb
filozófusa, Brillant Savarin is méltatta ezt az ételt. A korszerű táplálkozásunk egyik legelemibb ételei lettek a saláták, előételként, főfogásként, köretként
mind fogyaszthatjuk. Magas víz és védőtápanyag tartalmuk miatt nem csak gyorsan szívódnak fel, de magas biológiai értékkel is bírnak.
Könnyen emészthetőek, ízletesek és változatos formában elkészíthetőek. Élvezeti értéküket az öntetekkel növelhetjük. Klasszikus gasztronómia a salátákat
a hideg előételek csoportjába sorolja. A hideg előételeken belül továbbá a zöldség és a főzelékfélékből készült hideg előételek csoportjába. A saláták
megismerésével kapcsolatban beszélni kell az elengedhetetlen kiegészítőjéről, a dresszingekről.
A saláták csoportosítása
Egyszerű saláták
Öntetes
( dresszinges )

Nyers

Főtt

Tartósított
( savanyúságok )

Majonézes
kevert

Fejes saláta

Fejés saláta

Céklasaláta

Kovászos uborka

Majonézes

Paradicsomsaláta
Paprikasaláta
Uborkasaláta

Jégsaláta
Endívia saláta
Cikóriasaláta

Burgonyasaláta
Babsaláta
Lencsesaláta

Csalamádé
Csemege uborka
Ecetes paprika

- burgonya
- kukorica
- zöldborsó

Káposztasaláta

Paradicsomsaláta

Kelvirágsaláta

Ecetes dinnye

- gomba

Zellersaláta

- tojás

Összetett saláták
Öntetes (dresszinges)

Majonézes

Párolt-főtt

Salátakoktélok

Gundel- saláta
Alexander-saláta
Hagymás
heringsaláta
Virslisaláta
Bolgár saláta
Halasi tésztasaláta

Waldorf- saláta
Francia saláta
Jércesaláta
Károlyi-saláta
Csekonics- saláta
Tavaszi halsaláta

Svéd gombasaláta
Paradicsomos babsaláta
Paradicsomos Csirkemájsaláta

Sajtkoktél
Brokkoli koktél
Vitaminkoktél

- 10 -

Ételkészítési ismeretek ................................................................................................................. Összefoglaló a szakmunkásvizsgához ……………………………………………………………………………….……

®…Haszon Gábor

6. Ön egy vendéglő melegkonyhás szakácsa. Mutassa be egy-egy példán keresztül a melegmártások készítését csoportonként, majd mondja el az
elkészítés legfontosabb műveleteit! Információtartalom vázlata – Mártások csoportjai – Nyersanyagok kiválasztása – Minőségi alapanyagok alkalmazása
– Tisztítás – A tisztítási műveletek fokozott betartása – Anyagfelhasználás mérése az elkészített mártásoknak megfelelően
- Általános jellemzés: - sima (szűréssel), bársonyos ( legír - montirral ) pasztellszín, bevonó képes
- tálalás: sauciére (olvasd: szoszier) - Mártásos csésze, mártásos tál.
- Étel kiegészítő - önmagában nem fogyasztjuk!
- Hideg mártás erőteljesebben fűszerezzük, ízesítjük !
Tálalás:
Hús bevonva ( paprikás csirke)
Hús alá (töltött húsok)
Külön
(rántott gomba tartárral)
Fele-fele (francia ragus ételek = v.mit zsülienre vagy kockára vágva + mártás)
(Ragu: franciául ragout, angolul ragout, németül ragout, olaszul stufato)
Meleg mártás: 60-70°C porcelán

Hideg mártás 8-10°C fémedény
Mártások csoportosítása
MELEG MÁRTÁSOK

Hideg mártások

Zománc mártások

Francia alapmártások
 tejmártás (besamel)4
 fehér mártás (veluté) = bársonyos
 vajas (hollandi)
 barna mártás ( spanyol mártás)

Majonéz alapú mártások Hideg alapú zománcmártások

EGYSZERŰ MELEG MÁRTÁSOK

Egyéb hidegmártások

Meleg alapú zománcmártások

GYÜMÖLCSMÁRTÁSOK
Francia alapmártások összefoglalása
Világos mártások
tejmártás

bársonyos mártás

VAJ, LISZT

VAJ, LISZT

TEJ

FEHÉR ALAPLÉ
Szárnyas, Hal stb.

Felvert mártások
hollandi mártás >

Barna- vagy spanyol mártások

béarni mártás

spanyol mártás

Redukció
Tojássárga
Tejszín, Vaj
Tárkony

Pirított csont
Zöldség Cukor
Paradicsom püré
Fűszerek

Pirított nagy
vadak csontja
stb.

Barna alaplé,
Száraz rántás
Vörösbor

Vadból készült
alaplé, Erdei
gyümölcsök stb.

Tojássárga
Tejszín, Vaj

-

-

barna vadmártás

TEJMÁRTÁS ( Besamel ) ALAPÚ MÁRTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA
Gratin- mártás
Mornay- mártás
Vaj
Liszt
Tej

>

Tejmártás
(Besamel)

>

legír, montír
5

legír, montír, reszelt sajt
legír, montír, reszelt sajt,
törött bors
legír, rákvaj, borpárlat,
cayenne-i bors

Sajt- mártás
Rák mártás
Fehér hagyma mártás

hagyma, cayenne-i bors, tejszín

Bíboros mártás

hallé, tojássárgája, rákvaj, borpárlat

Besamel – A vajból és a lisztből világos rántást készítünk, ( annyi lisztből amennyit a vaj felvesz) fehér habzásig hevítjük. Nem pirítja csak
fehéríti a lisztet ! Ezt követően a forrásban lévő tejjel habverővel felengedjük, sóval ízesítjük. Kiforralva kemény rugalmas anyag – ami kötő –
szaporító anyag . Önmagában nem fogyasztható
Ha Besamel mártás akkor + legír + montír + só + fehérbors + szerecsendió + cayeni bors
A besamelmártást alapként használhatjuk mártások készítéséhez, de a sűrűre készített besamel, pürék és töltelékek alapanyagaként is
Gratin mártás - csőbe sütni (gratinírozni) önmagában nem fogyasztjuk Húsokhoz, zöldségekhez A SÜTÉS nem szalamander Tűzálló edény – vajazva –
morzsázva + mártás (Besamel mártás ) + x (v.milyen) anyag ( hús , zöldség) + mártással ( Besamel mártás ) bevonva reszelt sajt + montír – Sütve
4

A béchamel mártás névadója a XVII. században élt híres gourmand, Béchamel márki, akinek szakácsa kreálta először ezt az öntetet; készítése az
évszázadok során lényegesen egyszerűbbé vált. A legenda szerint e bankár, bizonyos Louis de Béchamel márki kínálta XIV. Lajosnak a mártást a szárított
tőkehal mellé. A nevet így tőle kapta. A klasszikus leírást La Varenne tette közzé, a ma is használatos recept a klasszikus francia konyha atyamesterétől,
Escoffiertől származik.
5
A Mornay mártás kicsit régebbi, hiszen Philippe de Mornay korábban élt,a XVI.-XVII. század fordulóján. Protestáns volt,író,kormányzó, politikus. Ő
igen szerette a sajtos mártást,viszont nem kimondottan béchamel alapon, hanem inkább velouté volt feltuningolva Gruyére sajttal.
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/fehér/ BÁRSONYOS – Veloutée - MÁRTÁS ALAPÚ MÁRTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Fehér
szárnyas
alaplé
VAJ, LISZT,
FEHÉR ALAPLÉ

Supréme mártás

legír, montír

Csirke mártás

legír, montír, gomba, citromlé

Fehérbor mártás

legír, montír, citromlé, fehérbor

Velencei mártás

legír, montír, parajpüré

Nontua mártás

tejszín, halkivonat, rákvaj

Bársonyos mártás
Hal
alaplé

Fehér /veloutée / bársonyos mártás (fehérítés Æborjúhoz) Világos vajas rántás + Forró zsírtalan fehér alaplé (csontlé) Simára keverve kiforralva
+ Só, szerecsendió, fehérbor, cayeni bors, citrom(lé) Legír, montír ( ? – a könyv szerint nincs csak a Supreme)
Soupreme ( legelső, páratlan ) mártás (szárnyasokhoz) Forró zsírtalan szárnyas alaplé Lsd előző – citrom nélkül
Fehér bormártás Lsd halalaplé
HOLLANDI MÁRTÁSBÓL KÉSZÜLŐ MÁRTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

TOJÁSSÁRGÁJA, TEJSZÍN, VAJ

Tejszínhabos
mártás
Moszkvai
mártás

Kaviár
rákvaj

Firenzei mártás

Parajpüré

Mátrai mártás

Narancslé,
narancshéj

Tejszínhab

Hollandi mártás >

Hollandi / Vajas mártás Mindig frissen készül !– levegős - Habüst- tojás sárga+ tejszín + só+ citromlé Vízgőz fölött habbá verve – nem keverünk
(mártássűrűségig) + írómentes olvasztott vaj bedolgozva
BÉARNI MÁRTÁSBÓL KÉSZÜLŐ MÁRTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

TOJÁSSÁRGÁJA, TEJSZÍN, VAJ, tárkonylevél Fűszerkivonat ,

Béarni mártás >

Choron mártás

Paradicsompüré

Szuhorov mártás

Húskivonat, borpárlat

Foyot mártás

húskivonat

Berni mártás (Béarnaise) ( Mártások királynője ) Halakhoz Zöldségekhez Redukciót készítünk : fele víz / fele fehérbor Æ babérlevél – egész borsszeletelt v hagyma – citrom – tárkony szár Æ 10/ére beforralva , besűrítve Æ Szűrve Æ Habüst + tojás sárga + redukció + Tejszín – só- citromlé Æ
Vízgőz felett habbá verve ------ Mártás sűrűségig Æ + Olvasztott vaj + Finom tárkony
BARNAMÁRTÁS ALAPÚ MÁRTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA
Madeira-mártás
Egrimártás
Róbertmártás
Tokaji mártás
Burgundi mártás
PIRÍTOTT CSONTOK,
ZÖLDSÉGEK, CUKOR, Barna- vagy
spanyol mártás
PARADICSOMPÜRÉ,
BARNA ALAPLÉ,
SZÁRAZ RÁNTÁS,
VÖRÖSBOR

madeirabor
egri bikavér
uborka, mustár, bors, cukor
tokaji szamorodni, szőlő
burgundi vörösbor

Finomfű-mártás

finomra vágott finomfüvek, fehérbor

Sherry mártás
Bordói mártás
Vörösbor-mártás
Barna gombamártás
Húskivonat-mártás

sherry-bor
csontvelő, vörösbor, hagyma
vörösbor
pirított gomba
húskivonat, konyak, vörösbor

Szarvasgombamártás

szarvasgomba, madeirabor, vörösbor

Barna mártás ( mártások királya) Fizikai jellemzői: barna, sima, bársonyos, zsírtalan. -> Magas szélű tepsi.Æ Darabolt borjúcsont – karika vegyes zöldség
– szeletelt v hagyma – fokhagyma – egész bors – babérlevél – almahéj – citromhéj – cukor – paradicsom püré. Æ Sütőben gyakori keverés mellett
rozsdabarnára pirítva Æ Kivétel utánÆ Lábasba + víz + só + kakukkfű (megéghet) – befőttlé (dzsem, meggy-lé, alma-lé) Petrezselyem zöld- gombaszár Æ
Gyenge tűzön Több órán keresztül (24 óra főzve) Æ Barna liszt sűrítve – kiforralva – szűrve - spicc szűrő + etamin Æ X (vörös)borral kiforralva Æ így a
borról kapja a nevét Æ az egri mártás , burgundi mártás stb.
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EGYSZERŰ MELEG MÁRTÁSOK
Paradicsommártás

Zsemleszínű rántás

Töltött paprikához, tojásételekhez

Hagyma,- Ajókamártás,- Sóskamártás,Fokhagyma,- Zsemle,- Uborka,- Zellermártás,-

Cukros barnarántás, zsemleszínűrántás, lisztszórás,
zsemleszínűrántás, kevesebb zsránt, világos rántás,ua

Főtt marhahúsokhoz

Tormamártás

Világos rántás

Főtt marhahúsokhoz, főtt tyúkhúshoz

Kapormártás

Világos rántás

Főtt marhahúsokhoz, töltött tökhöz

Bakonyi

Habarás

Húsételekhez, halakhoz, tojásételekhez

Kaprimártás

Világos rántás

Tejszínes gombamártás

Lisztszórás

Főtt marhahúsokhoz, főtt borjú vagy
marhanyelvhez
főtt marhahúsokhoz, borjúszeletekhez,
csirkéhez

Gomba

Tejszínes= vajon finom hagyma + szel.gomba (s.b.pz )= enyhén pirít + staub= enyhén pirít + csontlé= kiforr. + tejszín + montír

Tejfölös= zsíron finom hagyma + szel.gomba (s.b.pz )= enyhén pirít + csontlé= kiforr + tejfölös habarás= kiforr., szűr + tejszín
Bakonyi

Zsíron kevesebb hagyma + cser.pap. + pap.par. + pir.pap. + csontlé + darabolt, húsos sertés csont= pöty-pöty. Csont ki + tejfölös habarás= kiforr.= szűr
+ tejszín

apró kocka szalonna kiolvaszt + nagyobb cikk gomba (s.b.pz )= enyhén pirít= mártással beforralva
GYÜMÖLCS MÁRTÁSOK
Meggy, Ribiszkemártás

Habarás

Főtt húsokhoz,- /főtt csirke és marhahúsokhoz

Egres,- Almamártás

Világos rántás

Főtt marhahúsokhoz
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7. Ön egy vendéglő hidegkonyhai szakácsa. Mutassa be egy-egy példán keresztül a hidegmártások készítését csoportonként, majd mondja el az elkészítés
legfontosabb műveleteit! Információtartalom vázlata – Mártások csoportjai – Nyersanyagok kiválasztása– Minőségi alapanyagok alkalmazása, műveletei
– Tisztítás – A tisztítási műveletek fokozott betartása– Anyagfelhasználás mérése az elkészített mártásoknak megfelelően
HIDEG MÁRTÁSOK
majonéz alapú
egyéb
zománc= hideg – meleg

Majonéz7 Habüstben ( 6 tojás + 1 l olaj ) = állandó keverés mellett, olaj
= kötő – szaporító anyag (1 tojás sárgája 0,7 dl olajat tud megkötni)
Majonéz mártás = majonéz+ SÓ + feh.bors + szitált porcuk. + mustár
+ citr.lé + tejföl + tejszín

6

MAJONÉZ ALAPÚ MÁRTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Tartármártás

Fehérbor,
tejszín,
>
fűszerek

EGYÉB HIDEG MÁRTÁSOK
Ecetes torma, Almás torma, Céklás torma, Vinaigrette- mártás,
Ravigote-mártás, Cumberland-mártás
Cumberland8 mártás ( vadakhoz )
Ribiszke, málna, szeder, áfonya jam, áttörve + tisztított narancs-citrom
héj Julienre vágva + v.bor= hűtve + konyak + angol mustár

Majonéz

Majonézmártás

meleg: barna, - barna - ->
piros - paradicsom - - - mártás +áztatott zselatin
fehér - fehér - ->

6

paradicsompüré

Moszkvai
mártás

kaviár

Csíki
mártás

alma, cékla,
gomba

Tejszínhabos
mártás

tejszínhab

Zöld mártás

paraj, tárkony,
petrezselyem,
tejszín

Remuládmártás

vinaigrette
vagdalék

Gribichemártás

vinaigrette
vagdalék, tojás

Tiroli mártás

ketchup

Svéd
mártás

alma, torma

Metélőhagyma
mártás

zsemle, főtt
tojássárgája,
metélőhagyma,
tejföl

Mustár
tojássárgája
olaj

ZOMÁNC MÁRTÁSOK9 hideg tojás, hal és húsételek bevonására.
Mártásokba még melegen kocsonyásító anyagot (aszpikot, zselatint)
keverünk
Melegalapú mártások feloldott zselatint a hideg alapúakba olvasztott
aszpikot Színezhetjük , de mindig pasztell színeket kell adni.
hideg: sárga, - - - - - - - - - - - majonéz + temperált aszpik
zöld
- - petzöld, - paraj,- - - snidling, - - majonéz + temperált aszpik
tárkony - -

Auróramártás

Tejszín,
fűszerek

>

Egy nálunk is jól ismert alapmártás a majonéz; ennek az eredete eléggé homályos, de az tény, hogy Franciaországban olívaolajból készül és tárkonnyal.
A népszerű előétel, a majonézes tojás (oeuf dur mayonnaise) A majonéz, a tejszín és a vaj emulzió. A majonéz növényi olajat, ecetet vagy citromlevet és
tojássárgáját tartalmaz. Mivel a tojássárgája fele víz, a majonéz olaj a vízben emulzió. Bármilyen erősen verjük is fel az olaj és a víz keverékét, a két
komponens rendszerint két rétegre válik szét. A majonéz azért stabil, mert a tojássárgája felületaktív molekulákat, például lecitint tartalmaz. A majonézben
az olajcseppeket legalább egy réteg lecitin borítja be, ezért a cseppek elkeverednek a vízzel, mert a lecitin hidrofil része a vízzel érintkezik, hidrofób része az
olaj felé fordul. A cseppek nem olvadnak könnyen össze, mert a felületükről kinyúló hidrofil "végeken" rendszerint kis elektromos töltés ül, és ezek a
töltések taszítják egymást. a sárgája körülbelül 2 gramm lecitint tartalmaz, és feltételezve, hogy a majonéz cseppjeinek átmérője egyszázad milliméter, egy
tojássárgája 3,5 liter olajat stabilizálhat. A trükk mindössze annyi, hogy az olajcseppeket vízzel, borral, ecettel vagy más vizes oldattal szét kell
választani.(az angol lágy tojásban a fehérje puha, de már koagulált, a sárgája pedig krémszerű. A francia háromperces (oeuf coque) folyékonyabb, a
tojássárgája körülbelül 62–65 oC-on koagulál, míg a szalmonella legfeljebb öt percet bír ki 59 oC-on. Biztonságos főzési mód esetén tehát a sárgája
hőmérséklete nem haladhatja meg a 62oC-ot, de legalább hat percet 59–61 oC-on kell töltenie. 60 grammos tojást forrásban lévő vízbe 3,5 percre a
tojásfehérje megfelelő konzisztenciájú lesz, de a sárgája hőmérséklete csak körülbelül 30 oC-ra nő. Tegyük át azonnal a tojást egy 60 oC-os vízfürdőbe. A
sárgája hőmérséklete 7,5 perc alatt 59 oC-ra nő. Salmonella enteritidisszel beoltott, majd így kezelt tojások összesen 18 perc főzés után biztonságosak.
Biztonságossá tehetjük-e a nyers tojást, ha majonézhez vagy más ételhez akarjuk felhasználni? Igen, mert azon a hőmérsékleten, amelyen a szalmonella
elpusztul, a tojássárgája még nem koagulálódik. Tegyük a tojássárgákat egy tálba, ezt pedig 15 percig tartsuk 62 oC-os vízfürdőben, és keverjük meg
időnként a sárgákat. Persze a majonézt a keménytojás sárgájával is elkészíthetjük, ha egy kis ecettel hígítjuk (a koaguláció nem károsítja a lecitint). A francia
szakácskönyvek többsége egyébként is a keménytojás sárgáját javasolja a mayonnaise tartare elkészítéséhez. Ez a mártás hagymát, kapribogyót,
fűszernövényeket is tartalmaz a szokásos eceten, mustáron, són és borson kívül. Számos étel, például a sodó vagy a tojássárgájával sűrített mártások
elkészítésekor a tojássárgákat egy másik folyadék jelenlétében kell melegíteni. Ezek a keverékek gyakran összetúrósodnak a melegtől. A szakácsok persze
tudják, hogy egy csipetnyi liszttel megelőzhetik a kellemetlenséget. a világ legkülönlegesebb lágytojásának technológiája. Ez 65 Celsius fokon készül
félórán vagy akár egy órán át. A fehérje olyan lágy lesz, mint egy bárányfelhőpuding, a sárgája pedig csak leheletnyit zselésedik meg (ugyanis a java 68
Celsius fok fölött koagulál). Ezt az eljárást a japánok régóta ismerik. Úgy hívják, ”onsen tamago”, ami annyit tesz, hogy természetes hőforrásban hosszan
áztatott krémes lágy tojás.
8
A klasszikus angol és francia konyha pikáns asztali szósza, amelynek alapját ribizlilekvár, bor és fűszerek alkotják. Hidegen kínálják sonkához, bárány-és
marhahúshoz, illetve vadételekhez. Nevét Cumberland hercegéről kapta; Wilhelm August a 7 éves háború idején Hannoverben tartózkodott, s akkor
készítette az udvari főszakács számára ezt a fenséges mártást.
9
Zománc mártás (chaud-froid sauce „glace de poisson” „glace de viande”) A Larousse Gastronomique szerint a chaud-froid szószok veloutéból készülnek,
amiben (szintén LG.) liszt és vaj keverékes sűrítés (rántás) van. Ha a zománcmártás aszpik, akkor nem chaud froid, hanem. mayonnaise sauce with aspic
7
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8. Ön egy étterem szakácsa. Mutassa be az édesvízi és a tengeri halak fajtáit, az azokból készíthető ételek csoportjait! Az egyes csoportokból egy-egy
példán keresztül szemléltetesse készítési módjukat, ezen belül a készítmények ízét, színét, formáját, harmóniáját, tálalási hőfokát, a tálalóedényt és a
mennyiséget! Információtartalom vázlata – Rendszerező képesség – Minőségi alapanyag kiválasztás – A tálalás (ízek, színek, formák) – Halak tálalóedénye
– Tálalási hőfok, mennyiség – Svájci tálalás10: tálalóedény, tálalási hőmérséklet, köret, mártás, díszítés – A hőkezelő műveletek utáni veszteség
figyelembevétele – Az ételek kalkuláció szerinti tálalása
Általános jellemzés
Magas víztartalom= könnyen romlik, laza hússzerkezet= könnyen emészthető.
.
Csoportosítás:
 édesvízi hazai halak - fehér húsú ( általában ragadozó halak ) = süllő, fogas (1,5 kg-nál nagyobb), harcsa, csuka,
pisztráng, keszeg, márna, garda, kárász, compó
- barna húsú ( általában növényevő halak ) = ponty, kecsege
 tengeri = nyelvhal, tonhal
 vándor = lazac, angolna, - (gerinchúrosak)Æ kecsege / viza, tok, ---> kaviár
Fehér húsú halcsont = francia alaplé,
barna húsú halcsont = magyar alaplé.
Egészben sütés esetén Æ fehér húsú -- morzsába,
barna húsú -- lisztbe – paprikás lisztbe mártva
Tisztításuk = felhasználás szerint.
Forgalomba hozatal= élve, fagyasztva
Natur bundázás = egyik oldalon lisztbe kevés forró zsiradékban sütve
Angolos bundázás = a húst, a halat (sózott fehérhúsú halfilét) vagy egyéb alapanyagot előbb olvasztott vajba mártjuk, majd zsemlemorzsába forgatjuk és
(kevés forró vajon ) kisütjük.
A halak előkészítése: kábítjuk, pikkelyezzük, bontás belsőségek eltávolítása, zsigereljük. Halak belsősége néhány kivétellel felhasználható:(ikra és
haltej) Az ikrát és a tejet halászlébe ill. főfogásként is tálalhatjuk, rántva, tartár mártással. A hal fejéből el kell távolítani a keserű fogat ezután általában
halászlé készítésénél használjuk fel, ill. néhány esetben egészben sütjük a halat U alakú halszelet vágás. laposfilé készítés, filézés ( Filézés: a gerinc csont
mellett haladva, éles hegyes csontozó késsel le fejtjük a hal húst.) beirdalás, (Irdalás: éles vékony pengéjű késsel milliméter sűrűségben bevagdaljuk a húst,
így átvágjuk a szálkákat) szálkátlanítás, egyes fajtáknál a pikkelyezés helyett nyúzzuk. (Nyúzás: egyes hal fajtákat pl.: harcsa, angolna pikkelyezés helyett
nyúzni kell.)
Süllő /Fogas/ (egészben sütve Előkészítés után a süllőt beirdaljuk fél cm távolságra kívül belül sózzuk, kicsit állni hagyjuk, szájába 1 db nyers burgonyát
teszünk, kifli formára hajlítjuk, zsemle morzsába forgatjuk forró olajban pirosra sütjük. A süllő szájában a burgonyát citrom gerezdre cseréljük és tartár
mártás + petrezselymes burgonyával tálaljuk.
Ponty halászlé: a halat előkészítés után besózzuk, a szép szeleteket félre tesszük, a fejéből, a farkából és az apróbb részeiből, csontjaiból v. hagymával
tartalmas hal alaplét főzünk, leszűrjük, átpasszírozzuk, megszórjuk fűszer paprikával, a szép szeletekkel, ikrával, haltejjel beforraljuk, forrón tálaljuk, z.
paprika karikával vagy paradicsommal.
Hideg halétel: filéből készül, fehér hal alaplében megfőzzük, apróra szedjük, majonéz mártással + juliere vágott tojással össze keverjük = hal majonéz.
Tonhal Jóasszony módra
Posírozott halfilé + lé, átszűrve + vajon finom hagyma pirítva + szel. gomba(s.b.pz) + posírlé= forralva + beurre manie= kiforralva + tejszín
Tálalás= halas tál + filé + mártás + vajas petr. burg (karalábé vágóval formázva)
Rác ponty
Ponty filé irdalva= szeletre vágva + bőrös fele enyhén ferdén vágva, szalonna csíkkal tűzdelve + só= paprikás lisztben forgatva= elősütve. Magas szélű tepsi
zsírral kikenve + 1 réteg karika héjában főtt burg. + só, bors + karika v.hagyma + karika pap.par. + elősütött hal + hagyma + pap.par. + burg. + halízü
paprikás mártás= sütve
Tálalás= halastál + kockára vágva + kakas taréj
Tonhal Mornay módra
Posírozott halfilé kivéve (lapátkanállal) + posír lé szűrve + világos vajas rántás + forró posírlével kiforralva + simára keverve + só + feh.bors + szer.dió +
legír + montír Tálalás= halas tál, mártás + halfilé + bevonva mártással + reszelt sajt + montír. Tál széle, csillagcsöves habzsákkal, Düsez burg.
Düsez (tojásos burg.pép.)= sós burg.= szűrve, gőzölve + átnyomva (melegen) + só + feh.bors + szer.dió + toj.sárga + vaj= habosra keverve (főtt-sült burg.)
Párolás egy formája: Posírozás: vajazott króm edény – oxidáció miatt + filézett fehér hal, citromlé- babérlevél – szeletelt vöröshagyma- egész bors és fele
fehér bors, só, fehérbor, francia hal alaplé Æ vajazott zsírpapírral letakarva ( hogy ne ragadjon hozzá) Keverés nélkül - Egyet forralva / lapáttal kivéve ,
szűrve Pomme duchesse =(ejtsd:düszesz) fordítása szerint: burgonya/földi-alma herceg/nő – tojásos burgonyapép
Ponty Orly szalag
Tálalás = halas tál, középre párolt rizs + 6db szalag kúp alakúra formázva + tetejére rántott petrezselyemzöld.+ citromkarika + külön, montírozott
paradicsom mártás

10
Felszolgálási módok:
- amerikai, ill. svájci: meleg tányérokra a szakács tálalja ki a megfelelő adagot díszítéssel együtt, színvonalasabb helyeken tálfedő. Ennél a redszernél lényegesen kevesebb
felszerelésre van szükség, a vendég is hamarabb kapja meg.
- francia: a felszolgálók a vendégek asztalára beállítják a tálakat és a vendégek a tálaló evőeszk. Segítségével maguk vesznek. Ezt ált. csak 2-6 fő vendégnél alkalmazzuk.
Nagyobb társaságnál a balról bekínált tálról szednek a vendégek.
- orosz: nem minden tálat állítanak be az asztalra. Hideg előételekez és italokat előre beállítják ezzel is díszítve az asztalt. A többi meleg ételt adagolva, nagy tálakon hozzák be és
bemutatván a vendégnek, a szervizasztalról tányérokra rakva szolgálják fel.
- angol: magasabb színvonal; a felszolgálók az ételeket már vagy megfelelően adagolva, vagy egészben hozzák be, majd azokat bemutatva a vendég előtt szeletelik fel és meleg
tányéron jobbról, teszik elé, kell hozzá minden asztal mellé egy kis tálalóasztal egy melegítőlappal.
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9. Ön egy szálloda konyhájának szakácsa. Mutassa be a hidegvérű állatokat, amelyekből ételeket lehet készíteni, valamint a tengeri hidegvérű állatokat,
a „tenger gyümölcseit”, azok fajtáit, a belőlük készíthető ételeket! Egy-egy példán keresztül szemléltesse készítési módjukat, ezen belül a készítmények ízét,
színét, formáját, harmóniáját, tálalási hőfokát, a tálalóedényt és a mennyiséget! Információtartalom vázlata – Rendszerező képesség – A minőségi alapanyag
kiválasztása – Hidegvérűeknél a konyhatechnológiai műveletek szakszerű betartása, figyelembe véve azok szerkezetét a víztartalom alapján – Korszerű sütés
alkalmazása – A tálalóedény kiválasztása, tálalási hőmérséklet betartása – A hőkezelő műveletek utáni veszteség figyelembevétele
– Az ételek kalkuláció szerinti tálalása
HIDEGVÉRŰ ÁLLATOKBÓL KÉSZÍTHETŐ ÉTELEK
Módozat

Mártás

Rákpörkölt

Jelleget adó
anyagok

Köret

Technológia

fűszerpaprikás lé,
erőlevessel, rákhús,
rákvaj

Párolt rizs

Párolás

kapros rákragu

Párolt rizs

Párolás

Párolt rizs,
szarvasgomba

Párolás, gőzölés

Kapros rákragu

tejszínes

Rákmeridon

rákmártás ->rákhús,csiperkegomba, rákvaj

Tenger gyümölcsei: kagylók ( kék, Vénusz , Szent Jakab, szív) kisebb polipok, csigák, apróbb rákok , vagy ezek részei, darabjaik,
általában tisztított formában (konyhakészen)
EGYÉB HIDEGVÉRŰ ÁLLATOK CSOPORTOSÍTÁSA
RÁKOK
Édesvízi rákok Tengeri rákok
Folyami
Homár
Tavi
Languszta
Tengeri pók
Szkámpi
Garnéla (Krevett)

KAGYLÓK
Osztriga
Mul
Kék,- Vénusz ,Szent Jakab,Szívkagyló

EGYÉB
Csiga*
Teknősbéka*
Béka*
Tengeri uborka

* hazai fajok védettek csak tenyésztett jószágok dolgozhatók fel
Ha lehet mindig élő álatokat dolgozunk fel vagy ellenőrzött helyről származó frissen fagyasztott terméket vásároljunk. Az friss rákok átválogatása során a
győződjünk meg, hogy fa rák él-e. A rákhús nagy víz és fehérje tartalma miatt nagyon gyorsan romlik és húsában mérgező toxinok keletkeznek.( jellegzetes
kénes szag ) . Rákok tisztítása bő hideg vizes mosás ( nagyobb példányok vagy ahol a páncél is feldolgozásra kerül ott körömkefés súrolás ), öblítés.
Ha a rák fejét eltávolítani kel a fejet a tarkórészen megfogva 90° csavaró mozdulattal (lassan) meghúzzuk és szerencsével az egyszálbél kitéphető. Rákok
bő sós ( köményes vagy kapros petrezselymes ) forró vízben megfőzve hamar jellegzetes vörös színt kap. Utána jégágyon hűtve majd tizstítás Páncélból (
nem az asztalról visszahozott ) rákvajat készíthetünk: Páncél mozsárban törve vajon lassú tűzön pirítva + pirospaprikaÆ szűrve Æ hűtve -Megkülönböztethetünk nagyság szerint: szóló (nagy), adag (6-12 db),- ragu, levesrákot (kicsik)
A részeire szedett rákból a húst váltott sós vízben 2-3 napig hűtőben tárolhatjuk.
Sütés- pirítás ügyelni kell a rövid időtartamra , mert a magas víztartalom miatt könnyen rágós íztelen lesz
Tálalás: kerek ezüst – körbe mártás – középre felhalmozva rákok – olló vagy tapogatóval kifelé
Halastál keskeny hosszú – halas evőeszköz Æ halas villa és kés ( asztalnál történő felszolgáláshoz nagy)
-halkés és halvilla: A halkés kissé lapátszerű pengéje életlen, hogy a vendég ne vágja el a szálkát. A villa is nagyobb felületűre van kiképezve. A halételeken
kívül békához, a nem egészben felszolgált halételekhez is ezt adják. A halételt mindig halkéssel és halvillával fogyasztjuk. Ennek lényege az, hogy a halkés
külön penge és él nélkül készült evőeszköz, mely nem vágja el a szálkát
- rákkés és rákvilla: A rákkés hegyes, közepe táján ki van lyukasztva, hogy a rák ollóját ennek a lyuknak a segítségével törje le a vendég. A rákvilla kifelé
tartó hegyes és kétágú. A héjas rákok legismertebbike a homár, a languszta. A homár elfogyasztásához rendes kést, rendes villát, valamint homárfogó kell a
héjhoz és egy különleges villa a farok húságnak elfogyasztásához. A homárt legtöbbször félbevágva teszik elénk. Fogyasztása a következő: a késsel
rögzítjük a héjat, villánkat beledöfjük a farok végébe, és amennyiben a hús kifogástalanul átsült, illetve megfőtt, minden nehézség nélkül ki is tudják húzni.
- homár villa: Nyele kanálkiképzésű, hosszú eszköz, a végén két kis villaszerű heggyel.
- kaviárkés: lapátszerű, lekerekített életlen kés Kaviár fehér, fekete, vörös, (dobozával együtt tálalják Æ Jégágyon mélyebb edényÆ forró tószt (pirított
kenyér)+ vaj +citrom gerezd ( mag kivéve )
- osztrigavilla Az osztriga sokféle formában készíthető el. Lehet nyárson sütni, grillezni, csőben sütni stb. Az étteremben az osztrigát már kinyitva teszik
elénk, osztrigatányéron zúzott jégre helyezve. Adnak hozzá egy kézmosó tálkát, kistányéron citromot, kenyeret és borsdarálót. Bal kézzel megfogjuk az
osztrigát és ízlés szerint megszórjuk borssal, némi citromot csöpögtetünk rá. A friss osztriga a sav hatására borzongani fog. A speciális osztrigavilla
segítségével a húsát elválasztjuk a héjától, és a szájhoz emeljük a csemegét.
csigafogó és csigavilla A jó csigahús puha, rugalmas, sokféle recept létezik az elkészítéséhez. Felszolgálása úgy történik, hogy a kis főzőn, melegen tartják a
csigás serpenyőt. A fogó a csigaház megfogására szolgál. A puhatestűt a csigavillával szedjük ki a házából, azonnal bekebelezzük, vagy kitesszük a csiga
húsát a tányérra, ráöntjük a vajat és az egészet kanállal továbbítjuk a szánkba.
-A kagylót a levesestálból kanállal kimerve a tányérunkba tesszük. A leve is elég ízletes. A kagylót aztán kézbe vesszük és ajkunkkal vagy fogunkkal húzzuk
ki a húsát a héjából. De osztrigavillát is használhatunk a hús kiszabadítására attól függően, hogy mennyire szorosan van a héjához nőve. Az üres héjakat
külön tányérkába dobjuk. Kézmosó tálkát adnak hozzá.
A békacomb Franciaországban a gasztronómiai élvezetek közé tartozik. Csak kézzel tudjuk enni, ez másképpen nem megy, ezért a kézmosó tálka
elmaradhatatlan része a terítéknek. A combocskát kettétörjük az ízületnél és egyenként a szájunkba dugva leszopogatjuk róla a húst.
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10. Ön egy étterem szakácsa. Tervezze meg az étlapnak a sertéshúsból készíthető ételeket tartalmazó részét! Sorolja fel a sertés húsrészeit azok
felhasználása tükrében! Melyek azok a szakmai előírások, amelyeket be kell tartania az előkészítés, az elkészítés, a tálalás és a díszítés során?
Információtartalom vázlata – A sertés húsrészei – A megfelelő húsrész kiválasztása a készítendő ételnek megfelelően – A hús és a köret aránya, összhangja.
A köret egyben díszítő anyag is legyen! – A hőkezelő műveletek utáni veszteség figyelembevétele – Az ételek kalkuláció szerinti tálalása

A sertéshús részei

Felhasználásuk módja

Fej*

Kocsonyának

Tarja*

Szeletelve, frissen sütve

Rövidkaraj

Egészben sütve, szeletelve

Hosszúkaraj

Egészben sütve, szeletelve

Szűzpecsenye

Egészben sütve, szeletelve, burkolva

Comb*
Felsál

Szeletelve, frissen sütve

Dió

Szeletelve, frissen sütve, egészben sütve

Rózsa (slussz)

Szeletelve, frissen sütve, egészben sütve

Frikandó

Szeletelve, frissen sütve, párolva

Dagadó

Töltve, egészben sütve, apróhúsnak

Oldalas*

Egészben sütve, apróhúsnak

Lapocka*

Apróhúsnak, egészben sütve

Csülök*

Főzve, egészben sütve, apróhúsnak

Láb*

Kocsonyának, pörköltnek, rántva

Apróhúsok

Pörköltnek, tokánynak, darált húsnak

Belsőségek:
Fejvelő

Rántva, vesével, pirítva

Nyelv*

Főzve

Szív

Savanyúan, pörköltnek

Lép

Májpüréhez

Máj

Májpüréhez, roston, pirítva, rántva

Vese

Roston, ragukhoz, velővel pirítva

Háló

Húsok burkolásához használjuk

A *-gal jelölt részeket füstölve is készítik!
A sertés bontási részei
A sertéshús népszerűsége a felhasználás sokféleségének és számos történelmi tényezőnek köszönhető, napjainkra nem csupán a háziasszonyok kedvelt
alapanyaga, hanem a húskészítmények legfontosabb összetevője is . Először tőkehúsként szemlélve vizsgáljuk a bontási csontozási szabályokat.
A sertéshúsok konyhatechnikai felhasználása:
- szelethúsok
- pecsenyehúsok
- kocsonyahúsok
A szelethúsok kiválóan alkalmasak frissen sültek készítésére. Ide soroljuk a karajt, továbbá a comb részei közül a slusszt és a felsált.
A pecsenyehúsok, pecsenyék és egyben sültek alapanyagai ide tartoznak a comb részei (dió, fartő) valamint az oldalas és a dagadó. A sült oldalas igazi
csemegének számít hazánkba és külföldön egyaránt. A kocsonyahúsok: a fej, láb, csülök és a farok, minthogy ezek mind bőrös részei a sertésnek így
zselatint képezve kocsonyásítják a főzőlét. A csülök számos étel alapanyaga, pácolva, füstölve, főzve, kiváló tulajdonságú húskészítmény. Sok hódolója van
a körömpörköltnek is.Részletesen a sertés részeiről:
1./ A tarja vagy nyak zsírosabb hús, csontosan kerül forgalomba, sütésre, grillezésre egyaránt alkalmas, szaftos hús
2./ Lapockát olykor bőrkével, csonttal együtt árusítják, úgy zsírosabb, laktatóbb. Kicsontozva tisztítva viszont inkább szárazabb drágább hús.
3./ Kiváló pecsenye készíthető karajból. Megkülönböztetjük hosszú és rövidkarajt. A rövidkarajon általában a szűzpecsenye is rajta van, ezért valamivel
drágább. Szeletelve, hírtelen sütve is nagyon finom.
4./ Bordákból és a rájuk tapadó húsból álló oldalas a karaj folytatása, elkészíthető főzve, de finom grillezve is. Füstölve egytálételek ízesítője.
5./ Csülök nyersen,füstölve egyaránt népszerű, pörköltnek kocsonyák készítésére alkalmas,de kiváló bablevesbe vagy savanyú káposztába is.
6./ Dagadó sertés egyik legolcsóbb része, zsíros főzésre töltésre és szelet sütésre alkalmas.
7./ A szűzpecsenye: a legdrágább sertéshús, kiváló stékek, fondue-k készíthető belőle.
8./ A bőrös sonkából laktató pecsenyék készíthetők, de füstölve is rendkívül népszerű.
9./ A comb a felsál része egyben és szeletelve egyaránt megsüthető. Különösen szaftos lesz ha romai tálban zöldségekkel sütjük meg.
10./ A friss comb diójából szeleteket vagy egybesült pecsenyének való darabok vághatók. A dió, fondue készítésére is kiválóan alkalmas.
11./ A comb rózsájából szintén remek pecsenyék, hirtelensültek vagy steakek készíthetők. Aprópecsenye készítésére is alkalmas.
A setés hús lazább rostozatú zsírral átszőtt, sok telített zsírsavat tartalmaz ezért a szervezet nehezebben bontja le.
Sertéshúsból készíthető ételcsoportok összefoglalása
Egészben sütéssel
készíthető ételek

Frissensütéssel
készíthető ételek

Párolással
készíthető ételek

Főzéssel
készíthető ételek
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Füstölt sertéshúsok

Disznótoros

Belsőségekből
készíthető ételek
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EGÉSZBEN SÜTÉSSEL ELKÉSZÍTHETŐ SERTÉSHÚSRÉSZEK:
a rövidkaraj, a hosszúkaraj, a rózsa, a dió, a frikandó , az oldalas, a dagadó, a szűzpecsenye, a tarja, a lapocka, a csülök , bőrős süldő valamint malac. Saját
zsírjával gyakran locsolni , végén pihentetni. Sertéshúst minden esetben jól átsütve soha nem angolosan készítjük.
Csülök Pékné módra Csülök tisztítva + só= magas szélű tepsi + zsiradék + víz = félig sütve + cikk vöröshagyma + cikk burgonya + só,bors, petrezselyem
=> készre sütve Tálalás, sültes tál= csont keresztbe + szel. csülök + ragu
Sertés sült
Fajtái: köményes, fokhagymás, csemege
Egészbe sült malac: Szájában almával sül, sütés előtt belülről sózzuk, fülét, farkát alufóliába csavarjuk, hogy ne égjen meg. Sütés közben sörrel
locsolgatjuk, szép pirosra (ropogósra) sütjük. Kötelező körte a pezsgős káposzta. Tipikus szilveszteri étel.
Szűzpecsenye: Felszúrjuk, közepébe kolbászt fűzünk, sertéshálóba tekerve sütjük. Tűzdelt szűzpecsenye: hosszanti irányban szalonnával tűzdeljük.
Szűz sült Boston módra: A szűzpecsenyét gombapéppel vonjuk be erre nyers libamájat teszünk, sózzuk, borsozzuk, sertéshálóba tekerjük, sütjük.
Dagadó: A bordák alatti részen található. Tölthetjük zsemlés töltelékkel de gazdagíthatjuk a tölteléket májjal, gombával. A dagadót felszúrjuk, üregét
megtöltjük, de nem túl keményre, nehogy sütéskor kidurranjon, hústűvel összetűzzük, tetejét olajjal fényezzük, sütés közben folyamatosan locsoljuk.
Natúr sertés borda: (karajból készül) a karajt sózzuk, borsozzuk, majd lisztbe forgatás után kevés zsiradékon megsütjük – köret nincs kötelező
FRISSENSÜLTEK KÉSZÍTÉSÉRE ALKALMAS HÚSRÉSZEK:
A frissen sütéssel készíthető sertés húsételeket mindig forró zsírban, rendelésre készítjük, közvetlenül a tálalás előtt.
rövidkarajból:
(1 adag 2 db; egyenként 8-10 dkg)
hosszúkarajból: sertésborda
(1 adag 2 db; egyenként 8-10 dkg)
szűzpecsenyéből: sertés szeletkék (1 adag 5-6 db; egyenként 2-3 dkg)
sertésérmék
(1 adag 3 db; egyenként 5-6 dkg)
tarjából:
sertésflekken (1 adag 1 db; egyenként 12-14 dkg)
dióból (slusssz): sertésjava
(1 adag 1 db; egyenként 14-18 dkg)
felsálból:
sertésszelet
(1 adag 2 db; egyenként 7-8 dkg)
bőrös karajból: borda
(1 adag 1 db; egyenként 14-18 dkg)
Brassói aprópecsenye Kocka szalonna kiolvaszt + kocka szűz ( hártyázva ) vagy combból + (s.b.p.) + fokhagyma= erős tűzön pirítva (rázva, sütve ) =
Parmentier burg.- val összerázva. / Másik változat : A húst csíkra vagy kockára vágva, szalonnával indítva – vöröshagyma, fokhagyma, bors fűszerezéssel a
húst sütjük. A burgonya pirítva van hozzá (héjában főzzük és a hús szeletelésétől függően kockára vagy hasábra vágva pirítjuk.
Magyaros szűzérem =Tálalás= sültes tál + magyaros burg. talapzat= bő zsírban karika burg. + friss lecsó= tetejére érmék= 3-4 db, egyenként 4 dkg
Rántott szelet (karajból) sózás után hagyományos panírozás: liszt -) tojás-) zs. morzsa, bő forró zsiradékban sütjük. Nincs kötelező köret.
Sertés flekkel: tarjából lazítva (széle bevágva) A tarját sózzuk, borsozzuk a lisztbe fűszer piros paprikát keverünk ebbe forgatjuk a hússzeleteket s így natúr
kevés forró zsírban sütjük. Kötelező tálalása van fatányéron - flekken tál ( 1 személyes fatál ),: a tányér közepére kerül a hasábburgonya, erre tesszük a
hússzeleteket és köréje 3 féle savanyúság: cika káposzta, ecetes zöld paradicsom, káposztával töltött paprika.
Torday Lacipecsenye: A tarját sózzuk, borsozzuk, fokhagymázzuk, majd fűszerpaprikás lisztbe forgatjuk. Szalonna szeletet beirdalunk és kisütjük
(kakastaréj) A szalonna kisült zsírján sütjük meg a húst. Tálalása, mint a sertés flekkennél.
Erdélyi fatányéros: 3 féle hús: sertés flekken, borjú borda, marha bélszín natúr sütve (só, bors, fűszerpaprika) tálalás, mint a flekkennél
Rablóhús nyárson: Borjú, marha és sertés szűzpecsenye 3 féle hús +5 összetevő: vöröshagyma negyedelve és rétegekre szedve, szalonna, gomba, hús,
burgonya Nyársra fűzve: 1 réteg v.hagyma – 1 szalonna – gomba (egész, fél vagy negyed) – borjú – marha – sertésszűz bő oljaban sütjük
Vagdalthús-pogácsa- Fasírt: darált hús só, bors, fűszerpaprika, v.hagyma, fokhagyma, zsemle (áztatott) Zs.morzsa Forró zsírban vagy olajban sütjük.
Feltét vagy fő étel. Nincs kötelező körete.
PÁROLÁSSAL KÉSZÍTHETŐ SERTÉSHÚSÉTELEK
Egészben: Párolt sertéscomb,/ vagy-gombával ,- vagy fokhagymával , Tejfölös madárkák,
Szeletben párolt sertéshúsételek összefoglalása
Módozat
Hentes

Köret
hasábburgonya

Jelleget adó anyag
sonka, szalonna, uborka, pecsenyelé

Francia

rakott burgonya, fehérboros pecsenyelé

Parasztos

kockaburgonya, szalonna, vöröshagyma, pecsenyelé

Frankfurti

pirított burgonya

vöröshagyma, paradicsompüré, fokhagyma, kelkáposzta, virsli, füstölt szalonna

Provanszi

hasábburgonya

barnamártás, fehérbor, vöröshagyma, paradicsom, fokhagyma

Bakonyi

galuska

szalonna, vöröshagyma, fűszerpaprika, gomba, tejfölös habarás

Savoyai

karikaburgonya, vöröshagyma, húsleves, reszelt sajt, olvasztott vaj

Apróhúsból készíthető sertéshúsételek
Sertéspörkölt
Sertéspaprikás
Malacpörkölt
Bácskai rizseshús
Székelygulyás
Tarhonyás sertéshús

Sertés gyuvecs
Erdélyi rakott káposzta
Hajdúkáposzta
Csikóstokány
Sertéstokány
Frankfurti sertéstokány
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FŐZÉSSEL KÉSZÍTHETŐ SERTÉSHÚSÉTELEK
Tormás sertéshús
Savanyú malacaprólék
Töltött káposzta
Kolozsvári töltött káposzta
Töltött paprika

FÜSTÖLT SERTÉSHÚSOK
Melegsonka
Párolt sonka
Kenyérben sült füstölt csülök

DISZNÓTOROS : Hurkák, Kolbászok, Frissensültek
SERTÉSBELSŐSÉGEKBŐL KÉSZÍTHETŐ ÉTELEK
Zsigerek : velő, nyelv, tüdő, szív, máj, vesés, fodor (pacal)
Módozat
Sertésmájszeletek
roston
Sertésmájszeletek
marsall módra

Mártás

Jelleget adó anyag

Köret

pecsenyelé

Só + liszt

hasábburgonya

pecsenyelé

Só + liszt

Hasábburgonya+kakastaréj

Pirított sertésmáj

Szelet vhagyma – májcsíkok+ bors

Petrezselymes burgonya

Máj rántva
Pirított sertésmáj
magyarosan

1 adag 2 szelet máj + liszt, tojás, zsemlemorzsa

Sült burgonya+ gyümölcs

Előző + fűszerpaprika

Petrezselymes burgonya

Finom v. hagyma + csík s.vese + apróra vágott s. velő+ só+ bors
fűszerpaprika + morzs. majoránna

Tört,vagy sós burgonya

Pirított vese velővel
Szalontüdő
zsemlegombóccal
( eredeti borjúból )

Fűszeres cukorral
pirított pikáns barna
mártás

Főzött szív, tüdő – v. hagyma+ fokhagyma, ecetes uborka,
citromhéj, babér, kapribogyó -cuk. pir.barna rántás, fűszerpaprika,
só citromlé, mustár, cuk.

Tejföl + paprikaszín
zsemlegombóc

Velő rántva

Tartár mártás

Velő + vöröshagyma, só, bors , főzve , bécsi bunda

Párolt rizs + petzöld

Szalontüdő (savanyú tüdő= sertés)
Nyelőcső levágva, szív alvadt vér kimosva= feltéve + egész bors + babér + v.-f. hagyma + citrom + só= főzve= hűtve + főzővíz szűrve= hús csíkokra vágva.
Króm edény= cukros barna mártás + vagdalék (finzerv)= pirítva= tűzről levéve + pir.pap. + főzőlé= kiforralva + só + cukor + ecet + mustár + tejföl + vágott
tüdő, szív. Tálalás= angol edény + tejföl + citr.karika + capri bogyó, külön= zsemle gombóc
Finzerv = v.-f. hagyma + csem.ubi + babér + petz. + capri bogyó + citr.héj + tárkony levél= finomra vágva
Pirított sertésmáj: ceruzányi vastag csíkokra vágjuk zsírt hevítünk + vöröshagyma + s. máj, és készre pirítjuk, lehúzzuk a tűzről és fűszerezzük: t.bors, majoranna,
köret, petr. burg. Pirított s. máj magyarosan u.a. csak fűszer paprika kell hozzá.
Kolbász - vékony bélbe Hurka-vastag bélbe Disznósajt a gyomorba kerül.
Pirított vese-velő. vesét csíkokra a velőt kockákra vágjuk. Zsíron vöröshagymát pirítunk, beletesszük a vesét,mikor majdnem kész a velőt is és ízesítjük,só
tbors, majoránna,és fpaprika hozzáadásával. Tőrt burgival tálaljuk.Velő készíthető tojással és rántva is.
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11. Ön egy melegkonyha szakácsa. Tervezze meg az étlapnak a borjúhúsból készíthető ételek részét! Sorolja fel a borjú húsrészeit a belőlük készíthető
ételek alapján! Melyek azok a szakmai előírások, amelyeket be kell tartania az előkészítés, az elkészítés, a tálalás és a díszítés során? Információtartalom
vázlata – A borjú húsrészei – A húsrész kiválasztása a készítendő ételnek megfelelően – A táplálkozás-élettani értékek megóvása

A borjúhús részei
Gerinc
Vesés**

Felhasználásuk módja
Egészben sütve, szeletelve

Szűzpecsenye**
Comb:**
Felsál
Dió ( java )
Rózsa
Frikandó
Csülök

Egészben sütve, apróhúsnak

Láb**

Kocsonyának

Nyak*

Apróhúsnak

Karaj*

Egészben sütve, szeletelve

Lapocka*
Szegy*

Egészben sütve, apróhúsnak
Töltve, egybesütve

Apróhúsok

Pörköltnek, becsináltnak stb.

Fej

Forrázva, rántva

Belsőségek:
Fejvelő

Forrázva, rántva

Nyelv

Főzve, párolva

Máj

Párolva, tűzdelve, roston pirítva

Tüdő, szív

Savanyúan

Lép

Pürének

Mirigy

Párolva, rántva, ragunak

Vese
Fodor (pacal)

Roston, ragunak
Pörköltnek, becsináltnak
*borjú eleje -- ** borjú hátulja

A szakszerűen táplált borjú csak tejet fogyaszt, ennek megfelelően az illata a tejre emlékeztet. Laza szerkezetű rózsa színű puha rostozatú zsiradékot nem
vagy alig tartalmaz. Könnyen emészthető, értékes fehérjét tartalmaz, magas a víz tartalma. A borjú hús pótolhatatlan a diétás és a kímélő élelmezésben. A
borjú hús hasonlóan a marhahúshoz elkészíthetjük főzéssel párolással, sütéssel egyben vagy szeletben.
BORJÚHÚSBÓL KÉSZÍTHETŐ ÉTELCSOPORTOK ÖSSZEFOGLALÁSA
Egészben sütéssel
készíthető ételek

frissensütéssel
készíthető ételek

Párolással
készíthető ételek

Főzéssel
készíthető ételek

borjúbelsőségekből
készíthető ételek

EGÉSZBEN SÜTÉSRE ALKALMAS BORJÚ HÚSRÉSZEK A KÖVETKEZŐK:
a gerinc,

a frikandó,

a karaj,

a dió,

a szegy,
a nyak,

a vesés,

a rózsa,

a csülök.

a szűzpecsenye,

a lapocka.

Az egészben sütéssel készülő borjú részeket mindig közép meleg sütőben sütjük zöldség ágyra fektetjük. Sütés közben a saját pecsenye levével
locsolgatjuk, hogy a hús ne száradjon ki valamint a felülete pirosra süljön és tálalás előtt szépen tudjuk szeletelni. Vizet csak akkor öntünk hozzá ,ha a
saját leve elpárolog és még nem elég puha. Tálalás előtt a sültet meleg helyen pihentetjük, csak ezután szeleteljük egyenletes vastagságura, a fehér borjú
húst csak a zsírjával locsoljuk és soha nem pecsenye lével Példák: Egészben sütésre
Borjúsült: Magas szélű tepsi + borjúcomb hártyázva + karika vegyes zöldség + citrom, alma héj + egész bors + babér + szeletelt vöröshagyma + fokhagyma
+ víz + zsiradék = sütve = pihentet. Zsírjából, világos vajas pecsenyelé (jus) :
Borjú gerinc Orloff módra: gomba pép + Mornay mártás + sajt + zsemlemorzsa
Borjú comb tavasziasan: só bors tavaszi köret(ragu)
Borjú szegy töltve : felszórjuk és zsemlés tölteléket készítünk bele
Borjú csülök Pékné módra: só bors +burgonya+vörös hagyma
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FRISSENSÜTÉSSEL KÉSZÍTHETŐ BORJÚHÚSÉTELEK
Minden frissensültet, rendelésre, a tálalás előtt készítjük el. Frissensültek készítésére alkalmas húsrészek:
felsálból, frikandóból:
dióból:
rózsából, frikandóból:
karajból:
szűzpecsenyéből:

borjúszelet (filet)
borjújava (steak)
borjúfilé
borjúborda (cutlet)
borjúszeletkék
borjúérmék (medalion)

(1 adag 1 db; egyenként 14-18 dkg)
(1 adag 1 db; egyenként 14-18 dkg)
(1 adag 1 db; egyenként 8-10 dkg)
(1 adag 2 db; egyenként 8-10 dkg)
(1 adag 5-6 db; egyenként 2-3 dkg)
(1 adag 3 db; egyenként 5-6 dkg).

.
FRISSENSÜTÉSSEL KÉSZÍTHETŐ BORJÚHÚSÉTELEK
Módozat

Mártás

Köret

Jelleget adó anyag

Java Duna

paprikás mártás

párolt rizs, kockaburgonya

Java Murat

-

kockaburgonya

tárkonyos vajas pecsenyelé, pirított sonkaszelet

Java Holstein

-

pirított burgonya,
vegyes saláta

tükörtojás,
ajókagyűrű

Java Jó asszony

-

kockaburgonya, gyöngyhagyma, gomba, császárhús

Java Kreol

-

párolt rizs

vöröshagyma, paradicsom,
gomba, vajas pecsenyelé

habart tojás, natúr gombafej

Java Dubarry

Gratin mártás

párolt rizs

főtt kelvirág, morzsa, sajt, vaj

Borjúbordák
Papírhüvelyben

Madeira mártás

kockaburgonya

libamáj, gomba, sonkaszelet

Borjúbordák Milánói
2 tétel gyakorlati vizsgán

-

makaróni, paradicsom, sonka, gomba, reszelt sajt

Java Tavaszi

-

párolt rizs

Borjúérmék Magyarosan
13 tétel gyakorlati vizsgán

-

pirított (karika chips) burgonya, lecsó

Borjúérmék Palatínus

-

pirított burgonya, lecsó, libamájszelet, zöldborsó

Szentgyörgyi

-

párolt rizs

karotta, zöldborsó, zöldbab,
gomba, csirág, kelvirág, kelbimbó

pirított gomba, zöldpaprika, paradicsompaprika,
vajas pecsenyelé

Borjújavának nevezzük azt a vastagabb borjúszeletet, amelyet meghatározott súlyhatáron belül (14-18 dkg) egy darab kb. 1 cm vastag szeletben vágunk le a
borjúcomb részéből, a dióból. A borjújava alakra és súlyra is leginkább a bélszínből vágott bélszínjavához (beefsteak – hez) hasonlít. A levágott borjújavát
nem veregetjük ki húsverő kalapáccsal, hanem a húsbárd lapjával könnyedén meglapítjuk. Így a rostok meglazulnak, sütés közben jobban megpuhulnak. A
borjújava formája továbbra is kör alakú, kb. 7-8 mm vastag, tetszetős marad. Ezután a borjújava szélén lévő húshártyát a kés fokával bevágjuk, hogy sütés
közben ne zsugorodjon össze. Natúr sütéssel megsütjük. A borjújava mindkét oldalát megsózzuk, majd lisztbe forgatjuk. (A lisztbe mártott húst tárolni nem
szabad, azonnal sütni kell!) A serpenyőben egy kevés zsírt hevítünk, amibe belehelyezzük az előkészített borjújavát. Nyílt láng felett forró zsírban kezdjük a
sütést. Ha a borjújava egyik oldala szép piros, ropogósra sült, a pecsenyevilla ágai közé véve (nem beleszúrva) a másik oldalára fordítjuk, és megsütjük a
másik oldalát is. Ekkor levesszük az erős tűzről, és mérsékelt hőmérsékleten sütjük tovább mindaddig, amíg a vastag hússzelet közepe át nem sül, meg nem
puhul. Ha a borjú nem volt elég fiatal, a húsa túlságosan rostos, akkor a mérsékelt hőfokú sütés közben a serpenyőt fedővel lefedjük. Az így keletkező
gőzben a hús puha, omlós állományú lesz. A sütés időtartama kb. 4-5, esetleg 6 perc a hús minőségétől függően.
Borjúbordákat – borjúkarajból szeleteljük. A bordacsontokról a húst és a hártyát a bordatőcsontig alaposan letisztítjuk ( a letisztított húst vagdalthoz
vagy pörkölthöz kehet felhasználni)
PÁROLÁSSAL KÉSZÍTHETŐ BORJÚHÚSÉTELEK:
Borjúpörkölt
Borjúpaprikás
Mexikói borjútokány
Borjúrizottó
Vajas borjúszelet

Citromos vajas borjúszelet
Paprikás borjúszelet
Temesvári borjúszelet
Francia borjúragu

FŐZÉSSEL KÉSZÍTHETŐ BORJÚHÚSÉTELEK:
Borjúbecsinált
Borjúbecsinált kelvirággal
BORJÚBELSŐSÉGEKBŐL KÉSZÍTHETŐ ÉTELEK:
Borjúnyelv rántva
Borjúláb rántva
Borjúmáj rántva
Pirított borjúmáj
Pirított borjúmáj magyarosan
Borjúvese roston
Borjúvese roston fűszeres vajjal
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Borjúvese nyárson
Borjúmirigy barna vajjal
Borjúmirigy szeletek rántva
Borjúvelő rántva
Borjúfodor pörkölt
Becsinált fodor citrommal
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12. Ön egy vendéglő szakácsa. Tervezze meg a vendéglő marhahúsból készíthető ételeinek választékát! Sorolja fel a marha húsrészeit felhasználás
szerint! Melyek azok a szakmai előírások, amelyeket be kell tartania az előkészítés, az elkészítés, a tálalás és a díszítés során? Információtartalom vázlata
– A marha húsrészei – A húsrész kiválasztása a készítendő ételnek megfelelően– A táplálkozás-élettani értékek megóvása- Az egészben és frissen sütéssel
készíthető húsrészek pácolása
Marhahúsból készíthető ételek
A marhahús részei
Felhasználásuk módja
Lapos hátszín**
Szeletelve, párolva, egészben sütve
Bélszín**(vesepecsenye)
Hátszín széle**

Száraz pácban érleljük, tűzdeljük
Szeletelve, párolva, egészben sütve
Főzve, párolva

Comb**
Felsál**

Szeletelve, párolva, egészben sütve

Gömbölyű felsál**

Szeletelve, párolva

Fehérpecsenye**
Feketepecsenye**
Hegyes (spicc) fartő**
Csípőfartő**

Főzve, párolva

Hamis fartő**
Hátsó vastag lábszár ( nudli ) **

Pörköltnek, tokánynak, gulyásnak

Lábszár**
Uszály (farok)**

Levesnek

Magas hátszín (szeletelve, kicsontozva
rostélyos)*

Szeletelve, párolva, egészben sütve

Lapocka vastag része*

Főzve, párolva

Lapocka vékony része*

Főzve

Szegy eleje+*
Szegy hátulja+*
Nyak*
Lábszárak*

Pörköltnek, tokánynak, gulyásnak

Fej

Salátának

Apróhúsok

Pörköltnek, tokánynak

Belsőségek:
Fejvelő

Rántva, forrázva

Nyelv+

Főzve, füstölve

Szív

Pörköltnek, gulyásnak

Tüdő

Savanyúan

Máj

Pirítva, párolva stb.

Lép

Püréhez

Vese

Pörköltnek

Pacal

Pörköltnek, becsináltnak

Tőgy (tejmirigy)

Pörköltnek

A +-gal jelölt részeket füstölve is készítik!
*A negyed marha elejének részei **A negyed marha hátuljának részei
MARHAHÚSBÓL KÉSZÍTHETŐ ÉTELCSOPORTOK:
1. Bélszínből és hátszínből egészben sütéssel készíthető ételek
a) Bélszínből egészben sütéssel készíthető ételek
(tűzdelt) Angolos bélszín/ hátszín
Tálalás - sültburgonya vagy burgonya püré vegyes zöldség köret
párizsi köret – külön barna alapmártásból készült pl Madeira
b) Bélszínből burkolással készíthető egészben sült ételek
Angolos bélszín Wellington / Colbert / Boston / Pompadour módra
c) Hátszínből egészben sütéssel készíthető ételek
2. Bélszínből és hátszínből frissensütéssel készíthető ételek
a) Bélszínből frissensütéssel készíthető ételek
b) Hátszínből frissensütéssel készíthető ételek
3. Párolással készíthető marhahúsételek
a) Egészben párolt marhahúsételek
b) Szeletben párolt marhahúsételek
c) Töltött rostélyosok
4. Főzéssel készíthető marhahúsételek
5. Apróhúsból készíthető marhahúsételek
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6. Marhabelsőségekből készíthető marhahúsételek
Marhahúsból készíthető ételcsoportok összefoglalása
Bélszínből és
hátszínből
egészben sütéssel készíthető ételek 10/a

Bélszínből és
hátszínből
frissensütéssel
készíthető ételek
10/a

Párolással készíthető marhahúsételek
21/a

Főzéssel készíthető marhahúsételek
21/a

Apróhúsból
készíthető
marhahúsételek

Marhabelsőségekből
készíthető
ételek

Magas hátszínből :
rostélyos szeletben v. kicsontozva 1 db/adag 14-18 dkg
Laposhátszínből:
hátszínszelet ( rumpsteak )
1 db/ adag 14-18 dkg
dupla hátszínszelet ( entrecote )
1 db/ adag 28-36 dkg
házmester szelet - bélszínnel
(porterhouse Steak - T bone Steak) 1 db/ adag 60 dkg (2-2,5 cm vastag) ------

Bélszín darabolása:

Bélszín fej --- Bélszín tő (közép) ----Bélszín vég ( farok)

- egészben
1 x 360 - 380 gr dupla bélszín-java Chateaubriand ( satobrian) ( két személyes)
Francois-René de Chateaubriand francia író és politikus 1768. szeptember 4. - 1848. július 4.
1 x 160 - 180 gr bélszín-java (Beefsteak) ha csak steak akkor borjú, vagy sertés
2 x 60 - 80 gr bélszínszelet mindig 2 db - Tournedos - ( turnödo)
3 x 40 gr vagy
bélszínérmék - médaillon ejtsd : medaljon (émincés de porc- szűzérmék)
4 x 30 gr
bélszín csíkok
vagdalt ( tatár beefsteak - mindig vágva és nem darálva)

BÉLSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSE, PÁCOLÁSA
A feldolgozás a parírozással kezdődik, magyarul letisztítjuk a felesleges zsiradékot, az esetleges hártyát, az inakat . Hártyázása a hártya alá szúrni és az
ellenkező irányba késsel levágni Snájtoljuk = Körbe faragjuk, hártyázzuk rosttal ellenkező irányba
Formázás sonka kötéssel mert így a középrész egyenletesebb A vég és fej részből, tokány és tatár beef-steak
Pácolás Æ lassú száraz pác ( SÓZNI TILOS , mert nedvszívó- csak a feladás előtt )
Lassú pác : formázott bélszín Æ mustár + bors tálba téve ellepi olaj 6-8 nap hűtve
Æ gyors nedves pác (vadak)
Gyors pác : mustár , bors olajozott zsírpapír csomagolva 3 nap hűtőben
A bélszín sütése: háromféle képpen történhet – angolosan, félangolosan és jól átsütve, mindez a vendég kívánságának megfelelően
Nyersanyagok

Munkafolyamat

Magyarázat

Bélszín

A bélszínt óvatosan lehártyázzuk. Ezután levágjuk a
faggyús és felesleges húsrészeket.

A lehártyázott bélszín jobban megpuhul a
pácolás alkalmával.

Törött bors Mustár

A bélszínt ezután alaposan bedörzsöljük törött borssal,
bekenjük mustárral.

Csak az alapos fűszerezés eredményeképpen
járják át a fűszerek a bélszínt.

A bélszínt zománcozott tepsibe helyezzük és étolajat
öntünk rá, hogy ellepje. A másik lehetőség, hogy
olajozott zsírpapírba csomagoljuk a bélszínt és hűtjük.

Mindkét módszernél fontos, hogy a bélszínt
légmentesen elzárjuk a levegőtől és hűtőben
érleljük.

Olaj Zsírpapír
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STEAK CSALÁDFA
Marhából készíthetőek a legfinomabb steakek.
A vesepecsenyéből (1) kis és nagy steakek szelhetőek. A felső vastagabb részéből vághatóak a nagyobb 400g-os dupla adagnak számító
chateaubriand (2), a normál súlyú 180g-os steakek (3). A középső illetve az alsó részéből vágható a 100g-os filet mignon (4) más néven
tournedo vagy medallion. A farok részből kockázni (5), csíkozni (6) vagy darálni érdemes. Kevésbé omlós, viszont zamatosabb a fartőből
szeletelt 200g-os steak (7). A combból szelt 175-200g-os beefsteak (8). Ha megfelelően készítik elő, kiváló steak készíthető a hátszínből, ez a
klasszikus 200g-os ramsteak (9). Sütés előtt be kell vagdalni a zsíros peremet, mert felpúposodik. Nagyobb szelet a 400g-os entrecote (10).
Ez elég egy kétszemélyes tálra, és a hátszín lapos részéből szelik. A sirloin-steak (14) szintén hátszínből készül.
A kicsontozott (bonelesse = csont nélküli) szelet 300-400g-ot nyom. A többi steak az angol és az amerikai hagyományoknak felel meg.
A hátszínből szeletelik csonttal és vesepecsenyével a 800-1000g súlyú porterhouse-steaket (11). Hasonló a 600g-os T-bone-steak (12), ezen
kevesebb a vesepecsenye. Nevét a benne található ’T’ alakú csontról kapta. Rostélyosból vágják a 300g-os súlyú rib-eye-steaket (13)..
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EGÉSZBEN SÜLT BÉLSZÍN ÉTELEK
BÉLSZÍN VAGDALT BURGONYA PÜRÉVEL
Bélszín fej-vég darálva + sert. apróhús + áztatott, kinyomott zsemle + tojás + s.b.pz= összedolgozva, vizes kézzel formázva + zsírozott magas szélű tepsi=
sütő + ha már „ megkapta” kevés víz + locsolás + pihentetés. Tálalás= sültes tál + jus + szel. bélszín + formázott burgonya
BURKOLT BÉLSZÍN ÉTELEK
Wellington bélszín
Bélszín középső része + kevés forró zsíron, serpenyőben forgatva (lapátkanál!) + zsír leöntve= forró sütőben kihúzatva (vastagságtól függően)= pihentetve.
Gombapép (vagdalék)= vajon finom hagyma pirít + finom gomba + s.b.pz = pirírva= tűzről le (nem rántotta: töltelék!)= hűtve.
Vajas (leveles ) tészta 2-3 mm-re nyújtva (elvágólag, mert „eldől”) + tészta alsó széle közepe, péppel megkenve + péppel megkent bélszín. Tészta toj.
sárgával(ragasztó) megkenve, szorosan becsomagolva + toj. sárgával megkenve + megszúrkálva + tészta csíkkal díszítve + megkenve= FORRÓ sütőben
készre sütve.
Tálalás= pihentetve + sültes tál= ujjnyi vastag merőleges szeletek + saját zsírjával fényezve + párizsi köret + barna mártás.
POMPADOUR Lásd előző, csak tészta helyett= pommes dusez (burgonya + tojás + csillagzsák)
COLBERT Sertésháló + erezett, forrázott kelkáp. + szalonna lebeny
BOSTON Sertés háló + libamáj + gomba pép + pépes bélszín + libamáj rá + becsomagolva
BÉLSZÍNBŐL FRISSENSÜTÉSSEL KÉSZÍTHETŐ ÉTELEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Módozat

Alap

Mártás

Köret

Jelleget adó anyag

Rossini

zsemleszelet

Madeira mártás

szalmaburgonya

rostonsült szárnyasmáj, gombafej

Vadász

zsemleszelet

barnamártás

párolt rizs

pirított kocka,
szárnyasmáj, barnamártás

Villa franca

zsemleszelet

Madeira mártás

szalmaburgonya

tojáslepény, pirított gomba

Strassburgi

zsemleszelet

Madeira mártás

szalmaburgonya

Budapest

párolt rizs

Gazdag

zsemleszelet

Madeira mártás

szalmaburgonya

borjúmirigy, gomba, libamáj, kakastaréj, kakasvese, marhanyelv, olajbogyó, fás galuska, szarvasgomba

Kedvenc

zsemleszelet

Madeira mártás

mogyoróburgonya

rostonsült libamáj,
csirágfejek

IV. Henrik

zsemleszelet

béarni mártás

mogyoróburgonya

articsókatalp, vajas zöldborsó

Royal

zsemleszelet

béarni mártás

mogyoróburgonya

szarvasgomba

Medici

zsemleszelet

Choron mártás

szalmaburgonya

szarvasgomba

Bordói

zsemleszelet

bordói mártás

szalmaburgonya

csontvelőkarikák

Mac-Mahon

zsemleszelet

vajas pecsenyelé

Ropogós
burgonyaszeletek

rostélyos hagyma

Godard

zsemleszelet

Madeira mártás

szalmaburgonya

borjúmirigy, gomba, libamáj, kakas
taréj, kakasvese

Monte-Carlo

zsemleszelet

vajas pecsenyelé

franciás zöldborsó,
mogyoróburgonya

tükörtojás, szarvasgomba,
füstölt marhanyelv

Vörösbormártás

habart tojás
külön párolt rizs,

Bélszínfej csíkok ,Vöröshagymán
pirítás, vörösbormártás

Béarni mártás

hasábburgonya

Ajóka gyűrű, saláta

Matrózhús
Viktor Hugó

zsemleszelet

-

rácsos burgonya
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EGÉSZBEN PÁROLT MARHAHÚSÉTELEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Módozat

Mártás

Jelleget adó anyag

Párolt marhasült

Barnamártás

Párolt marhasült
gombával

Barnamártás

Gomba

Párolt rizs

Stefánia-marhasült

Barnamártás

Főtt tojás

Burgonyaropogós

Nemzeti marhasült

Barnamártás

Sárgarépa, petrezselyemgyökér, ecetes
uborka

Párolt rizs

Znaimi marhasült

Barnamártás

Ecetes uborka

Párolt rizs

Szalonnás marhasült

Barnamártás

Szalonna

Tört burgonya

Párolt marhasült
krémmártásban

Krémmártás

Tejföl, mustár, citrom

Zsemlegombóc

-

Köret
Burgonyaropogós

SZELETBEN PÁROLT MARHAHÚSÉTELEK
Pörkölt rostélyos
Serpenyős rostélyos
Kaszinó rostélyos
Lecsós rostélyos
Hortobágyi rostélyos
Debreceni rostélyos
Alföldi rostélyos
Szegedi rostélyos
Tejfölös zöldséges rostélyos (Eszterházy)
Rozsdás marhafelsál
TÖLTÖTT ROSTÉLYOSOK
Csáky rostélyos
Bajor töltött rostélyos
FŐZÉSSEL KÉSZÍTHETŐ MARHAHÚSÉTELEK
Főtt marhafartő
Füstölt marhaszegy sólettel
Füstölt marhaszegy bécsi ricsettel
APRÓHÚSBÓL KÉSZÍTHETŐ MARHAHÚSÉTELEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Bográcsgulyás

Marhapörkölt

Borsos

zsír, vöröshagyma,
fűszerpaprika,
lecsó, csipetke

zsír, vöröshagyma.,
fűszerpaprika, zöldpaprika,
paradicsom

zsír, vöröshagyma,
paradicsompüré, fokhagyma,
fokhagyma, törött bors

Alföldi
Bográcsgulyás +
zöldségkocka

Pusztapörkölt
Marhapörkölt +
burgonya, lecsó

Erdélyi
Borsos tokány +
füstölt szalonna,
kakukkfű, puliszka

Szegedi
Bográcsgulyás +
zöldségkocka,
csipetke

Pásztorhús
Marhapörkölt +
füstölt szalonna,
kockaburgonya, tarhonya, lecsó

Kolozsvári

Mészáros
Erdélyi tokány +
karikára vágott virsli
Gombás

Bográcsgulyás +
fejeskáposzta-cikkek

Borsos tokány +
pirított gomba

Szerb
Bográcsgulyás +
kelkáposztacikkek
Csángó
Bográcsgulyás +
savanyú
káposzta
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13. Ön egy étterem melegkonyhájának szakácsa. Tervezze meg az étlapnak a juhfélék húsából készíthető ételeinek választékát! Sorolja fel a juhfélék
húsrészeit a belőlük készíthető ételek alapján! Melyek azok a szakmai előírások, amelyeket be kell tartania az előkészítés, az elkészítés, a tálalás és a
díszítés során? Információtartalom vázlata – A juhfélék fajtái, húsrészeik – A húsrész kiválasztása a készítendő ételnek megfelelően – A táplálkozás-élettani
értékek megóvása

A BÁRÁNY ÉS ÜRÜ RÉSZEI:
1. Gerinc 2. Comb 3. Lapocka 4. Szegy (mell)
5. Csülök 6. Nyak 7. Fej 8. Láb
Általános jellemzés:
Hazánkban nem közkedvelt, kiváló export cikk. Faggyú ízt erőteljesebb
ízesítéssel tompítjuk. „Csonttal” együtt daraboljuk (porc ) A bárány húsa
( közvetlen a vágás után a legjobb) ízletes, értékes, magas tápértékű
könnyen emészthető. Diétás kímélő étkezésben van Húsa zsírral finoman
átszőtt márványozott, gerinc és comb felületén faggyúréteg. Bárány:
magas vitamin tartalmú, hús világos színű. HA a vesék zsiradékkal
vastagon egyenletesen fedettek az állat jól táplált, húsa jó minőségű bár a
kor , neme, tápláltság, vágási körülmények és a vágástól eltelt idő
befolyásolja. A bárány fő részei: hátsó comb, lapocka, karaj, szűz
pecsenye Egészben és darabokban való frissen sütésre is alkalmas.
Mindig pácolni kell. A bárányt elkészíthetjük egészben sütve, és utána
adagoljuk; vagy nyersen daraboljuk, és azután készítjük el. A
daraboláskor figyelembe kell venni, hogy csontjával együtt tálaljuk.

Bárány és ürühús részei
Bárány gerincéből

Felhasználásuk módja

adagonként
250-300 g-ot

rántva

combjából

200-250 g-ot

elejéből

250-300 g-ot

Birka és ürü gerincéből
kicsontozott
combjából

Egészben sütve, szeletelve
Párolva

300 g-ot
180-200 g-ot

elejéből, nyakából

250-300 g-ot

Lapocka

Apróhúsnak, tekercselve egészben sütve

Nyak

Apróhúsnak

Szegy

Apróhúsnak, töltve

Fej

Főzve

Belsőségek

Főzve, frissen sütve az
apróhússal együtt pl.
pörköltnek

Amennyiben
kicsontozzuk,
ugyanannyit
kalkulálunk a
színhúsból, mint a
többi vágóállat
hasonló húsrészéből

Ürü: ivartalanított állat, hússzíne sötét kékes,rostosabb jellegzetes szagú és színű, húsa zsírral átszőtt (faggyús). A szervezet könnyen lebontja. A birka- és
ürühús szagát mérsékelhetjük, ha az összevágott húst készítés előtt gyengén ecetes vízzel leforrázzuk, és bő hideg vízzel leöblítjük. Hasonló célokat szolgál a
faggyúréteg eltávolítása; a leforrázás, előfőzés (ha főtt vagy párolt étel lesz belőle); a fűszeres pácolás; az intenzív fűszerezés.
A frissen sütéssel készíthető ürügerinc szeleteket (mouton shops) és ürübordákat (cótelettes de mouton) a frissen sütéssel készíthető bélszínételekhez
hasonlóan a vendég kívánságának megfelelően: egész angolosra: véresre (saignant), félangolosra (á point), jól kisütve (bien cuit) készíthetjük.
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Bárány és ürühúsból készíthető ételcsoportok
Egészben sütéssel és párolással
Egészben sült bárány
Fokhagymás báránysült
Báránygerinc sütve
Báránygerinc Savoy módra
Báránygerinc erdélyiesen
Töltött bárányszegy
Félig sült ürügerinc,v.comb

Frissel sütéssel

Párolással

Főzéssel

Báránybordák Villeroy módra
Bárányérmék rántva
Bárányérmék roston
Bárányepigrammák
Ürügerinc szelet
Ürüborda udvarhelyi, Colbert v. Boston módra
Kaukázusi saslik

Báránypörkölt
Báránypaprikás
Bárány,v. Ürüpiláf
Ürüpörkölt
Ürüragu
Párolt ürücomb
Ürücomb franciásan
Muszaka törökösen

Tárkonyos bárány
Irlandi ürügulyás

Az emlős háziállatok életszakasz és nem szerinti megnevezése:
Életszakasz és nem szerint
újszülött egyed
növendékkorig

A háziállat neve
szarvasmarha
szopós borjú

sertés
szopós malac

juh
szopós bárány

borjú

malac

bárány (6 hét)

növendékkorban

nőstény
hím
ivartalanított hím

üsző
növendék bika
tinó

(koca)süldő
(kan)süldő
növendék ártány

jerke toklyó
kos toklyó
ürü toklyó

felnőttkorban

nőstény
hím

tehén
bika

anyajuh, birka
kos

ivartalanított hím

ökör

koca
kan
miskárolt, ártány,
herélt
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14. Ön egy vadászvendéglő szakácsa, akinek vadhúsokból készíthető ételek készítése a feladata. Kérem, mondja el, hogy a vendéglőben milyen vadakból,
vadszárnyasokból tervezné meg az üzlet választékát! Információtartalom vázlata – A vadak, vadszárnyasok fajtái, húsrészeik – A vadak nedves és száraz
pácolása – A húsrész kiválasztása a készítendő ételnek megfelelően - A táplálkozás-élettani értékek megóvása
VADHÚSOKRÓL
Általános jellemzés
Leölés, befogás után emberi fogyasztásra alkalmatlan (nincs elvéreztetve) = tejsavas erjedés (6-8 nap), zsigerelve (vend. ip.-ban a belsőséget nem
használjuk = tollában, bőrében érlelve= száraz, szellős helyen. A vadak húsa száraz rostos ezért előkészítése is több munkát és különleges gondosságot
igényel, színük általában sötét vörösek vagy barnás színűek. A vadhús minőségét az állat: kora, neme tápláltsága érlelése pácolása határozzák meg.
Csoportosítás:
Nagyvadak
Őz, szarvas, vaddisznó, muflon, dám,
Apróvadak : mezei és üregi nyúl, tőkés és csörgőréce, vetési lúd, nagylilik, fogoly, szalonka, (fürj )

vadliba, vadkacsa = nyúzva (mocsárszag)

fácán

fogoly ( zömében a tenyélsztelepekről vagy engedéllyel visszavadászott egyedek)

fürj ( Magyarországon nem vadászható a kereskedelmi forgalom tenyésztelepekről származik - jó esetben)
Fenyves madár ???– szalonka belsősége = salmi ( a magyarországi étkezési kultúrában nincs hagyománya, hogy megegyék olasz gyakorlat)
fenyves madár - értelmezhetetlen állatfaj vagy fenyőrigók családjába tartozó madár, de akkor védett faj kb 100 éve vagy pl nyírfajd , aminek a
visszatelepítése Magyarországra most folyik) Szalonka vadászata 2008 novemberétől tavaszi időszakban nincs engedélyezve )
A szarvas részei:
1. Gerinc / karaj /
2. Comb
3. Lapocka
4. Nyak
5. Szegy
6. Csülök
Apróhúsok,
Belsőségek

- egészben és frissen sütve
- párolva főzve
- főzve,
- párolva,
- frissen sütve

Vaddisznó részei

Tisztítás
A bőrében, kizsigerelve hideg helyen érleljük 3-7 napig. Az érlelés során az enzimek puhítják a húst Utána nyúzzák vagy kopasztják.

vadszárnyas
= száraz kopasztás vagy nyúzás

nagy és apróvadak = nyúzás
Felhasználástól függően:

száraz pác= frissen

nedves pác= főzve, párolva
A feldolgozást követően pácolják szárazpác 3-4 napig, nedves pácban 5-7 napig. Ezáltal szaftosodik és puhul a hús. A zsírtartalom növelése érdekében a
vastagabb húsokat spékelik. Vadszárnyasokat 3-4 napig hideg helyen – bél nélkül - érleljük utána szárazon megtisztítjuk a tollától. Ezt a műveletet óvatosan
végezzük, hogy a bőrét ne szakítsuk be. A zsírtartalmuk növelése érdekében szalonnába tekerjük a kisebb madarakat (BORDÍROZÁS) vagy megtűzdeljük (
SPÉKELHETJÜK )
Vadpác= darabolt csont + nyesedék= blansírozva, átmosva= hideg víz + karika vegyes zöldség + v.hagyma + f.hagyma + babér + boróka bogyó + e.bors +
alma, citromhéj = lassú tűzön főzve= hűtve= csont ki + 1,5-2 kg-os húsdarabok (ellepje)= hűtőben 6-8 nap - alap léként használható (? A páclevet szerintem
nem szokás felhasználni, mivel a kicsapódó, pangó vér miatt a páclé már a 2. napon elég bizarr!)
Tűzdelt fácán almapürével
Fácán hasüreg= só + szitált majoránna + alma + pet.zöld= zöldségágyon sütve ( lábára alufólia), pihentetve.
Tálalás = mell filézve = kerek ezüst + jus + comb lábbal együtt (nem fogyasztjuk) + ½ köret (gombás rizs, burg. ropogós, burgonya fánk) + almapüré
Szalonka: egészben sütve belsőségeivel együtt készítjük (csak ember legyen, aki megegye)
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A vadakból készíthető ételcsoportok összefoglalása
Egészben sütéssel készíthető
vadhúsételek
nagyvadakból
egészben sütéssel
Őzgerinc,
Szarvasgerinc
angolosan

apróvadakból egészben
sütéssel
Nyúlgerinc angolosan,
Tűzdelt fácán,
Vadkacsa birsalmával,
Erdei szalonka vagy
Fogoly sütve,

Frissensütéssel készíthető
vadhúsételek

Párolással készíthető
vadhúsételek

nagyvadakból frissen
sütéssel

apróvadakból
frissen sütéssel

nagyvadakból
párolással

Őzbordák roston,
Tűzdelt őzfilék,
Tűzdelt őzgerinc Vernon
módon,
Tűzdelt szarvasérmék,
Vaddisznóbordák roston,

Tűzdelt nyúlérmék,

Tűzdelt őzgerinc
párolva,
Párolt szarvas
comb
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apróvadakból
párolással
Nyúlcomb vadasan,
Nyúlragu,
Nyúlpörkölt,
Nyúlpaprikás,
Fogoly kelben
párolva

Főzéssel
készíthető
vadhúsételek
vaddisznó

Vaddisznó
csipkebogyó
ízzel
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15. Ön egy étteremben szakácsként dolgozik. Új főnöke arra kéri, hogy mondja el a meleg előételek csoportjait, csoportonként egy-egy jellemző étel
bemutatásával. Mutassa be az Ön által ismert tálalási módokat! Információtartalom vázlata – A meleg előételek csoportjai – Készítési technológiák
– A meleg előételek jelentősége az ételsorban – Készen tartásuk – Tálalási módok
A TOJÁSBÓL KÉSZÍTHETŐ MELEG ELŐÉTELE CSOPORTJAIT
A tojás fogyasztása élvezeti értékén kívül táplálkozás, élettani szempontból is rendkívül fontos igenértékes anyagokat, teljes értékű fehérjéket vitaminokat,
lecitint, vasat, meszet tartalmaz. A tojásból készíthető meleg előételeket minden esetben frissen, rendelésre kell készítem. Ennek megfelelően azonnal tálalni kell.
Hanem így járunk el, a tojásétel kihűl, így étvágyrontóvá, nehezen emészthetővé válik.
a) FŐTT TOJÁSOK
Kemény tojás A tojásokat a forrástól számított tíz percig főzzük, hirtelen hideg vízzel leöblítjük, meghámozzuk, még melegen tálaljuk.
A tojást forrásban levő vízbe helyezzük, majd a vendég kívánságának megfelelően 1,5—2, esetleg 3 percig főzzük.
Híg tojás
4-5 percig főzzük
Lágy tojás
b) BEVERT TOJÁSOK
Megfelelő nagyságú lábasban vizet forralunk, amelyhez sőt adunk, ecetet öntünk. A friss tojásokat óvatosan
feltörjük, majd egészen közelről a forrásban levő vízbe engedjük úgy, hogy a sárgája egyben maradjon. A
tojásfehérjét — ha szükséges — lapátkanállal a sárgájához igazítjuk. A lassú főzést kb. 3 percig folytatjuk, a
tojások nagyságától függően. A tojások állományát, a főzés mértékét akkor ellenőrizzük. Lapátkanállal a
tojások alá nyúlunk, és óvatosan megemeljük. Ha a tojásfehérje bereped, nem burkolja teljesen a sárgáját,
akkor a lassú ütemű főzést tovább folytatjuk. Ha a tojás ellenőrzésekor azt tapasztaljuk, hogy a fehérje szilárd,
megfelelően burkolja a lágy sárgáját, lapátkanállal alányúlva óvatosan átemeljük langyos, sós vízbe. Ebben
tartjuk tálalásig. Tálaláskor a tojást óvatosan tiszta konyharuhára emeljük, gondosan leszárítjuk, majd a
fehérjefoszlányokat levágjuk, hogy szép gömbölyű formája legyen a bevert tojásnak. Ezután tálaljuk a bevert
tojást az étel jellegének megfelelően. A vagdalt borjúbordánál ismertetett módon a borjúhúst, a zsemlét, a
petrezselyemzöldet, a sót, a törött borsot, a zsírt és a 3 db tojást összedolgozzuk, vagdaltat készítünk. A
borjúvagdaltból egyforma nagyságú pogácsákat alakítunk ki. A pogácsák közepét kimélyítjük, hogy
megfelelő helyük legyen a bevert tojásoknak. Ezután megforgatjuk a szitált zsemlemorzsában, majd egy kevés
zsírban, megsütjük. Közben elkészítjük a tejszínes gombamártást és a bevert tojásokat. A készre sütött
borjúhúspogácsákat előmelegített tálra helyezzük a korábban kialakított mélyedéssel fölfelé. A leszárított,
formázott, bevert tojásokat a húspogácsákra helyezzük. Az egészet átvonjuk jóízű, bevonó képes tejszínes
gombamártással, majd meghintjük finomra vágott petrezselyemzölddel. Bevert tojás Metternich módra
Borjúhúspogácsa készítése Bevert tojás készítése Béarni mártás
A bevert tojások módozatai
Módozat mártás

Alap adalékanyagok

Jelleget adó anyagok

Hadik

húspogácsa

tejszínes gombamártás

-

Metternich

húspogácsa

béarni mártás

-

Bakonyi

párolt rizs

bakonyi mártás

Moszkvai

pirított zsemleszeletek

moszkvai mártás

kaviár

Velencei

főtt, füstölt marhanyelvszelet

velencei mártás

vékony szarvasgomba szelet

Kárpáti

vajastésztakosár

Szentesi

vajastésztakosár

paprikás mártás

Pannónia

roston sült fogasfilé

paprikás mártás

Hercegnő

vajastésztakosár

supréme mártás

főtt csirágfej

Meyerbeer

vajastésztakosár

Madeira mártás

Bárányvese ragu

Törökös

Szárnyasmáj rizottó

paradicsommártás

-

Vadász

pirított zsemleszeletek

tejszínes kapros rákragu
borjúpörkölt finomra vágva

vadászragu

c) EDÉNYKÉBEN PÁROLT TOJÁSOK
Az edénykében párolt tojást az tűzálló, porcelánedénykében készítjük Az edénykét kivajazzuk. Beleütjük a tojásokat úgy, hogy sárgája egyben maradjon.
Vízfürdőre helyezzük, és lassan készre pároljuk.. A készítményt tejszínnel, tejföllel, tejjel vagy más folyadékkal is készíthetjük. Ebben az esetben először a
tojást ütjük a kivajazott edénykébe, majd erre öntjük a fent felsorolt anyagokat.
d) HABART TOJÁSOK
Habüstbe vagy gyorsforralóba egész tojásokat, tejszínt, sót, olvasztott vajat adunk, majd jól összekeverjük. Az edényt vízfürdőre állítjuk. tartalmát addig
kevergetjük, amíg morzsalékos állományúvá nem válik. A jelleget adó anyagot apró kockákra vágjuk, vagy lereszeljük. Ennek a felét a kevergetés előtt a
tojásos keverékhez adjuk. A jelleget adó anyag másik felét az előmelegített tálra tálalt habart tojás közepére hintjük. Készülhet még: sajttal , zöldborsóval,
szárnyas májjal , gombával, velővel,paradicsommal
e) TOJÁSLEPÉNYEK
A tojásokat habüstben felütjük, majd sót, tejszínt keverünk hozzá. Serpenyőben zsírt forrósítunk, majd beleöntjük az összekevert tojásokat. Pecsenyevillával
kevergetjük, a másik kezünkkel a serpenyőt rázogatjuk, amíg a tojások állománya meg nem szilárdul és vékony lepényszerű nem lesz. Ekkor lehúzzuk a
tűzhely szélére. A tojáslepény közepébe hosszúkás formában helyezzük el a jelleget adó tölteléket. A töltelékre ráhajtjuk a tojáslepényt úgy, hogy az egész
kissé ovális alakú legyen. A serpenyőt visszatoljuk az erős tűzre, majd kissé megpirítjuk az alsó részét. Ezután az egészet tálra borítjuk úgy, hogy az alsó
része kerüljön felülre. Tetejét olvasztott vajjal átfényezzük. A tojáslepényt úgy is készíthetjük, hogy a jelleget adó anyagokat összekeverjük a tojással,
vagy zsírban megpirítjuk, és ráütjük a tojásokat, majd együtt sütjük össze. Tálaláskor egy kevés, jelleget adó anyagot hintünk a tojáslepény tetejére
tojáslepény csirággal , tojáslepény velővel, tojáslepény sajttal, tojáslepény sonkával, tojáslepény szalonnával, tojáslepény tavasziasan , tojáslepény lecsóval,
tojáslepény paradicsommal
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f) TÜKÖRTOJÁS
g) TÁLON SÜLT TOJÁSOK
A tálon sült tojást tűzálló vagy fémtálban készítjük el. A tálat kivajazzuk vagy kizsírozzuk, majd beleütjük a tojást, és a tükörtojáshoz hasonlóan
megsütjük. Esetenként olyan anyagokat használunk, amelyekkel együtt a tojás könnyen megsüthető: pl. szalonna.
h) RÁNTOTT TOJÁS
I) TÖLTÖTT TOJÁS KÉSZÍTÉSE
A hosszában kettévágott főtt tojások sárgáit kiemeljük. A tejben áztatott hámozott zsemlét kinyomkodjuk, majd a főtt tojások sárgáival együtt szitán áttörjük.
ízesítjük sóval, fűszerezzük törött borssal, finomra vágott petrezselyemzölddel. Annyi tejfölt adunk hozzá, hogy könnyen formázható tölteléket
kapjunk. A tölteléket csillagcsővel ellátott habzsákból betöltjük a tojásfehérjékbe.
Bevert Tojás Hadik Módra (tejszínes gomba mártással) oeuf poché à la Hadik (ejtsd: őf pos ) (Verlorene Eier, Poached Eggs)
Sós, ecetes , gyöngyöző víz ( vagy örvényt kavar , hogy bevonja a fehérje a sárgáját + tojás 3 perc főzve kivéve langyos vízben melegen tartva a tálalásig,
hogy ne főjön tovább Borjúhús pogácsa: darált borjú apróhús + szikkadt, hámozott, tejben áztatott zsemle + só + fehérbors + petrus + tojás = 6 dkg, közepe
formázva (mélyedés) + morzsába mártva = bő zsírban sütve Tálalás: talapzat + tojás + tejszínes gombamártás
Főtt
tojások

Bevert
tojások

Edénykében
párolt tojások

Habart
tojások

Tojáslepények

Tükörtojás

Tálon sült
tojások

Rántott
tojás

Töltött tojás
készítése

ZÖLDSÉG- ÉS FŐZELÉKFÉLÉKBŐL készíthető meleg előételek csoportjait, azok készítésének technológiáját és tálalásuk
Bundázott előételek
Gombafejek rántva vagy
sörtésztában (Orly) párolt
rizs, tartármártás
Cikkíni , Kelvirág ,
Patisszon rántva
Csirág párizsiasan
Kelbimbó sörtésztában

Töltött előételek
párolt rizsen
Töltött gomba
- egrimártással
Töltött Gombafejek vagy
Paradicsom , Patisszon,
Cukkíni, Uborka Madeiramártással
Húsos rizses töltelékkel:
Zeller, Kelkáposzta, Tök,
Szőlőlevél,
Gombavagdalékkal:
Vöröshagyma, Fejessaláta
levél, Burgonya
Karalábé csirkehússal

Ropogósok
Zöldség, Zeller, Gomba,
Brokkoli ropogós vagy
Burgonya ropogós
( kivétel mert nem lehűtött
besamel az alap ) Tartármártással

Felfújtak
Paraj puding Supréme mártással
Brokkoli, Gomba
Zöldborsó, Zeller
Parajfelfújt Supréme mártással

Csőben sültek
Brokkoli , Kelbimbó,
Kelvirág ( karfiol),
Csirág csőben sütve
- Gratinmártással

Egyéb
készítmények
Csirág hollandi
mártással
Kelvirág
lengyelesen
Csirág
(Spárga)vajjal hollandimártással

Parajpuding sajtmártással: Besamel ( kötő – szaporító anyag ) + szűrt, kinyomott paraj + só + feh.bors + szer.dió + reszelt fokh. + toj.sárg = tojáshabbal
lazítva= puding forma, vajazva + morzsázva + ¾ részig töltve + ütögetve= víz gőzben párolva (tűpróba) Tálalás= körben sajtmártás (többféle reszelt sajt)
TÉSZTÁKBÓL KÉSZÍTHETŐ MELEG ELŐÉTELEK
Általános jellemzés: Leves után főétel előtt fogyasztjuk. Színben, ízben, anyagában eltérjen a menü sortól. 1 adag = fél adag
Célszerű olyan anyagokkal kombinálni amelyek fehérje tartalma , rostanyag tartalma magas.
Csoportosítások: a., vajas tésztából készíthető meleg előételek.
b., sós, omlós tésztából készíthető meleg előételek
c., főtt tésztából készíthető meleg előételek
d., palacsintából készíthető meleg előételek
e., fánkok
f., tekercsek
Vajas tésztából készíthető meleg előételek: Vajas tészta: liszt, só, víz, vaj, ecet pl.: vajas pástétom: vajas tészta: A hajtogatott és pihentetett tésztát
kinyújtjuk. 5-6 cm átmérőjű tésztakorongokat szúrunk ki belőle. Minden második közepét kiszúrjuk. A sima és kiszúrt
lapokból össze állítjuk a vajas pástétomokat. Forró 230-240°C –os gőzös sütőben sütjük meg. A sütés kb. 10-12 percet
igényel. A kész pástétomokat betöltjük pl.: paprikás csirkével.
Bouchée - Vajas pástétom (királynő módra )
1 vagy 4 személyes ( a kiszúrótól függ) A több adagos változat – vol-au-vent ( ejtsd: vol o van)
üres pástétom finom vajas tésztából, melyet tetszés szerint töltenek szárnyas-, vad-, nyelv- v. borjúvagdalékkal. A vol au vent
(volovan, azt jelenti, elfújja a szél) nem más, mint egy könnyű leveles tésztakosár, amit általában valami sós töltelékkel pakolnak
meg (bár édes is előfordul) és előételként eszik. A franciák. Két leggyakoribb fajtája az à la reine, vagyis királynő módra: ez a
csirkés-gombás, és a marinière, vagyis tejszínes-tengeri herkentyűs
Vajas tészta Æ ½ cm elvágólag (mert nem lesz egyenlő vastag) nyújtva (német nyújtófával) lisztezett linzer kiszúrókkal
2 karika szúrva. c  y
1 karika sütőlemezre tojássárgájával megkenve c
2 karika kisebb formára lisztezett kiszúróval ebből lesz a kupak és az 1 –es karikára rátéve 
2 karika forró sütőbe téve arany sárágára sütni
a kupak külön lekenve sütve y ( mert más lesz a sütési idő)
Töltelék : főtt jérce mell lebőrözve, csontozva, zsülienre vágva + 3-4 cm– es darabokra
vágott csirág ( spárga) só fekete bors citromlé megfőzve
Supreme mártással összefogatva Tálalás : külön mártás, tészta gazdagon töltve, adag ragu
Ragu = mártás + valamilyen formára darabolt étel
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Sós, omlós tésztából készíthető meleg előételek: Tésztához: liszt, vaj, tejszín, só, tojás sárga pl.: tésztakosár: sós linzertészta: A kinyújtott tésztával tészta
kosár formákat bélelünk ki. Megtöltjük száraz borsóval vagy babbal. Erre azért van szükség, hogy a tészta sütés közben
megtartsa eredeti formáját. Sütő lemezre helyezzük és 200°C-os gőzmentes sütőben 20 perc alatt készre sütjük. A tésztát
kiborítjuk a formából és a bélelő anyagot eltávolítjuk. Ezután betöltjük: pl.: tavaszi ragú: sárga répa+gomba+zöld borsó+z.
bab+kel virág, vaj, só, petrezselyem zöld.
Főtt tésztából készíthető meleg előételek: Ezek fogyasztási kultusza Olaszországból származik: ravioli, tortellini, lasagne, makaróni, spagetti. Ezeket a
tésztákat főzés után a megfelelő szósszal azonnal tálaljuk. - mindig sós vízben főzzük ki, és tilos 2-4órán át tárolni vagy után
melegíteni. Spagetti milánói módra 2 tétel gyakorlati vizsgán
Palacsintákból készíthető meleg előételek: A tésztákhoz az alap anyagok azonosak: folyadék (víz, szódavíz, tej) só+tojás+liszt+zsiradék Általában
zsiradékban sütjük (vaj, zsír, olaj). pl.: hortobágyi palacsinta: a palacsintát, paprikás csirke aprítékkal betöltve 4 szögletűre
hajtjuk, leöntve a paprikás mártással + tejföl + paprika szín, melegen tálaljuk
Fánkok: Égetett tészta fánk: liszt, zsír, víz, tojás, só, kis fánkocskákat sütünk, és tetejét levágva tölteléket töltünk bele. pl.: vadász ragú: velő tavasziasan
Keltészta fánkot is kínálhatjuk tavaszi vagy sonkás ragúval. 12 tétel gyakorlati vizsgán
Tekercsek: Sós piskóta tésztából lapot sütünk, feltekerjük, töltelék lehet: gombás, sonkás, velős, sajtos, parajos.
RIZOTTÓK
Szárnyas, soka, szárnyasmáj, libamáj, tojásrizottó
SAJTBÓL készíthető melegelőételek
Bundázott sajtok

Ropogósok

Felfújtak

Egyéb készítmények

Kemény vagy félkemény sajtból,Ementáli,- pannónia,- trappista,óvári,- edámi, -sajtszelet rántva

sajtropogós

sajtfelfújt

Meleg sajtos szendvics

HÚSOKBÓL és BELSŐSÉGEKBŐL készíthető melegelőételek
Bundázott előételek
Borjúvelő rántva,
párolt rizs+ tartár
Borjúmirigy,- sertésláb
rántva

Ropogósok

Sonka, velő, májropogós

Felfújtak

Csőben sültek

Sütés v. főzés megdarálják és szitán
áttörni Besamel- mártás, só, fűszer,
tojássárgája, tojásfehérjéből hab,
összekeverve, Gőzölés

Egyéb készítmények
Libamájszeletek
magyarosan

Borjúvelő csőben
Pirított borjúvese turbigói
módra

Sonka,- máj,- velő,- borjú,- vadfelfújt
MELEG VEGYES ÍZELÍTŐK

Nálunk is jelentkezett meleg vegyes ízelítők újrafelfedezése ízben és színben változatosan elkészítve, legalább 9-10 félét kell készíteni.
Meleg vegyes ízelítők kisméretű tűzálló tálkákba (ravie) tálalt ételek. Az ízlésesen tálalt, díszített ételeket damasztszalvétával borított ezüsttálon kell
elrendezni. Szükség szerint külön mártásoscsészében többféle, jellegüknek megfelelő mártás adható hozzájuk. Ízesítésüket, fűszerezésüket mértéktartóan
végezzük, hogy a jelleget adó főanyag természetes ízei, illatai és zamatanyagai kellően érvényesüljenek. A túlfűszerezett ételek a telítettség érzetét keltik és
túlságosan ingerlik a gyomornyálkahártyát. A meleg előételek között sok olyan szerepel, amely a gyakorlatban, - főfogásként is adható. A meleg
előételekből étrendbe illesztve célszerű kisebb adagokat adni, a hagyományos mennyiség fele legyen. Az egészségesebb táplálkozás, a kulturáltabb étkezés
alapelveivel összhangban. Minél többféle alapanyagból állnak elfogyasztott ételeink, annál biztosabb, hogy hozzájutunk a legfontosabb tápanyagokhoz.
Ügyeljünk, hogy kétszer ne forduljon elő azonos alapanyag vagy készítési mód. Fontos hogy tartalmazzon:
Zöldségeket- főzelékeket,
Tésztaféléket,
Rizottót,
Sajtos készítményeket,
Tojásos készítményeket,
Húsokból és belsőségekből készült ételeket.
Megfelelően váltakozva kerüljenek színük, ízük, készítési módjuk alapján egymás mellé.

A meleg előételek összefoglalása
Zöldség- és
főzelékfélékből

Tésztákból

Rizottók

Sajtból
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Tojásból

Húsokból és
belsőségekből

Meleg vegyes
ízelítő
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16. Ön egy szálloda szakácsa. Kérem, tervezze meg az üzlet meleg előételek választékát,csoportosítsa azokat, és csoportonként egy-egy jellemző ételt
mutasson be! Vegye figyelembe a csoportos rendezvények ajánlatait, a reggeli büféasztal választékát! Információtartalom vázlata – A meleg előételek
csoportjai – Készítési technológiák – A meleg előételek jelentősége az ételsorban – Készentartásuk – Tálalási módok
A reggeli, mint a nap első étkezése, nagyon fontos szerepet tölt be a vendéglátásban, legfőképpen a szállodai vendéglátásban.
Az első vendégek elsősorban figyelmességből kapták a reggelit, később már külön felszámolták vagy belekalkulálták a szobaárba. Azóta a reggeli
összetétele minden szempontból sokat változott. Eleinte a vendég csak azt kaphatta, amit a reggeli étlapon/kártyán talált, vagyis tojásételek, sült szalonna
vagy kolbász, tej, kávé, tea, kakaó, kenyér (pirítós) vagy pékáru (kifli, zsemle, esetleg kalács), vaj, dzsem alkotta a reggeli összességét. Hazánkban a séfek a
francia-angol reggelistílust igyekeztek megtartani.
Angliában évszázadokon keresztül a reggeli és a vacsora volt a két legfontosabb étkezés a „full english breakfast” az ipari forradalom alatt alakult ki,
elsősorban fizikai munkások körében Összetevők : Bacon, Tojás, Sült kolbász, Black pudding( véreshurka), Paradicsomos bab , Sült paradicsom, Sült
gomba, Hash browns ( rösti- krumplislepény sütve), Zöldséges krumplipüré,+ toast kenyér- vaj .
Francia reggeli péksüteményekből Baguette, vagy croissant, vagy briósból vajjal házi felvágottal , sajttal, vagy lekvárral esetleg méz .
A french toast - bundáskenyér (Pain perdu –szószerint elveszett kenyér) és meleg szendvicsek/pirítosok valamint narancslé, kávé (hosszú), kakaó.
A 70-es évek elejéig a reggeliztetés színvonalában nem igazán történt változás. Talán annyi, hogy a magas kategóriákhoz tartozó szállodák kínálták az „á la
carte" húsételeket, friss gyümölcsöket és azok frissen facsart levét is. A svédek voltak azok, akik igazán forradalmasították a reggelit, a hagyományost
felváltva a büfé jellegű étkezéssel. A szállodák reakciója gyors volt, rögtön számos új ötlet született. Mindenki igyekezett valami újat varázsolni, ezzel is a
népszerűséget növelni, ezáltal több vendéget, üzletembert, csoportot megszerezni és megtartani. Szépen lassan kialakult egy trend, hotelekben bevezették a
standardokat, hogy a vendég minőségben, mennyiségben, szervizben ugyanazt a színvonalat kapja mindenhol.
A szokásos reggeli választék:
* Hideg ételek: felvágottak (kolbászfélék, szalámik, vörösáruk, füstölt főtt húsok stb.), sajtok, sajtkészítmények, tejtermékek (natúr és ízesített túrók,
túrókrémek, joghurtok, kefirek stb.
* Hideg „kenyérrevalók": vajak, vajkrémek, margarinok, dzsemek, mézek, lekvárok, mogyorókrémek stb.
* Hideg kiegészítők: retek, uborka, paradicsom, paprika, főtt tojás, újhagyma stb.
* Különböző magvak: olajos magvak (mogyoró, szezám-, tökmag stb.), puffasztott, pelyhesített gabonafélék, natúr, elemenként kínált vagy bekevert
müzlik.
* Meleg húsételek: sült húsok, főtt és/vagy sült kolbászfélék, virslik, pirított vagy sült szárnyas máj, sült bacon stb.
* Meleg húsételek kiegészítői: mustár, ecetes torma, tejszínes torma, ketchup stb.
* Meleg tojásételek: rántotta, omlett, tükörtojás, lágytojás, tálon sült tojás stb.
* Pékáruk: búza- és rozskenyerek, magvas kenyerek, zsemlyék, kiflik, kétszersültek, extrudált kenyerek, kalácsfélék, finom pékáruk, sütemények.
* Reggeli italok: kávéitalok, hideg és meleg tej, kakaó, teafélék.
* Egyéb italok: gyümölcslevek, zöldséglevek, ásványvizek, joghurt- és kefiritalok.
* Gyümölcsök: friss (alma, banán, mandarin, narancs, kivi stb.) és szárított (aszalt szilva, barack stb.).
Természetesen kategóriának megfelelően még bővülhet a kínálat. De alacsonyabb kategóriájú szállodában is szélesnek kell lennie a reggeli választéknak, ha
meg akarja tartani vendégkörét. Tehát a büfé jellegű, „svédasztalos" reggelivel kapcsolatban kijelenthetjük, hogy a vendég maga választja ki és állítja össze
az elfogyasztani kívánt ételeket, vagyis kiszolgálja saját magát, így kiszolgáló személyzet, létszám takarítható meg. Fontos, hogy újabban sok a különböző
allergiában (cukorbetegségben, lisztérzékenységben stb.) szenvedő ember, akire nagyon oda kell figyelni - ezen is múlik a vendég komfortérzete és a
szállodáról kialakított véleménye.
Reggelinél minden ország a saját régiójára jellemző ételeket kínál. Ha viszont a vendégkör olyan (pl. rendszeresen sok ázsiai vendég van), akkor számukra
érdemes az ő ételspecialitásukkal kedveskedni. Persze megint mások az előírások pl. egy gyógyszállodában, ahol a diétás szakács nélkülözhetetlen. A
standardok betartása mellett fontos az ízléses tálalás, színvonalas szerviz, a kedves, mosolygós fogadás, illetve elköszönés azért, hogy a vendég legközelebb
is minket válasszon.

- 34 -

Ételkészítési ismeretek ................................................................................................................. Összefoglaló a szakmunkásvizsgához ……………………………………………………………………………….……

®…Haszon Gábor

17. Egy vendéglátó üzletben dolgozik szakácsként. Mutassa be az éttermi melegtészták helyét és jelentőségét a menüsorban! Sorolja fel az éttermi
melegtészták csoportjait, azok készítési technológiáit egy-egy jellemző készítmény bemutatásával! Információtartalom vázlata – Az éttermi melegtészták
helye a menüsorban – Csoportosításuk – Készítési technológiáik – Készentartásuk – Jellemző receptúrák

AZ ÉTTERMI TÉSZTAÉTELEK FŐ ÉS ALCSOPORTJAI:
1.




2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.

GYÚRT tésztából készíthető éttermi tészták:
egyszerű gyúrt tésztából készíthető éttermi tészták
burgonya alapú gyúrt tésztából készíthető éttermi tészták
túró alapú gyúrt tésztából készíthető éttermi tészták
gyúrt tészta alapú FŐTT-SÜLT éttermi tészták
KEVERT TÉSZTÁBÓL készíthető éttermi tészták:
palacsinták
morzsafélék
OMLÓS TÉSZTÁBÓL készíthető éttermi tészták
RÉTESEK ÉS BÉLESEK
VAJAS ÉS HÁJAS tésztából készíthető éttermi tészták
FRISSEN KÉSZÍTETT tészták
ÉLESZTŐS tésztából készíthető éttermi tészták:
kevert és gyúrt élesztős tészták
hajtogatott élesztős tészták
omlós élesztős tészták
ÉGETETT TÉSZTÁból készíthető éttermi tészták
FELVERT TÉSZTÁból készíthető éttermi tészták
FELFÚJTAK, MELEG ÉS HIDEG PUDINGOK
Gyümölcsök, GYÜMÖLCSKÉSZÍTMÉNYEK

1.GYÚRT és FŐTT SÜLT tészták
A GYÚRT TÉSZTÁK készítési folyamatát már a leves betéteknél megismerhettük. Alkotó rész a tojás, liszt, só, + víz. Annál értékesebb a tészta
minél több tojással állítjuk össze. A több tojással készült tészta fehérje tartalma magasabb így kisebb a veszélye annak, hogy főzés közben szétázik. Ha ezt
készen vesszük, fel van tüntetve, hogy 1 kg. liszthez mennyi tojást adtak.
Főtt gyúrt tésztáknak 2 csoportja van
Egyszerű gyúrt főtt tészta:
A tésztát ebben az esetben a liszt tojás só kevés víz segítségével egy jó állagú nyújtásra alkalmas tésztát készítünk, kinyújtjuk és attól függ milyen főtt
tésztát kívánunk készíteni, kockára, széles metéltre vágjuk a nyújtás után. pl. darás metélt (búzadara pirít – vízzel felönt – széles metélttel összekever)
krumplis (burgonya – vöröshagyma-fűszerpaprika + nagykocka) diós, mákos, túrós stb.
Burgonyával készült gyúrt főtt tészták: burgonya (héjában főtt) liszt zsír só tojás. A kihűlt áttört burgonyával összedolgozzuk a többi anyaggal, majd
pihenés után nyújtjuk és formázzuk pl.: szilvás gombóc, nudli, metélt.
Túróval készült gyúrt főtt tészták. Liszt, só, tojás, túró. Az összeállított tésztát kifőzzük pl. stíriai metélt alap. A túró gombóc is ebből az alapból készül de
az összeállításkor még búzadarát is teszünk az alaptésztába, attól függően, hogy milyen vizes a túró. 5 tétel gyakorlati vizsgán
Gesztenyés főtt gyúrt tészta: liszt só tojás gesztenye massza (kész gesztenye massza) vagy az általunk készített (140 C – 25 perc alatt megsütjük, majd
meghámozott a gesztenyét tejben megfőzzük, szitán áttörjük. Majd ugyanúgy készítjük mint a burgonyával készült tésztát. Metéltre vágjuk, kifőzzük és
mézzel mákkal tálaljuk.
Főtt sült tészták: A főtt sült tészták alapja a már ismertetett főtt tészta pl. metélt, kocka, túrómetélt. A főtt sült tészták úgy készülnek, hogy a főtt tésztákat
összekeverjük különböző járulékos anyaggal, majd sütőben megsütjük.
Édes főtt-sült tészták: alap a gyúrt főtt tészta + járulékos anyag. pl. töltött metélt: kifőtt metélt tészta + darált dió citromhéj (barackíz: simára keverjük)
tojásfehérjéből habot verünk, tojás sárgákat cukorral vajjal hozzáadjuk a reszelt citromhéjat vanília cukrot tejfölt – ez összekeverjük a tésztával a
fehérje habot óvatosan hozzáadjuk. A kizsírozott zsemlemorzsázott tepsibe tesszük a tészta 1/3-át ráhintjük a cukros darált diót – újra 1/3-ad tészta erre a
kikevert barackíz, utolsó réteg maradék tészta kb. 1 óra alatt készre sütjük. 6 cm-es kockákra szelve porcukorral tálaljuk. Pl Stíriai: túrós metélt, majd a
fenti massza + mazsola a töltött metéltben Pozsonyi kocka: kockatészta + masszába mazsola + mákot rétegezünk + gyümölcsíz.
Sós főtt sült tészták: kifőtt kocka vagy metélt tészta. A massza hasonlóan készül mint az édesnél csak nem kell cukor és citromhéj.
A járulékos anyag pedig a sonka vagy hús /pl. sonkás kocka – metélt / - húsos kocka - metélt
Gyúrt tészta: szitált liszt közepébe fészek + tojás + víz Æ félkemény (félpuha) tészta Æ kidolgozva = cipó alak = pihentet = kerek alakúra 1-2 mm-re
nyújtjuk = szikkasztjuk Æ Finommetélt, lúdgége, eperlevél, kis kocka, lebbencs, táska, derelye, csipetke,
Sonkás kocka
Nagy kocka főzve, öblítve, szűrve. Habüstben= toj.sárga + só + bors + zsír= habosra keverve + tejföl + darált füstölt hús + tészta= tojáshabbal lazítva.
Zsírozott, morzsázott magas szélű tepsi= vízgőzös sütőben sütve (tűpróba) Tálalás= kockára vágva + kikevert tejföl
Stíriai metélt
Áttört túró + só + van.cukor + citr.héj + toj.sárga + annyi liszt amennyit felvesz= lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújtva, hasábra vágva= főzve,
öblítve, szűrve. (Habüstben toj.sárga + cukor + van.cukor + citr.héj )= habosra keverve + tészta + áztatott mazsola= toj.habbal lazítva. Magas szélű
tepsi, vajazva= vízgőzös sütőben sütve (tűpróba) Tálalás= kockára vágva + van.cukor
Pozsonyi kocka - 15 tétel gyakorlati vizsgán
Nagykocka, főzve, öblítve, szűrve. Édes massza (habüstben= toj.sárga + cukor + citr.héj + van.cukor= habarva) + tészta= cukrozott toj.habbal lazítva=
magas szélű tepsi, vajazva, morzsázva= 1 réteg tészta + őrölt mák + méz + kikevert íz + tésztával zárva= vízgőzös sütőben sütve (tűpróba) Tálalás=
kockára vágva + van.cukor
Diós metélt, Darás metélt, Káposztás kocka, Túrós csusza, Ízes derelye ( Ravioli !?)
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2.KEVERT TÉSZTÁK fajtái
A kevert tészták a legnépszerűbbek, gyorsan könnyen változatosan elkészíthető, különféle töltelékkel, számtalan formája, módozata ismert. Fontos, hogy a
palacsinta tészta mindig frissen készüljön és forrón legyen betöltve és tálalva.
Palacsinta Æ habüstben tej + szódavíz( de lehet vagy-vagy) + só + tojás Æ állandó keverés mellett + liszt = palacsinta sűrűség + olaj ( mivel nagyobb
tételben történik a sütés, ezért mindig a tésztába keverve az olaj mert nincs idő külön-külön olajozgatni) Æ sütve
Hagyományos palacsinta: A leírt anyagokat habüstben összekeverjük, fontos hogy a palacsinta tészta csomómentes nyers tejszín sűrűségű. A
palacsinta tésztát mindig valamilyen zsiradékkal sütjük. Lehet olaj, zsír margarin.
1 l. palacsinta tésztához 1 dl. olajat adunk. Minden alkalommal felkeverjük, mert a nyers liszt leül az edény aljára.
Lehet túrókrémes, káposztás és almás 11 tétel gyakorlati vizsgán
Gundel palacsinta: (8 tétel gyakorlati vizsgán)
Habüstbe tej + szódavíz + só + tojás Állandó keverés mellett adjuk hozzá a lisztet – palacsinta sűrűségig + olaj Æ kisütve
Forrázott dió töltelék: Őrölt dió + vaníliás cukor + citromhéj + áztatott mazsola + rum + forró, méz sűrűségű cukorszirup ( 300 fokos) – /1 dl
víz+ 10 dkg cukor/ Csokoládé mártás: Legír (átszűrve) + étcsokoládé + kakaó + cukor Æ vízgőz fölött mártás sűrűség + rum + montír Tálalás: 3
szögletűre hajtogatott palacsinta, felét porcukorral, másik felét mártással Sohasem gyújtjuk meg!!!
Csúsztatott palacsinta: ugyanúgy készül mint a sima palacsinta csak sűrűbb a töltelék kakaóporos cukor vagy reszelt csoki. Ez csak 6 db.
vastagabb és sütésnél csak az egyik oldalát sütjük és egymásra csúsztatjuk, porcukorral szeletekben tálaljuk. Puncs mártást adunk hozzá.
Rakott palacsinta: a tészta ugyanúgy készül, mint a sima palacsinta + 4 féle töltelékkel készül.
túró – barackíz –dió - csoki vagy kakaópor tetejét felvert tojás fehérhabbal bevonjuk és előmelegített sütőben megsütjük. 12 db = 1 torta.
Francia palacsinta ( Rákóczi János hozta a receptjét Franciaországból , de a franciák ( crépe ) nem így készítik)
habüst összekever: o,25liszt + 5tojás+ o,25tej+ o,25 tejszín Ætejszín sűrűségÆ hozzákeverve : olvasztott vaj + reszelt citrom+narancshéj + van
cukor + só+ rum vagy borpárlat Æ sütés kevés melegített nem hevített vajon ( kisebbre mint a hagyományost)Æ egymásra téve --lefedve
Galuskák
Sós alap ízű készítmények: juhtúrós galuska. Hozzávalók liszt só tojás füstölt szalonna, só, juhtúró, tejföl
sztrapacska: liszt só tojás burgonya f. szalonna, só juhtúró, tejföl
Morzsafélék: Daramorzsa ízzel 10 tétel gyakorlati vizsgán
daramorzsa: búzadara, tojás, citromhéj, mazsola, kr.cukor, tej, vaj. Tetejére vanilia cukor gyümölcsíz.
császármorzsa: liszt + búzadara, tojás, tej, vak, citrom héj, mazsola, kr.cukor. Tetejére vanilia cukor gyümölcs dzsem
Egyéb kevert tészták:
bortészta – tojáshab készítése = tojás fehérje + kr.cukor felével kemény habot készítünk + tojás sárgája + liszt + bor . Palacsinta tésztát készítünk
+ a tojás felvert hab. Rántott gyümölcsöknél használjuk.
máglyarakás: zsemle + tojás sárga + cukor + v.cukor + reszelt citromhéj, utána almaszelet + fahéj + cukor + tojáshab a tetejére.
6 tétel gyakorlati vizsgán
3.OMLÓS LINZER ( LINZI ) TÉSZTA KÉSZÍTÉS
3 rész szitált finomliszt >>

Gyorsan összemorzsoljuk,
hogy a zsiradék ne olvadjon meg

1 rész porcukor >>

Gyorsan összedolgozzuk, hogy az
állománya egynemű legyen
Gömbölyítjük, majd téglalap alakúra
formázzuk, és hűtőszekrénybe helyezzük
Almás lepény, Linzerkoszorú,
Rákóczi túróslepény
Almás lepény, Linzerkoszorú, Rákóczi – túróslepény, Pozsonyi diós-mákos kifli,

<< 2 rész zsiradék
<< Tojássárgája reszelt citromhéj

5.VAJAS TÉSZTA
Vajas tészták: ezeket két munkaasztalon készítjük. Először a vajas tömegeket majd az előtésztát. Ezeket egymásba dolgozzuk, hajtogatjuk. Jellemzője, hogy
1-1 arányban tartalmazza a két legfontosabb alkotó elemet a vajat és a lisztet Ilyen például a
Tiroli almás rétes (vajas tészta)
Vajas tészta 2-3 mm-es re elvágólag nyújtva derelyevágóval 2-3 csík vágva( díszítéshez). Közepébe (valamilyen) töltelék egyik fele a rá a töltelékre hajtva
+ tojássárgájával megkenve( ragasztó) Másik része ráhajtva tojássárgájával megkenve + díszítőcsík + tojássárgájaÆ megszurkálva (gőz el tudjon párologni)
Forró (250 C°) előmelegített sütőben megemelkedik teteje piros második ütemben 150C° kihúzatva Æ pihentetve ( az egybesült mindig pihentetve)
enyhén ferdére felvágni Æ Vaníliás porcukorral meghintve Vajas tészta: Vaj
liszt
0,2 Å 1:1Æ 0,8
0,8 Å
Æ 0,2
1.) vajasrész begyúrt vajjal beurre manie- ejtd bőőr manyié rendszerint bőséges levek, mártások „után sűrítés”-nél alkalmazzuk
vaj 0,8 + liszt 0,2 összegyúrva Æ szögletesre formázva Æ hűtőben hűtve
2.) tésztarész ( langyos ,sós, ecetes víz) rétestészta
liszt 0,8 + vaj 0,2 Æ félkeménytészta (gyöngyházfényűre)Æcipókat formálva, felülete mindig egyenletesen olajozva( mert hólyagos leszÆ 10-15 perc
pihentetveÆ kereszt alakú bevágásokat téve (felületét azért vágjuk be, hogy a terülést segítse és a pihentetést elősegítse) Æ pihentetveÆ betakarva
3.)német nyújtófa Æ tészta rész tészta széle lóhere formájúÆ közepébe a vajas rész ( nem lehet lisztes a közepe Æ levéllel betakarva Æ ütögetve
függőlegesen vízszintesen - nem nyújtva - téglalap alakúra formázni Æhűtve
4.)szimpla hajtogatás hűtve pihentetveÆ téglalap alakúra dupla hajtogatás összesen 4x hajtva
6.FRISSEN KÉSZÍTETT TÉSZTÁK
rendkívül nagy körültekintést, gyakorlatot igényelnek. Minden esetben rendelésre, frissen készítjük. Ezek a tészták a francia konyha jellegzetességei. Igazán
jóízűek és mutatósak. Azonnal fel kell szolgálni, nem tárolhatók melegen mert sokat veszítenek értékeikből, szép formájukból. Pl. sűlt fagylalt, habfelfújt,
gyorspiskóta.
Sült fagylalt: egy tálba vanília fagyit tömünk, kifagyasztjuk. Piskótát sütünk egy akkora kört mint a tál szája kivágunk, ráfordítjuk a fagyit. Körberakjuk a
fagyit csíkokra vágott piskótával. Ezt vonjuk be habfelfújt tésztájával. Tetejébe sütünk egy fél tojáshéját. 220 C-on 8-10 percig sütjük. A tojáshéjba rumot
rakunk meggyújtjuk majd tálaljuk.
Habfelfújt: tojás fehérjét cukorral kemény habbá verjük. Barackízt adunk hozzá, tűzálló tálcára halmozzuk, habkanállal elsimítjuk. Habzsákkal díszítjük.
Tetejére fél tojáshéjat helyezünk. Addig sütjük még meg nem pirul és fel nem emelkedik. Meghintjük porcukorral.
Tojáshéjba rumot meggyújtjuk és azonnal tálaljuk.

- 36 -

Ételkészítési ismeretek ................................................................................................................. Összefoglaló a szakmunkásvizsgához ……………………………………………………………………………….……

7.ÉLESZTŐS ( KELT ) TÉSZTÁK

Bukta, Kalács, Briós, Aranygaluska, Kürtőskalács
Farsangi fánk, Cseh fánk ( tarkedli ), Kuglóf, Lángos
Túrós táska, Diós csiga, Tepertős pogácsa
Pozsonyi kifli, Bejgli, Sajtos pogácsa

Gyúrt :
Kevert :
Hajtogatott :
Omlós :

A kelt tészták készítése,
sütésének összehasonlítása

Kovász készítése
Kovász, Előmelegített liszt
Langyos tej (35°-max 40°C )
Cukor
Tojássárgája, Só, Ízesítők
( vaníliás cukor)

Aranygaluska

Gyúrás,
Dagasztás,
(langyos) Zsiradék hozzáadása
Kelesztés, Langyos helyen,
Kétszeres térfogat növekedésig
Farsangi fánk

Galuskák szaggatása,
Rétegezése darált cukros dióval

Fánkok szaggatása
egyenlő vastagságúra

Kelesztés

Kelesztés
Sütés bő zsírban
Lecsepegtetés
Porcukorral meghintjük,
Barackízzel betöltve tálaljuk

Sütés sütőben
Pihentetés, Darabokra szedés.
Porcukorral meghintve tálaljuk

®…Haszon Gábor

Szitált liszt, minden alapanyag
előmelegített, langyos 25-30°C
Kovászban elszaporodjanak az élesztő
gombák mialatt széndioxid-gáz és
alkohol keletkezik / Sót , ne tegyünk a
kovászba, csak ha felfutott (megérik)
A tészta lazítása - hólyagosra
dagasztás - minél levegősebb
tojásfehérjét ne
25-30 perc
Kürtőskalács
Tésztacsíkok hasítása, kürtőre tekerése.
Tojásfehérje, mandula, porcukor
Sütés faszénparázs fölött
Damasztszalvétára csúsztatjuk,
Tálaljuk

8.ÉGETETT TÉSZTA
Az égetett tésztát-másnéven:forrázott tésztáknak nevezzük A tésztát magas hőmérsékleten sütik, forrázott elnevezés-a tészta alapanyagainak forráspontig
hevítése miatt áll. Az égetett tészta alapanyagai a készítés rendje, a következők: folyadék- zsiradék- liszt-tojás. Folyadék lehet: tej,víz Zsiradék lehet:
vaj,margarin,zsír,vagy olaj. A tésztához minden esetben sima lisztet használunk, a magas sikértartalom miatt. Az égetett tészták-járulékos anyaga: a só.
Esetenként cukrot is adunk a tésztához, mely elősegíti a tészta felületének pirulását sütés közben, és a színanyagok jobb kialakulását. Az égetett tésztát az
alkalmazott hőbehatásnak megfelelően 2 féle összetételben készíthetjük.
Sütőben sütött liszt- folyadék-zsiradék aránya azonos és kb. megegyezik a tojások aránya is azaz 1:1:1.
A másik tésztafélét bő zsírban sütjük itt más a felhasznált alapanyagok aránya.0,65kg tésztához0,22liter folyadék 0,12kg zsiradék,0,15kg liszt,kb.5-6egész
tojás, mely kb.0,20-0,24kg.
Képviselőfánk:
Sárgakrém: 0,5l tej 0,15kg k.cuk. 0,01kg v.cuk.-3db tojás,0,08krémpor.a tojáss.-t 0,1liter tejjel és krémporral simára keverjük, a többi tejet a k.cuk.felével és
a v.cuk.-ral felforraljuk,a maradék kristálycuk.-ral és a toj.fehérjével kemény habot verünk a felforralt részt tojsárgás krémporral tüzön addig keverjük míg
össze nem sűrűsödik. Lassan,óvatosan keverve összevegyítjük a tojáshabbal,ha elkészült,hűtőbe tesszük.
Égetett tészta:a vizet,zsírt,sót felforraljuk,majd állandó keverés közben hozzáadjuk a lisztet úgy,h. a tészta ne égjen le.Ha a tészta összeéllt levesszük a
tűzről,hozzáadjuk az egész tojásokat,jól összedolgozzuk,kizsírozott tepsibe 6os méretű sima csővel ellátott habzsákból félgömb alakot fecskendezünk a
sütőlemezre,6-7 cm távolságra.
A tészta tetejét vékonyan bekenjük,felvert tojással,10°C-on kezdjük el sütni,majd mikor a térfogata kialakul 30°Cra állítjuk, ha tészta jól megsűljön. Akkor
kész ha felszíne aranysárga,szerkezet szilárd,lyukacsos állomána könnyű.A tésztát hűtjük,felső részét kihülés után vágjuk1/3 tető,2/3alsórész,habzsákból
sárga krémet töltünk a tészta alsó részébe,majd cukrozott tejszínhabot,a tető sült oldalát meghintjük v.porcukorral,majd visszatesszük a betöltött
fánkokra.Hűtőben jól kihűtjük.
Csokoládéfánk:
Égetett tészta 0,18kg zsír,0,21kg liszt 0,33 liter víz 8db tojás 0,005kg só
Elkészítjük az égetett tésztát,majd a tésztából diónyi db-at szaggatunk a forró olajba. Fánkokat lassan sütjük és tapasztaljuk,h. azok maguktól megfordúlnak
az olajban.A fánkokat aranysárgára sütjük,lecsepegtetjük,meghintjük porcuk.-ral,csokimártást adunk hozzá.
Tej0,4l tojssárg.4db tejszín 0.1l liszt0.02kg kr.cuk.0,15l
v.cukor 0,01kg v.rúd1db
+kakaópor .csoki0,15kg rum0,05l
Van.mártás.tej,vcukor k.cukor,t,sárga,liszt,vrud,kevés tejjel kikeverjük az anyagokatmig a többitej a v ruddal felforr hozzá adva összefőzzük.Csoki v kakao
rum hozzá adásával csoki mártás.
9.FELVERT TÉSZTÁK:
Jellemzője, hogy szerkezetük laza, rugalmas lyukacsos. Fő alapanyagai: cukor, mindig finomliszt, több tojás. Szerkezetét habbá vert tojásfehérje, a kikevert
sárgája, vagy esetleg egész tojás teszi könnyűvé, lyukacsossá. Ezekhez a tésztákhoz esetleg járulékos anyagot is felhasználhatunk. Pl.: vizet, zsiradékot,
olajos magvakat, kakaóport, cukor festéket, őrölt babkávét, reszelt citromhéj. A felhasznált járulékos anyag mennyisége, jellege meghatározza a tészta
fajtáját.

hideg úton készült könnyű vagy nehéz felvertek

meleg úton készült könnyű vagy nehéz felvertek
A legtöbb felvert tészta un. hidegen készített könnyű felvert, azt jelenti, hogy járulékos anyagot ritkán használunk, hidegen verjük fel a tojást.
Könnyebben szikkadnak lazább szerkezetűek Ilyen pl. a piskóta - torta ( anyaghányad :20gr cukor, 20gr liszt, 1 tojás). A nehéz felvertek több pl zsiradékot
vagy zsiradékban gazdag járulékos anyagot tartalmaznak. ( átlag torta = min 6 tojás / egy tepsi)
Elkészítés : tojássárga + 2/3 cukorÆ habbá – tojás fehérje +cukor 1/3Æ habbá – a kettőt elegyíteni Æ majd liszt ( mindezt óvatosan és fokozatosan)
Sütés : közepes (150-160°C gyengén gőzös sütő
vagy tepsi sütőpapírral vagy
tortakarika – esetleg fémkeret (kapszli)sütőpapírral vagy
vajazott lisztezett formába ( patentzáras tortakarika, gyümölcsforma)
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10.FELFÚJTAK( Soufflé) készítése ( francia konyha )
Tojássárgája habosra
Jelleget adó
Tojásfehérje habosra
keverve cukorral
anyagok ízesítők
kristálycukorral felverve
Összekeverés óvatosan, Betöltés vajazott lisztezett formákba kétharmad részig
Óvatos gőzölés
Tálalás

Besamel vagy tejmártás

Vanília,- Karamell,- Csokoládéfelfújt,
Málna,- Citrom,- Mogyoró,- Mandula,- Dió,- Eperfelfújt,
Zabpehelyfelfújt
Pudingok ( duzma ) Meleg (angol konyha) – Hideg pudingok
Besamel vagy lisztpép helyett - apró kocka piskóta alap vagy édesmorzsa, hámozott kifacsart szitán áttört zsemle.
Állomány a sokkal szilárdabb tartósabb mint a felfújt
Meleg pudingok: Csokoládépuding, Gyümölcspuding,
Hideg pudingok: Diplomatapuding, Gyümölcsrizs,

Diópuding csokimártással:
Édesmassza: Habüstben: tojássárgája, cukor, vaníliás cukor, citromhéj habosra keverve (Besamel vagy)
édesmorzsa, panád (= habüstben víz,vaj,só – forralva + liszt = resztelve), tejbeáztatott kinyomott édes
zsemle + dió,rum – cukrozott tojáshabbal lazítva. Vajazott,cukrozott pudingforma ¾ részig
töltve,tömörítve. Vízgőzben párolva (tűpróba). Kiborítva, porcukor,tetejére dió. Külön csokimártás.
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18. Egy étterem konyháján dolgozik mint szakács. Új munkatársának ismertesse a menük ajánlásával, az étlap szerkesztésével kapcsolatos ismereteket!
Mutasson be egy feltételezett rendezvényt, annak menüsorát, és az elkészítésével kapcsolatos ismereteket! Információtartalom vázlata
– Étlapszerkesztés ismeretei – Étrendszerkesztés ismeretei – Rendezvények előkészítése
Az étlap feladata, szerepe Az étlap egyfajta kirakata a konyhának
Az étlap olyan információhordozó, amely pontos, szakszerű tájékoztatást ad a vendégeknek az ételválasztékról, szakszerű csoportosításban. Esetenként
ismerteti, bemutatja az ételeket. Befolyásolja, orientálja és fokozza a fogyasztási kedvet.Az üzlet jellegéhez igazodva az egyik leghatékonyabb reklám- és
propagandaeszköz. Az étlap a gasztronómiai ízlés és étkezési kultúra terjesztésének eszköze. Funkcióját belső tartalma és külső formája, stílusa együttes
alkalmazásával töltheti be.
Az étlap összeállításának szempontjai
- Az üzlet, étterem, vendéglő osztálybasorolása; alapvetően meghatározza az étlap szélességét; azaz az egyes ételcsoportok számát, az étlap mélységét;
azaz egyes ételcsoportokon belül található ételek számát, választékát, a módozatok, készítési eljárások variációit.
- Az üzlet, étterem, vendéglő jellege; eszerint szakosodhat tájjellegre, alapanyagra, technológiára, országra, nemzetiségre, bizonyos ételcsoportra vagy ételcsoportokra, ez többé-kevésbé meghatározza az étlap fő jellemzőit, választékát. Mindamellett minden esetben a szükséges keresleti-kínálati összhang
érdekében biztosítani kell a speciális ajánlat mellett egy szűkített, de „általánosan" közismert ételválasztékot is.
- Várható forgalom nagysága, összetétele: olyan szempontok, amelyek előzetes megbecsülése nagy gyakorlatot, tapasztalatot, helyismeretet igényel.
- várható időjárás,- korábbi időszak forgalma és összetétele,
- a várható fogyasztás anyagi indítékai
- évszakok
- beszerezhető nyersanyagok
- konyhai dolgozók felkészültsége a konyha felszereltsége
Éttermi gyakorlatban két alapvető forma alakult ki az étlapok rendszerére, tartalmuk felsorolására:
a) „Nyugat-európai" vagy francia rendszerű ételcsoportosítás
Szakszerű, könnyen kezelhető, áttekinthető forma, mely az ételfőcsoportokat a fogyasztás sorrendjében ismerteti. Szerkesztése közérthető. Legtöbbször az
étlap közepére, ritkább esetben a lap szélére, ritkított betűkkel vagy egyéb figyelemfelkeltő módon (nagyobb betu-k, dőlt betulk, írott szavak, eltérő színek...
stb.) tüntetik fel az ételcsoport megnevezését az alábbi sorrendben:
Vegyes ízelítők - hideg előételek
Levesek
Meleg előételek ezen belül külön-külön: Tojásételek Zöldség- és főzelékfélékből készíthető meleg előételek Tésztaelőételek, rizottók, Halételek
Készételek - ezen belül külön-külön; Háziszárnyasételek Bárány-ürühúsételek Borjúhúsételek Sertéshúsételek Marhahúsételek Vadhúsételek
Frissen sültek - roston és nyárson sült ételek
Főzelékek és köretek
Saláták
Tészták - éttermi meleg tészták és cukrászsütemények
Gyümölcs- gyümölcskészítmények
Sajtok
Feketekávé
Ezt a formát elsősorban magasabb osztályokba sorolt üzletekben., szállodai éttermekben, esetleg étkezőkocsikon alkalmazzák.
b) „Közép-európai" rendszerű ételcsoportosítás Hazánkban és Közép-Európában a csoportosítást az alábbiak szerint alakítják ki:
Bal oldal: Levesek Főzelékek és köretek Saláták Tészták-desszertek Sajtok ,Gyümölcsök
Jobb oldal: Előételek (ezen belül esetleg Hideg-meleg előételek) Halételek Készételek Frissen sültek
Feltétlenül indokolt, hogy a hagyományos ételcsoportokon túl külön legyenek feltüntetve a: Menük , Kisadag-ételek, Kímélő ételek Diétás ételek
Flambírozott ételek Üzleti specialitások Ételkülönlegességek „Konyhafőnök ajánlata"
Az étlapkészítés alapvető szempontjai:
Az étlap a vendéglők, éttermek, sörözők, borozók, tájjellegű éttermek, kifőzdék stb. kirakata, amelyen keresztül megtaláljuk étel-, ital-, desszert-, salátaés egyéb választékát, kínálatát. Minden étteremtípus más-más étlapot igényel. Természetesen nem tekinthetünk el a klasszikus étlapírási szempontoktól, de
egyéb tényezőkre is tekintettel kell lennünk.
- vendégkör - étkezési divatok - konyha infrastruktúrája - szezonalitás - elkészíthetőség, időráfordítás gazdaságosság- dolgozók létszáma és képzettsége üzlet arculata - árkategória s üzletpolitika
A klasszikus étlap írásakor fontos tényező, hogy néhány alapkészítmény (pl. alapmártás, fondok, alaplevek, köretek, saláták, tésztafélék) rendelkezésre
álljon, amelyekből változatos ételek alakíthatók ki. Ez azért fontos alaptétel, mert ha nem így lenne, szétaprózódna a konyha, túl sok időt venne igénybe az
ételkészítés, a tárolás megoldhatatlan lenne, az ételek frissessége nem lenne garantált és a gazdálkodás nem volna követhető pontosan. Külön gondot kell
fordítanunk a szeletek, illetve az apróhúsok arányos felsorolására, a halak, szárnyasok, tésztafélék, zöldségételek arányára. Csak a viszonylag sok vendég a
garanciája annak, hogy megfelelő gazdálkodás esetén mindig friss alapanyagokból, mindig friss étel készülhet. Készítünk állandó étlapot, amelyet
negyedévenként cserélünk, vagy heti étlapot, napi étlapot.
Figyelembe kell vennünk : a szezonális alapanyagokat, vallási szokásokat, regionális szokásokat és tájjelleget:
Tavasz - primőrök, tésztafélék, spárgaételek Nyár - gyümölcsök, halak, szárnyasok Ősz - szüreti ételek, vadkacsa, vadliba Tél - vadászathoz kapcsolódva
őz, szarvas, nyúl, fácán Húsvét - házi sonka, bárány, kecske,Pünkösd - kacsa, csirke, baromfi
Karácsony - pulyka, kocsonya, vaddisznó, fogoly, fürj, hal Farsang - fánk, rétesek, borjúból készült ételek
További szempont a házias, gyors ételek napi ajánlatára, menüre, illetve egytálételekre, snack ételekre, salátára és sajtválasztékra, töltött szendvicsekre. E
friss ételeket külön menükártyán ajánljuk. Tartjuk a hagyományokat - a negyedéves és a napi, szezonális étlappal állandóan felszínen tartjuk a
hagyományos ételeket, beleértve nemzetközi szokásokat, az összes éttermi tésztát, pudingokat, főzelékeket is.
Mintaétlap:
HIDEG ELŐÉTELEK
LEVESEK
MELEG ELŐÉTELEK
HALAK
SZÁRNYASOK
FŐÉTELEK
DESSZERTEK
SALÁTÁK
SAJTASZTAL
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Érdekességként az étlappal kapcsolatos követelmények
a vendéglátóipari üzletek kamarai minősítésének szempontjai : Az étlap választéka, szakszerűsége, olvashatósága
Az étlap jó állapotú, olvasható, jó minőségű anyagból készült
Az ételek választéka és sorrendje tükrözi az üzlet jellegét
A vendég kérésére kis adag ételt is felszolgálnak
Az étlapon helyi tájjellegű ételeket is kínálnak, azokat saját receptura alapján készítik el, az étlap összeállítása megfelel
a szakmai követelményeknek, az üzlet profiljának
A választék megfelelő, de nem túlzott, figyelembe veszi az évszakot, specialitásokat kínálnak, egyedi kívánságokat is teljesítenek
Az étlapon szereplő ételek mindig kaphatóak, a korszerű és egészséges táplálkozással összhangban álló alapanyagokat alkalmaznak
Az étlapon egyértelműek és jól olvashatóak az árak, összhangban vannak azüzlet által nyújtott szolgáltatásokkal
A korszerű táplálkozás ételei megtalálhatóak az étlapon
Salátabár van
Az étlapon az ételek szűk leírásra kerülnek
ÉTREND
Fontos, hogy az étrend egyes elemi az előételtől az édességig megfelelő íz-és színhatásban kövessék egymást, összhangban legyen a komplett íz-, illat és
színhatás. Étrend : ételsor-menü – italsort is hozzá tartozik
Az étrend összeállításánál figyelembe vett szempontok a következők:

ünnep, alkalom: esküvő, eljegyzés, bankett, szerződéskötés stb.

meghívottak kora, nemek szerinti összetétele

meghívottak létszáma

speciális kívánságok

évszak, napszak

meghívottak honi gasztronómiai szokásai, szabályok

az üzlet ajánlata

a megrendelő anyagi lehetőségei
Egyszerű Tavaszi étrend
Előétel:
Leves:

Tojáskrémmel töltött
alma tartármártással
Szárnyasaprólék-leves
vajas galuskával

Karácsonyi / Újévi étlap / menü

Parajfelfújt

Kocsonya

Füstölt marhanyelv tormával

Paradicsomleves

Tyúkhúsleves vagy Halászlé

Lencse leves

Főétel:

Eszterházi-rostélyos

Lazacszeletek roston
párizsi körettel

Gesztenyével töltött pulyka,
borban pároltszilvával és
burgonyafánkkal

Disznótoros vagy Töltött
káposzta vagy Malacsült
pezsgős káposztával

Desszert:

Vaníliafelfújt

Túrógombóc

Mákos-diós kalács

Hókifli, Gesztenyés,
Mogyorós brióskifli,

Az étrend (franciául menü) az étkezés rendje, azaz egy adott étkezés ételeinek és esetenként italainak a felsorolása a fogyasztás sorrendjében.
Megkülönböztetünk egyszerű és alkalmi étrendet.
EGYSZERŰ ÉTREND (MENÜ)
Menüt állítunk össze üdülőben, iskolai, munkahelyi vendéglátást biztosító konyhákon, üzletekben:
az egy vagy több étkezést igénybe vevő csoportoknak, az előfizetéses étkezést választóknak,
a szállodában hosszabb ideig tartózkodó - napi rendszerességgel egy vagy két főétkezést igénybe vevő - vendégek (panziós ellátás) számára, s a nagyobb
létszámú munkahelyeken, vendéglátóegységekben a dolgozók részére,
Sok étteremben úgynevezett napi menüt is kínálnak a vendégeknek. Ezeket általában olcsóbban, esetleg kisebb adagokban kínálják. A napi menürendszer
megkönnyítheti a vendég ételválasztását, hiszen nem kell az ételsor összeállításával foglalkoznia, gyorsabb és egyszerűbb étkezést tesz lehetővé.
Az egyszerű főétkezések étrendje általában 2-3, ritkán 4 fogásból áll. A szállást is igénybe vevő vendégek többnapos étrendje a reggeli kínálatot is
tartalmazza. A menü összeállításának legfontosabb szempontja a fogyasztók körének ismerete. Az egyszerű étrendekben nem szoktunk megnevezni ajánlott
italt.
ALKALMI ÉTREND
Alkalmi étrendeket díszétkezésekre, ünnepi alkalmakra készítünk.
Egy igazán jó étel- és a hozzá illő italsor összeállítása nagy gyakorlatot és széles szakmai tudást feltételező, nehéz feladat. A 4, 6, esetleg még több fogás
kiválasztásakor, egymáshoz illesztésekor és az italok mellérendelésekor nagyon sok szempontot kell figyelembe venni:
- milyen alkalomból kerül sor díszétkezésre,
- milyen keretösszeg áll rendelkezésre,
- melyek a vendégek egyedi igényei,
- milyenek a beszerzési lehetőségek,
- milyenek a tárgyi, technikai és személyi feltételek,
- milyen a vendégek összetétele (kor, nem, nemzetiség stb.), és mennyien vannak,
- mikor kerül sor az étkezésre (évszak, napszak) és mennyi idő áll rendelkezésre.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy az ételsor alapanyagokban, színekben, ízekben, elkészítési módokban változatos legyen, érvényesüljenek a táplálkozásélettani elvárások, az ételek megfelelően harmonizáljanak az italokkal.
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19. Ön ma kezdi a munkát egy szállodában szakácsként. A konyhafőnök arra kéri, hogy mutassa be a korszerű technikai eszközöket és azok használatát.
Információtartalom vázlata – Sütő-főző automaták – Sokkológépek – Mikrohullámú berendezések – Éttermi hőközlő eszközök – Korszerű
konyhatechnológiai műveletek
Előkészítő gépek
- zöldségszeletelő és reszelő gépek - manuális és automata szeletelő gépek – kenyérszeletelők – húsdarálók - kutterek 3-tól 17,5 literig
- habverő-keverő-dagasztó gépek 5-től 80 literig - kézi mixerek - burgonyakoptatók 5-től 25 kg-ig - passzírozó és turmixoló gépek
- tésztanyújtó gépek – toasterek - zöldségmosó és centrifugáló gépek
Modul főzősorok
A hőlégkeveréses (konvekciós) sütők és a kombi gőzpárolók
Mosogatógépek
A kombi gőzpárolók a hőlégkeveréses sütőktől eltérően már nem vízbefecskendezéssel, hanem beépített gőzgenerátor segítségével párolnak. Fejlett
elektronikával és egyes típusoknál automata tisztító programmal rendelkeznek. Ezekkel a berendezésekkel az ételek majdnem 80%-a elkészíthető, beszerzési
áruk pár éven belül megtérül, mivel kevesebb energiával, kevesebb idő alatt készítik el a legkülönfélébb ételeket
A hőlégkeveréses sütők a nagykonyhai ételkészítés fázisainak 60% képesek ellátni. Beépített ventilátoruk segítségével a sütőben a hőelosztás tökéletesen
egyenletesen történik. Vízbefecskendező rendszerük segítségével automatikusan 5 fokozatú páratartalmi szintet lehet beállítani. Gyorslehűtő funkciójuk az
egymást követő sütési módok közötti gyors váltást segíti.
Beépített maghőmérőjük (opció) az idő alapján történő működtetés mellett a beállított hőmérséklet eléréséig történő működtetést is lehetővé teszi. Maximális
sütési hőmérsékletük: 300°C
Plus kombi gőzpárolók Ebbe a kategóriában alapvetően két típusú sütő tartozik:
- Az ISG (Instant Steam Generator) verziók a páratartalom szabáyozást a hőlégkeveréses sütőkhöz hasonlóan a ventilator elé történő vízbefecskendezéssel
oldják meg, de funkcióban jóval többet tudnak náluk. Rendelkeznek előre beprogramozott regenerálási, alacsony hőmérsékletű párolási, valamint kombinált
sütési üzemmóddal. Már alapkivitelben is maghőmérővel vannak felszerelve.
- A bojleres verziók a páratartalom szabályozást már nem vízbefecskendezéssel, hanem gőzgenerátorral (bojler) oldják meg. Ez jóval intenzívebb és
precízebben szabályozható pára előállítást eredményez. Ezeket a berendezéseket már jogosan nevezhetjük kombi sütő-gőzpároló berendezéseknek. Az ISG
verzió funkcióin felül rendelkeznek programozható regenerálási, két fokozatú sütés kombinálási, valamint sütés melegentartási (cook&hold) funkcióval. A
ventilator fordulatszáma szabályozható, a vezérlőpanel teljesen digitális. A bojleres gőzgenerálás mellet megmaradt a manuális vízbefecskendezés
lehetősége is, melynek köszönhetően ropogósra és színesre tudjuk pirítnai az ételek felületét.
Az Active Plus gőzpárolók a leggmagasabb tudású sütői, Mikroprocesszoros vezérlésűek, a vezérlőpanel gombok helyett egyetlen nagy felbontású LCD
kijelzővel rendelkezik. A páratartalom 1-100%-ig szabályozható, 6 szenzoros maghőmérővel rendelkeznek, a berendezés memóriájába 99 recept menthető
el, 6 fokozatú sütés kombinálási rendszerrel, automatikus öntisztító rendszerrel (opció), valamint beépített hibadiagnosztikai rendszerrel vannak felszerelve.
A Zanussi szabadalmaztatott Food Safe Control rendszere biztosítja, hogy a sütési folyamatok a mikrobiológiai követelményeknek megfelelően működjenek.
Hűtőberendezések
Hűtőszekrények
Hűtőpultok kívül-belül rozsdamentes acél, digitális vezérlésű berendezések. 60 mm-es szigetelésük, illetve egyedi ventillációs hűtéstechnikájuk biztosítja az
egyenletes és megbízható hűtést még +42°C-os külső hőmérséklet mellett is. Mélységük egységesen 700 mm.
Sokkoló hűtők és fagyasztó berendezések a kombi gőzpárolókhoz hasonlóan kereszt és mélységi tálcás verzióban kaphatók. Digitális, mikroprocesszoros
vezérlésük lehetővé teszi a sokkolási folyamatok tökéletes kontrolálását és visszaellenőrizhetőségét
Jéggépek két alapvető típusra oszthatók: a szájjég gépek az étkezéshez (pl. italok, koktélok számára) használt jeget állítják elő, míg a jégkása gépek az
ételek hűtéséhez (pl. tálaló pultok medencéinek hűtésére) használt jeget készítik el. Mindkét típus kapható víz és léghűtéses aggregátorral.
Önkiszolgáló pultok
Semleges pultok és felépítmények – Melegentartók – Kiadópolcok - Hűtött medencék és kiadópolcok
20. Ön egy étterem szakácsa. Mondja el a tálalás szabályait a mindenkori gasztronómiai trendnek megfelelően! Ismertesse a készentartás formáit az
élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően! Információtartalom vázlata – Tálalási módok (svájci, hagyományos, büféasztal) – Díszítés a gasztronómiai
trendnek megfelelően – Készentartás, tárolás
Felszolgálási módok:
- amerikai, ill. svájci: meleg tányérokra a szakács tálalja ki a megfelelő adagot díszítéssel együtt, színvonalasabb helyeken tálfedő. Ennél a rendszernél lényegesen kevesebb
felszerelésre van szükség, a vendég is hamarabb kapja meg.
- francia: a felszolgálók a vendégek asztalára beállítják a tálakat és a vendégek a tálaló evőeszköz. Segítségével maguk vesznek. Ezt ált. csak 2-6 fő vendégnél alkalmazzuk.
Nagyobb társaságnál a balról bekínált tálról szednek a vendégek.
- orosz: nem minden tálat állítanak be az asztalra. Hideg előételekhez és italokat előre beállítják ezzel is díszítve az asztalt. A többi meleg ételt adagolva, nagy tálakon hozzák be és
bemutatván a vendégnek, a szervizasztalról tányérokra rakva szolgálják fel.
- angol: magasabb színvonal; a felszolgálók az ételeket már vagy megfelelően adagolva, vagy egészben hozzák be, majd azokat bemutatva a vendég előtt szeletelik fel és meleg
tányéron jobbról, teszik elé, kell hozzá minden asztal mellé egy kis tálalóasztal egy melegítőlappal.

A díszítés a tálalás művészete. A jó ételnek minden érzékszervünket el kell kápráztatnia. Étvágyunkat a látvány kelti fel, a látvány legalább annyira fontos az
érzékek birodalmában, mint az ízek! A díszítés csak ehető anyagból készülhet. Az étel jellegének megfelelő legyenek arányok (hús, köret, mártás), a
hőfok, a díszítés, az étel ízhatása . A látvány és az ízvilág egyaránt fontos a tálalásnál!
A francia gasztronómia
Az első periódust Marie-Antoine Caréme szakács életműve jelenti. Előtte a francia konyha a fogások rendezetlen halmaza volt. Ő kezdett el az anyagok,
színek és ízek egymáshoz való viszonyával foglalkozni. Rajongott az építészetért, s ezt lehetőség szerint beépítette a gasztronómiába. A tálalás során
bonyolult asztali dekorációkat alkotott cukorból, tésztából, viaszból, mivel az ő idejében a kultúrát a klasszikus építészet és irodalom szelleme hatotta át, így
a konyhaművészetet is komolyabb területnek tekinthették az építészet bizonyos fokú megjelenítésével.
A második stádium 1850 körül játszódott le. Főszereplői Urbain Dubois – Caréme egykori tanítványa – és Emile Bernárd megalkotják a La Cuisine
classiqe című könyvet, amely magába foglalta a klasszikus konyha alapkövetelményeit, az ízek fontosságát, megszabta a tálalást, tetszetős díszítést, még a
megfelelő tálakat is. Ez a könyv is tartalmaz bonyolult díszítéseket, de azok már sokkal letisztultabbak. A Cuisine Classiqe elnevezésű francia főzési irányzat
e köteten alapul. Ez dióhéjban a vajjal való hús-, szárnyas- és halételek elkészítésének klasszikus konyhája
A harmadik nagy újítóhullám két híres szakács nevéhez fűződik. 1938-ban a festőnek tanult, majd sikeres szakáccsá lett Prosper Montagné megírta a
Larusse Gastronomiq-ot, a francia konyhaművészet enciklopédiáját. Minden fölösleges dekorációt lehámozott az addigi konyháról. Ebben az eszmében
követőre lelt Auguste Escoffier személyében, aki nemcsak hogy egyszerűsítette a díszítményeket, de felgyorsította a kiszolgálást és feladatok szerinti
munkacsoportba szervezte a szakácsokat, előmozdítva ezzel a szakmai specializálódást. Escoffier a 19. század képzőművészeti irányzatait is átültette a
szakácsművészetbe (elődeihez hasonlóan ő is a tálalásnál alkalmazta őket), s ezzel a szervírozás művészetét a magasságokba emelte.
Az 1950-es évek vége felé fiatal szakácsok csoportja megalapította a Nouvelle Cuisine-t /új konyha/, élükön a világhírű gasztronómiai szerzőpárossal: Henri
Gault és Christian Millau félretolták az Escoffier-féle szabályrendszert. Az irányzat ételei könnyebbek, kevésbé főzöttek, illetve sütöttek, az alkotórészek
frissebbek és ízesebbek, mint a klasszikus iskola étkei. A színek és a formák kiemelt hangsúlyt kaptak. Az adagok azonban jóval kisebbek, viszont
művészien tálaltak és egészségesebbek. Mindezen újítások mellett azonban új ételek, új elkészítési módok, új találmányok nem jöttek létre, csak az arculat
változott.
smizírozás = (ha eljárás) hideg ételek aszpikos bevonása, díszítése (a formát vékonyan kibélelik aszpikkal, arra kerülhet a további díszítés, majd legbelülre a
töltelék, így a lehűtés, s a kiborítás után a díszített aszpikos bevonat kerül kívülre)
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