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a szervezeted, amire szüksége van. Minél több hazai és idényzöldség, 
-gyümölcs legyen a tányéron. Az összetettebb ételeket tartogasd a hét-
végére, ünnepekre. Az olajos magvakkal és a hidegen sajtolt olajokkal 
pedig óvatosan bánj, csak mértékkel! 

Miért és hogyan?
Ennyi talán elég is volt arról, hogy miért kell minél több élő ételt 
fogyasztani. Ha felkeltette az érdeklődésedet és szeretnél erről még 
többet tudni, olvasd el a Felhasznált irodalom című részben, a 69. olda-
lon felsorolt könyveket. Ezekben orvosok és tudósok írják le részlete-
sen, tudományos kísérletekkel alátámasztva mindazt, ami szerintem és 
szerintük is fontos: az enzimek, az élő ételek fogyasztása az egészsé-
günk kulcsa! 

Jómagam több mint két éve élek nyers, élő ételeken, és a tapasz-
talataimat, az eddig megszerzett ismereteimet szeretném megosztani 
veletek. Vagyis, eddig a miértekről volt szó, most következnek a gya-
korlatibb ismeretek, a „hogyan”-ok. Emlékszem, amikor elhatároztam, 
hogy áttérek az élő ételek fogyasztására, ez jelentette a legnagyobb 
gondot. Most megpróbálok visszaemlékezni a kérdésekre és mindre 
válaszolni! 

A nyerskonyhában használt eszközök
Amikor először elmentem egy nyersétel-tanfolyamra, rémülten láttam, 
micsoda eszköz-arzenált vonultatott fel az előadó… Ezt nekem is mind 
be kell szereznem? Hol fog ez elférni a konyhámban? Erre mind szük-
ségem lesz? Később rájöttem, hogy nem olyan vészes a helyzet: kés, 
vágódeszka, szeletelő, reszelő, hámozó minden konyhában van, talán 
még turmixgép és kávédaráló is. A kenyérsütő gépet pedig elküldtem 
nyugdíjba, és a helyére beállítottam az aszalógépet. Aszalógép helyett 
a sütődet is használhatod, ha a legalacsonyabb fokozatra kapcsolod, és 
ujjnyira nyitva hagyod az ajtaját. Aprítógép gyanánt pedig még mindig 
azt a konyhai robotgépet használom, amelyet 23 évvel ezelőtt kaptam 
ajándékba a családtól mint kezdő háziasszony. A lényerő gépek közül 
az egyiket mindenképpen javaslom beszerezni, vagy a gyümölcscentri-
fugát vagy a zöldségprést. De ha jobban szétnézel a kamrádban, lehet, 
hogy találsz egyet, és akkor venned sem kell! ☺
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Nézzük hát végig, milyen eszközök fordulhatnak elő a nyerskonyhában: 

Az első és legfontosabb egy jó éles kés és vágódeszka. Ezzel már elin-
dulhatunk, a zöldségeket, gyümölcsöket fel lehet vágni, darabolni. 
Reszelő: Gyümölcsöket, zöldségeket gép nélkül apríthatunk vele, 
akkor érdemes használni, ha nincs szükség nagy mennyiségre vagy ha 
valami miatt halkan kell az ételt reszelni, pl ha alszik valaki a közelben. 

Uborkagyalu: A zöldségek-
ből (nem csak uborkából!) 
nagyon vékony szeleteket 
vághatunk vele. Sokkal gusz-
tusosabb egy nyers étel, ha 
nem ujjnyi vastagra van-
nak vágva a zöldségek, 
hanem finom, hajlékony, 
szinte lehelet-vékonyságúra. 
A Nyersétel-alaptechnikák 
című részben elolvashatod, 
hogyan tudsz uborkagyalu-
val csodás vékony cukkíni-
csíkokat vágni. 

Mandolin: Különböző fel-
tétekkel rendelkezik, és 
ugyanúgy, mint a reszelők 
vagy az uborkagyalu, aprít, 
szeletel. Nagy előnye, hogy 
nem kell kézzel fogni a zöld-
séget, hanem egy eszköz 
(fogantyú) segítségével rög-
zíthető, és ezt kell az éles 
penge előtt mozgatni, meg-
védve ezzel az ujjaid épsé-
gét. A mandolin többféle 
feltéttel rendelkezik, lehet 
vékonyabb, vastagabb hasá-
bokat vágni.
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Az uborkagyaluval nemcsak kereszt-
ben lehet vékony szeletet vágni az 
uborkából, cukkíniből, hanem hosz-
szában is!
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kerül a kezünk az éles pengék köze-
lébe, mert egy „fogantyúra” szúrjuk 
fel a zöldséget.
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Kézi hámozó: Nem csak 
hámozni lehet vele a zöld-
ségeket, hanem miután a 
héjuktól megszabadítottad 
őket, tovább faragva „széles 
metélt” alakúra tudsz pél-
dául cukkínit, uborkát, retket, 
céklát vágni. Ehhez már csak 
szószt kell készíteni, és készen 
is van egy finom nyers zöldsé-
ges „tésztaétel”. 
Kézi csíkozó: Ez egy nagyon 
hasznos eszköz. Kis helyen 
elfér, például cukkíniből lehet 
helyes, spagettiszerű csíko-
kat vágni. Amíg megtanulod 
használni, kicsit talán ügyet-
lennek érezheted magad. 
Csak puha zöldségekre műkö-
dik. Keményebb zöldségek, 
(pl. cékla, sárgarépa) csíko-
zása kicsit nehezebb. 
Spiralizáló: Ez is hasznos 
eszköz, kicsit drágább, mint 
a kézi csíkozó, viszont profi. 
Nagyon szép és nagyon 
hosszú csíkokat faragha-
tunk akár még keményebb 
zöldségekből is, mint a sár-
garépa, az édesburgonya, 
a sütőtök. Többféle feltét is 
van hozzá, tud vastagabb, 
vékonyabb spagettiszerű 
csíkokat készíteni. (Ezt leg-
jobban nyerskonyha tanfolyamokon tudom hasznosítani, amikor 
bemutatom, mint egy „csodát”. De őszintén szólva a mindennapokban 
meglehetünk nélküle is.) 

Ezen a képen lehet látni, hogy az 
uborkagyaluval, a hámozóval és a 
csíkozóval milyen gusztusos formá-
kat lehet vágni a cukkíniből.

Kézi hámozóval vágott széles metélt 
cukkíniből

Kézi csíkozóval vágott cukkíni
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Szűrőzsák: Nejlonból ké-
szült zsák, amelynek segít-
ségével magtejet vagy zöld-
ségturmixból szűrt levet 
tudsz készíteni. Sokkal fino-
mabb, mint a konyhai szűrő, 
és nagy előnye, hogy erővel 
lehet kipréselni a magból 
készült masszából a fehér 
tejszerű folyadékot. 
Kávéőrlő: Természetesen 
nem kávét, hanem szezám-
magot, napraforgómagot, 
lenmagot, stb. darálsz majd 
vele. 
Turmixgép: Nagyon fontos 
a jó minőségű, nagy telje-
sítményű turmixgép. Mivel 
nagy strapának teszed ki, 
magtejek, zöldség- és gyü-

mölcsturmixok, szószok készülnek vele, nagyon nem mindegy, hogy 
mennyi ideig bírja. Nekem évekig volt egy „hagyományos” turmixgé-
pem, meg voltam vele elégedve, aztán egyszer egy jó nagy adag mandu-
latej folyt szét a konyhapulton, le a földre, amikor tönkrement szegény. 

Akkor vettem életem első igazán 
profi turmixgépét, egy Omniblendet. 
A nyerskonyha világában a VitaMix 
nevű turmixgép a legelterjedtebb, 
de elmondható, hogy az Omniblend 
felépítésében és teljesítményében 
ezzel megegyezik. Ha egyelőre nem 
tudsz egy ilyen professzionális gépre 
még most beruházni, akkor is min-
denképpen legalább 750 W teljesít-
ményű és kinézetre is masszív tur-
mixgépet vegyél! 
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kat lehet vágni a zöldségekből
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Omniblend, professzionális 
turmixgép
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Konyhai robotgép vagy aprítógép: 
Jellemzője a robotgép tengelyén forgó 
S alakú kés, amely felaprítja a kehelybe 
pakolt zöldségeket. Ezzel nagyon gyor-
san lehet „morzsásra” aprítani kemé-
nyebb zöldségeket is, répa, cékla, zel-
ler, stb. Ha most vásárolsz ilyen gépet, 
akkor figyelj oda a teljesítményre és 
arra, hogy a kehely minél nagyobb 
legyen. Az sem baj, ha a gép felépítése 
jó masszív, erős. Nekem egy nagyon 
öreg konyhai robotgépem van, de 
még bírja. Ha elromlik, szeretnék ilyet 
venni. 
Gyümölcscentrifuga: Magas fordu-
latszámon ledarálja a zöldséget, gyü-
mölcsöt, majd szétválasztja a levet a rostanyagtól. Ezt a gépet csak 
viszonylag keményebb gyümölcsökhöz ajánlom, mint pl. az alma, a 

körte, a sárgadinnye vagy pl. a grép-
frút, amit én pl. nem tudok megenni, 
de a levét iszom mindennap. Vásárlás-
kor figyelj arra, hogy minél nagyobb 
legyen a betöltőnyílás: akár egész 
almát is beletehetsz, megspórolva a 
gyümölcsök szeletelését. Mindennapi 
használatra javaslom, gyors és kel-
lemes módja annak, hogy nagyobb 
mennyiségű friss, enzimdús zöldség-, 
gyümölcslevet juttass be a szerveze-
tedbe.
Zöldség- és gyümölcsprés: Elsősor-
ban csírák, friss hajtások, búzafű levé-
nek kinyerésére használjuk. Alacsony 
fordulatszámon forgó kések között 
összepréseli a beletett zöldségeket, 
és szűrőn át kapod meg a levet. Nem 
melegszik fel, mint a gyümölcscentri-
fugában, nem kések roncsolják a szö-

Cuisinart food-processor, 
professzionális konyhai 
robotgép.
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is nagyon erős és strapa-
bíró, nálunk be van fogva 
rendesen, mindennap 
dolgozik legalább egyszer. 
A nagy betöltőnyílásba 
belefér egészben egy 
alma, több sárgarépa is 
egymás mellett, és gyor-
san elkészül a friss lé.
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veteket, hanem kíméletesen, a sej-
tekből préseli ki a folyadékot. Sokan 
jóval egészségesebbnek tartják az 
így nyert gyümölcsleveket a gyü-
mölcscentrifugával készített levekkel 
szemben. Vannak kézi és elektromos 
változatok, az előbbi nagyon jó test-
edzésnek és megfizethető, az utóbbi 
pedig kényelmes. 
Aszalógépek: Az aszalógép haszná-
lata jó átmenet lehet a főtt ételekről 
a nyers étkezésre történő átállásnál. 
Arra kell figyelni, hogy 43 C foknál 

magasabb hőmérsékletet ne használjunk, mert akkor hiába az erőfe-
szítés, az enzimek elpusztulnak, az aszalványunk nem lesz élő. 

A kereskedelmi forgalomban található legelterjedtebb aszalógé-
pek kerek tálcás kivitelűek. Működési elvük azonos: a gép alján mele-
get állítanak elő, és ez a meleg egy ventillátor segítségével elindul fel-
felé. A meleg levegő a rácsok lyukain át egyre feljebb hatol, közben a 
rácsra helyezett, apróra vágott zöldséget, gyümölcsöt jól kiszárítja. Erre 
kiválóan alkalmas mindegyik.

Amelyikben van hőfokszabályzó, 
az jobb, de – gondolom – drágább is. 
Ha azonban oda akarunk arra figyelni, 
hogy aszalás közben ne lépjük túl azt 
a bizonyos 43 ˚C fokot, amelyen az 
enzimek elpusztulnak, akkor bizony 
ez egy elég fontos szempont. Van, 
amelyik forog, meg bővíthető 15 
tálcáig, de amikor aszalót kerestem 
magamnak, hőfokszabályzót nem lát-
tam egyiknél sem az adatlapra írva. 
Amikor pedig egy eladóval arról kezd-
tem beszélni, hogy ez milyen fontos 
az enzimek miatt, úgy nézett rám, mint egy marslakóra: Miről beszél ez 
a nő! Teljesítményfokozatok léteznek, de arra, hogy melyik fokozathoz 
mekkora hőmérséklet tartozik, nem tudtak válaszolni. 
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zöldség- és gyümölcsprés

Excalibur, a nyerskonyha 
legkedveltebb aszalógépe
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Ezekkel az aszalógépekkel nagyon finom kekszet, fasírtot készíthe-
tünk. Nyáron az aszalt paradicsomnak, gyümölcsöknek, fűszernövé-
nyeknek van „idénye”. Az persze nem biztos, hogy ezek a kiszárított 
ételek élők is maradnak, ha a hőfok nem szabályozható. 

Más a helyzet, ha krékert, kenyeret, gyümölcslapokat tervezel 
aszalni a gépeddel. A kerek tálcás, alulról fűtős aszalógéppel az a baj, 
hogy ha megtöltesz 3-4 tálcát olyan anyaggal, amelyek között nem tud 
áthatolni a levegő (itt arra gondolok, hogy a masszát szétteríted egy 
sütőpapíron), akkor a szárító funkcióját nem tudja maradéktalanul 
ellátni. Vagy nagyon bemelegegszik, vagy ha nem tud kellő gyorsaság-
gal eltávozni a nedvesség, akkor romlik a hatékonysága, és csak lassan 
készül el az aszalvány. 

A nyersétkezés világában az Excalibur aszalót ajánlják a szak-
emberek. Hőfokszabályzós, van 5 tálcás és 9 tálcás változata is. 
Miért jobb ez a fajta aszalógép? Hangsúlyozom, hogy zöldségek, gyü-
mölcsök, apró dolgok aszalására a kör alakú is alkalmas, de működési 
elve miatt a kenyérfélék készítése körülményes lehet. 

Az Excalibur aszalógép úgy néz ki, mint egy nagy doboz, és mint a 
fiókokat, úgy lehet ki és behelyezni a tálcákat. A melegítés a készülék 
hátuljában történik, a tálcák mögött. A ventillátor a meleg levegőt a 
tálcák között fújja előre, biztosítva az egyenletes szárítást még akkor 
is, ha a tálcán épp egy massza van kiterítve. A tapadásmentes lap arra 
szolgál, hogy a rácsok között a massza ne folyjon le, és szép, gusztusos 
lapokat készítsünk.

Nyersétel-alaptechnikák
Milyen egyszerű is lenne, ha minden nyers, növényi alapanyagot csak 
úgy, ahogy a természet megteremtette, olyan formában fogyaszta-
nánk. Igen ám, de ahhoz, 
hogy az értékes tápanya-
gokhoz jussunk, nagyon 
alaposan kellene megrágni 
minden falatot, hogy a 
sejtfalat is áttörve kiszaba-
duljanak az erős rostokba 
zárt vitaminok és ásványi 
anyagok. Erről már sajnos 
régen leszokott az ember. 
Ha 80-100-szor meg tudsz 

gteremtette, olyan formában fogyaszta

Hosszában felvágott cukkínicsíkok
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rágni minden falatot, akkor 
ne is olvass tovább, neked 
nincs szükséged nyers-
konyhai technikákra, dara-
bolásra, turmixolásra és a 
többiekre. De ha nem, akkor 
most figyelj!

Hajszálvékony zöldséglapok 
(vagy -karikák) uborkagya-
luval felszeletelve
Kézenfekvő, mégis kevesen 
használják. A közepesen ke-
mény zöldségekből gyönyörű 

vékony lap készíthető, uborkagyaluval úgy, hogy a cukkínit (vagy tököt, 
uborkát, padlizsánt) nem keresztben, hanem hosszában vágod fel. 

Az így kapott csíkot sok-
féleképpen tudod felhasz-
nálni: kevés aprított zöldsé-
get teszel az egyik végére, 
feltekered, fogpiszkálóval 
összefogod, és már készen 
is van egy gyors és gusztusos 
vendégváró falatka. Ha egy-
más mellé teszel két-három 
lapot, és úgy töltöd meg, 
tekered fel, akkor egy komo-
lyabb főétel is lehet belőle. 

Salátákhoz vagy egyéb 
nyers ételek díszítéséhez 

sem érdemes késsel hozzálátni, a vékony zöldség- és gyümölcskarikák 
előállításához az uborkaszeletelőt használjuk. 

Spagetti zöldségekből
A nem túl kemény zöldségeket háromféleképpen lehet szép, hosszú, 
vékony csíkokra vágni. A legelső és legnehezebb módja ennek a vágó-
deszkán, éles késsel végzett szeletelés. Először vékony lapokat készítünk, 
majd ezeket a lapokat egymásra helyezzük, és egyszerre csíkokra vágjuk. 
Édesanyám így készítette annak idején a cérnametéltet tésztából. 
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megtöltve, és fogpiszkálóval össze-
fogva
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A másik lehetőség a kézi csí-
kozó használata: a zöldséget 
az egyik kezünkkel leszorítjuk 
az asztalhoz, a másik kezünk-
kel pedig végighúzzuk a zöld-
ségen hosszában a csíkozót. 
A műveletet így folytatva, a 
cukkínit vagy tököt mindig 
egy picit továbbforgatva a 
végén már csak egy csonk 
marad, a teljes zöldség szép 
hosszú csíkokban ott lesz 
előttünk. 

A harmadik, szerintem 
legszebb módszerhez be kell 
szerezni egy spiralizáló esz-
közt, amellyel nagyon egy-
szerűen lehet vékonyabb 
vagy vastagabb spagetti-
szerű, spirálalakú csíkokra 
vágni akár keményebb zöld-
ségeket is. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy ez az esz-
köz nem alapvető eleme 
a konyhának, hiszen más 
módszerrel is tudunk „spa-
gettit” készíteni, de mivel 
létezik, mindenképpen sze-
rettem volna megmutatni 
mennyire szééééép. 

Magtej készítése
Szinte bármilyen olajos 
magból készíthető tejszerű, 
fehér ital: egészséges, táp-
láló és finom! 

A magot (napraforgó-
mag, mandula, szezámmag, 
dió, mogyoró, kesudió, stb.) 

A kézi csíkozóval ilyen helyes spa-
gettit lehet készíteni cukkíniből

Spiralizálóval készült zöldség spa-
getti, a képen cukkíni, jégcsapre-
tek és cékla látható

Egy pohár mandulatej
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a megfelelő ideig áztasd be. 
Az áztatóvizet öntsd le, 
majd a magot tedd tur-
mixgépbe, és két-három-
szoros mennyiségű tiszta 
vízzel turmixold simára. 
Az így kapott sűrű folyadék 
tele van növényi rostokkal, 
ezért szűrd le finom szö-
vésű ruhán, vagy egy erre a 
célra gyártott szűrőzsákon. 
A fennmaradó pépet tedd 
el, később fel tudod hasz-
nálni egy másik receptnél 
(pl. pizzaalaphoz). 

A magtej önmagában is 
finom, tápláló ital, az ízek 
és a változatosság kedvé-
ért mégis érdemes még 
néhány fűszert hozzátenni: 
fahéjat, kakaót, datolyát, 
kókuszt, stb. Az Italok című 
fejezetben találsz izgalmas 
magtejrecepteket, próbáld 
ki őket! 

Csíráztatás
A csírázó mag tökéletes egész, a természet által megalkotott 
multivitamin-koncentrátum! A csírák tartalmazzák a fiatal növény 

kifejlődéséhez szükséges 
anyagokat, enzimeket, vita-
minokat, nyomelemeket, 
ásványi anyagokat. Mindezek 
koncentráltan vannak jelen, 
hiszen biztosítaniuk kell a 
növény egészséges és gyors 
fejlődését. A csírák ugyan-
akkor kalóriaszegények, így 
elősegítik a méregtelenítést. 
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Azt se felejtsük el, hogy a csírák finomak! Különleges és változatos 
az ízviláguk, vannak semlegesebb, de csípős, intenzívebb ízű csírák is, 
mindenki kiválaszthatja a neki legmegfelelőbbet. 

A legegyszerűbben és legolcsóbban úgy juthatsz csírákhoz, ha ott-
hon, magad fogsz hozzá a csíráztatáshoz. Nem ördöngösség, ráadásul 
különleges élmény látni azt, amint napról napra duzzad a mag, és a mi 
gondoskodásunk által lesz belőle csírázó növényke. Ha van kisgyerek a 
családban, mindenképpen meg kell mutatnod neki ezt a csodát! 
Mire van szükség a csíráztatáshoz? 
Magok, víz, tányér vagy tál, esetleg befőttes üveg. 
Magok: Kizárólag étkezési célra megfelelő magot vásárolj, amelyeket 
egészen biztos nem kezeltek vegyszerrel. A csávázott vetőmagot nem 
szabad csíráztatni, mert mérgező. Bioboltban, szaküzletben lehet kapni 
magokat kifejezetten csíráztatásra szánt. 
Első lépés: áztatás. A magokat először folyó víz alatt leöblítjük, majd 
kétszeres mennyiségű, lehetőleg tisztított vízbe áztatjuk. Az áztatási idő 
a különböző magoknál eltérhet. Tartsuk a magokat szobahőmérsékle-
ten, lehetőleg sötétben. Az áztatási idő alatt a magok megduzzadnak, 
biztosítsunk nekik erre megfelelő mennyiségű helyet. 
Második lépés: csíráztatás. Áztatás után a magokat bő langyos vízzel 
öblítsük le és alaposan csöpögtessük le. Ezután magukra hagyhatjuk 
őket. 
Mire kell odafigyelni? Ne száradjanak ki, ugyanakkor ne maradjon 
felesleges víz sem a tál alján. Éppen ezért időnként locsolgassuk meg 
őket, a felesleges vizet pedig öntsük le. 
Milyen edényben csíráztassunk? A bioboltokban lehet kapni csíráztató 
tálat vagy csíráztató edényeket. Ezeket úgy alakították ki, hogy a feles-
leges víz kicsurogjon és csak a magok nedvesen tartásához szükséges 
mennyiség maradjon bennük. Ezek a tálak szép díszei is lehetnek a 
lakásunknak, különösen, ha már megjelennek bennük a kis növénykék. 
Ugyanakkor erre a célra teljesen alkalmas bármilyen tálka, edény vagy 
befőttes üveg, ebben az esetben viszont neked kell arról gondoskod-
nod, hogy a felesleges vizet eltávolítsd a magok alól. Ha egy befőttes-
üveg szájára lyukacsos textíliát gumizol, és szájjal lefelé kb. 45 fokban 
elfordítva felállítod, akkor a benne lévő magok nedvesek maradnak, és 
a lyukakon keresztül el tud folyni a víz. 
Naponta legalább kétszer jól át kell öblíteni a magokat. 
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A folyamat beindult, már csak arra van szükség, hogy szobahőmér-
sékleten, állandóan nedvesen tartsuk őket. Először megduzzadnak a 
magok, majd megjelennek a picike csírák, később az első levélkék. Ha 
letakarod őket, vagy sötét helyre állítod a tálkát, akkor a csírák B2-vita-
min tartalma magas lesz, és fehérek maradnak. Ha világos helyen csí-
ráztatsz, pl. ablakban, akkor a megjelenő hajtások zöld színűek lesznek, 
és hatalmasra nő bennük a C-vitamin mennyisége! 
Harmadik lépés: Felhasználás. Hányadik napon lehet felhasználni a 
csírákat? Ez a magoktól és az egyéni ízléstől függ. Ha salátába teszed, 
vagy szószba, fasírtba szeretnéd felhasználni, akkor a 2-3 napos csíra a 
legjobb. Ha a levét akarod kinyerni, akkor meg kell várnod, amíg a kis 
sziklevélkék megjelennek, és a csíra nagyobb, lédúsabb lesz. 

Csíráztatási táblázat (Viktoras Kulvinskas: Csíraételek c. könyve alapján)

Név

ázta-
tási 
idő 

(óra)

növe-
kedési 

idő 
(nap)

tippek legfontosabb 
tápanyagok

lucerna 4-6 4-6 a 3. naptól 
fényre kell tenni, 

hogy klorofill 
képződjön

A-, B-, C-, E- és K- 
vitaminokban, 

ásványi anyagokban 
és nyomelemekben 

gazdag

mandula 12 1 felduzzad, de 
nem csírázik

fehérjében, 
zsírokban, ásványi 

anyagokban gazdag

csicseriborsó 12 2-3 gyakran le kell 
öblíteni

szénhidrátok, rost, 
fehérje, ásványi 

anyagok

lóhere 4-6 4-5 világos helyen 
szép zöld levelei 

lesznek

A- és C-vitamin, 
nyomelemek
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Név

ázta-
tási 
idő 

(óra)

növe-
kedési 

idő 
(nap)

tippek legfontosabb 
tápanyagok

görögszéna 8 3-5 csípős ízű vas, foszfor, 
nyomelemek

lencse 12 3-5 „földes ízű”, 
nyers fasírtba 

kiváló

fehérje, vas, ásványi 
anyagok, C-vitamin

mungóbab 12 3-6 sötétben kell 
nevelni, hideg 

vízben 
öblítsük 1 percig

jó minőségű fehérje, 
vas, kálium, 
C-vitamin 

mustár 4-6 4-5 csípős ízű mustárolaj, 
A- és C-vitamin, 
ásványi anyagok

retek 4-6 4-5 csípős kálium, C-vitamin

szezámmag 4-6 1-2 apró csírák, túl 
hosszúra hagyva 

megkeseredik

fehérje, ásványi 
anyagok, B- és E- 

vitamin, zsírok, rost

napraforgó-
mag

8 1-3 héj nélkül kell 
csíráztatni

ásványi anyagok, 
zsírok, fehérjék, 
B- és E-vitamin

búza 12 2-3 édes ízű csíra szénhidrátok, 
fehérje, B- és E- 
vitamin, foszfor 

A hajdina csíráztatása
A hajdina csíráztatásáról 
kicsit bővebben szeretnék 
írni. Elsősorban azért, mert 
a hajdinát azért kezdjük 
csíráztatni, hogy magát a 
magot el tudjuk fogyasztani. 
Nem várjuk meg, amíg a haj-
tás, esetleg a levél megjele-
nik, mert nem az a lényeg, Lóherecsíra a negyedik napon
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hanem a mag. (Bár azt is 
meg lehet várni, de a könyv-
ben szereplő receptek 1-2 
napos hajdinacsírát használ-
nak alapanyagként.)

Először is nyers, csírá-
zóképes hajdinát kell besze-
reznünk. A kereskedelmi 
forgalomban kétféle hajdina 
kapható. Az egyik pörkölt, 
kicsit barnás színe van, a haj-
dinaszemek gömbölyűbbek. 
Ezt meg lehet főzni, párolni, 
úgy nagyon finom, nyersen 
nem annyira. Van egy fur-
csa, jellegzetes illata (szaga), 
ezért sokan nem szeretik.

A másik fajta hajdina vilá-
gosabb, a szemek kicsit szög-
letesebbek és nagyobbak. 
Semmilyen illata nincs. Ez 
nyers, ezt lehet csíráztatni.

A hajdina csíráztatása:

1. beáztatás: Először bő víz-
zel mossuk le, majd legalább 
1 órára áztassuk a hajdinát. 
Lehet többre is, de felesle-
ges, mert ennyi is elég neki. 
Utána öntsük le róla a vizet, 
még egyszer jól öblítsük át, 
és hagyjuk magára.
2. csírázás: 8 órán belül – majd ezt követően 8 óránként – jól át kell 
öblíteni. Az a tapasztalatom, hogy nem elég szűrőben a csap alá tar-
tani. A csíráztatótálat engedd tele vízzel, kézzel forgasd jól át, napjá-
ban többször is. Szűrd le, öntsd le újra vízzel, mosd át, majd öntsd le a 
felesleges vizet. Mindaddig ismételd, amíg a hajdinán keletkezett nyál-
kás, nyúlós anyagot teljesen le nem öblítetted. A hajdina csíráztatásá-
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hoz nincs szükség csíráztató 
tálra, bármilyen konyhai 
edény megfelelő. Szűrőben 
leöblíted a magokat, lecsö-
pögteted, majd visszaborí-
tod a tálba. 
Másnap már megjelennek 
a picike csírák, ilyenkor már 
fogyasztható. Előbb nem!
3. felhasználás: A legjobb, 
ha a hajdinacsírát három 
napon belül elfogyasztjuk. 
Mindeddig tele van életerő-
vel, enzimekkel, vitaminok-
kal. Remek pástétom, szósz, 
fasírt, kenyér, hajdinakása készíthető belőle. A harmadik nap után kezd 
kellemetlen szaga lenni, még ilyenkor is ehető, csak már nem annyira 
finom. Ha előbb jön a kellemetlen szag, akkor vagy pörkölt hajdinát 
vettél, vagy nem öblítetted le elég jól.

Tipp: 
A második nap után, ha tudod, hogy nem fogod aznap felhasználni a 
hajdinacsírát, tedd be a hűtőszekrénybe. (Ne a fagyasztóba!) Így még 
2-3 napig fel tudod használni.
Teljesen semleges íze van, így édes és sós ételek készítésére egyaránt 
alkalmas. Melegítő hatású, ezért télen nélkülözhetetlen alapanyaga a 
nyerskonyhának.

Gyümölcslap készítése
Mi is az a gyümölcslap? Friss gyümölcsöt turmixgépben pépesítesz, 
majd szétteríted az aszalógép tapadásmentes alátétjén és megaszalod. 
A végeredmény egy bőrszerű, vékony anyag, amelynek igen sokrétű a 
nyerskonyhában a felhasználási módja: torta, palacsinta, zserbó, flódni, 
stb. készíthető belőle. A felhasznált gyümölcs fajtája is sokféle lehet, az 
egyszerű alma+banán páros mellett izgalmas ízeket kapunk, ha barac-
kot, földiepret, meggyet, áfonyát teszünk a turmixgépbe. 
Ha félig kész állapotban két különböző színű lapot egymáshoz 
tapasztunk, akkor kicsit vastagabb, szép, színes lesz a vége. Ezeket 

Hajdinacsíra a második napon
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falatnyi téglalapokra vágva 
nagyon gusztusos harapni-
valót kapunk, ez magában 
is fogyasztható, de útrava-
lónak, vendégvárónak is tu-
dom ajánlani. 

Nagy előnye, hogy sokáig 
eláll a hűtőben, így ha van 
egy kis időd, akár többet is 
készíthetsz. Ha szükség van 
rá, csak előveszed, gyorsan 
megtöltöd valamilyen finom 
töltelékkel, és már tálalha-
tod is.

Akkor lássuk, hogyan készül 
a gyümölcslap:
A gyümölcsöket tisztítjuk, 
aprítjuk és betesszük a tur-
mixgépbe. Nem kell hozzá 
víz! Ha nehezen forogna, 
akkor gyakran mozgassuk 
meg, egy erre a célra szol-
gáló rúddal nyomkodjuk le a 
gyümölcsöket.

Ha van aszalód, akkor a tálcára tedd rá 
a tapadásmentes lapot, és azon terítsd 
szét a masszát. 42 fokon 10-12 órán át 
kell szárítani. Ha nem egyenletesen szá-
rad, lehet cserélgetni, alsókat felülre és 
fordítva, a tálcákat is el lehet fordítani 
180 fokkal, mert a gép hátul jobban szá-
rít, mint elől.

fa
n
v
is
ló
d

e
e
k
rá
m
tö
toTöbbszínű gyümölcslapok

Mákkal, almával, dióval töltött gyü-
mölcslapok

A
a
A
a
m
v
a
m
g
g

gy p

MáMákkkk lal, lal ámávall, d dióióvall tötöltltötöttt gyüü- Hozzávalók 
(1 laphoz, melyből 
4 palacsinta készíthető):
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Ha nincs aszalód, akkor egy 
nagy tepsibe vágj sütőpa-
pírt, és arra tedd a masz-
szát. Használj spatulát vagy 
valamilyen műanyag lapot, 
amellyel egyenletesen szét 
tudod teríteni.

Sütőben is elkészítheted: 
a legjobb, ha légkeveréses 
sütőd van, állítsd a legala-
csonyabb fokozatra (50 ˚C), 
és egy ujjnyira támaszd ki 
az ajtaját, hogy a felesleges 
pára eltávozhasson. A ventil-
látor is azért kell, hogy mozog-
jon a levegő. Próbáltam sima 
sütőben, de elég nehezen 
száradt ki, a pára lecsapódott 
az ajtó falára.

Időnként kézzel ellen-
őrizheted a hőfokot, de nem 
fog túlmelegedni.

Ezt nem kell megfordí-
tani, teljesen ki kell szárítani. 
Ha készen van, lehúzod a 
tapadásmentes lapról, vagy 
leszeded róla a papírt, és 
már használhatod is (vagy 
teheted a hűtőbe későbbi 
felhasználásig).

Kenyér, kréker készítése
A nyers étkezés egyik alap-
pillére a nyers kenyér vagy 
kréker. Nevezhetjük sós 
keksznek, de igazán jó, 
egyedi szó nincs rá. (Javas-
lom a „lapos ropogóst”!)

12 óra szárítás után egészen vékony 
lesz

A gyümölcspép rákerül az aszaló-
gép tapadásmentes lapjára

Gyümölcspép a turmixgépben
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A nyers kenyér zöldsé-
gekből, olajos magokból 
készül, nem sütjük, hanem 
42 fokon szárítjuk, aszaljuk. 
Ha a nedvességét teljesen 
elveszíti, akkor ropogós, 
roppanós keksszerű vékony 
lapot kapunk. Ha kicsit vas-
tagabbra nyújtjuk és nem 
szárítjuk ki teljesen, akkor 
hajlékony, puha állagú lesz. 
Ki lehet használni a hajlé-
konyságát, és mindenféle 

zöldséggel töltjük, bebugyolálni, feltekerni, kinek mihez van kedve.
Mindkét változat kiváló alapja lehet a nyers szendvicsnek, nyers 

majonézt, zöldségpürét lehet rákenni, uborkát, paprikát rákarikázni. 
A kréker teához, gyümölcsléhez, de csak úgy magában (chips helyett) 
is remek ropogtatnivaló. Készíthetünk különféle magszószokat, ezekbe 
mártogatva is kitűnő csemege.

Ha nem kap nedvességet, akár hetekig, hónapokig is eláll, minden 
vegyi anyag és tartósítószer nélkül. Mi főleg azokat a változatokat ked-
veljük, ahol kevesebb a mag és több a zöldség. Vékonyra, roppanósra 
készítem. Ha nem szárítod ki teljesen, akkor a nedvessége miatt kicsit 
kényesebb, hűtőben 1-2 hétig áll el. Ha nem megfelelően tároljuk, 

akkor sem „romlik meg”, 
hanem az enzimek elkez-
dik emészteni, átalakítani 
a benne található élő anya-
gokat, és csak az íze lesz egy 
kicsit „érettebb”.

A tésztát állítsd össze a 
receptben szereplő módon. 
Jól dolgozd össze, és íze-
sítsd. Megkóstolhatod még 
aszalás előtt, ekkor még 
módosíthatsz rajta. Az íze 
alapvetően nem változik. 
Ha aszalás előtt finom, akkor 
a végtermék is az lesz!
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Ezt a tésztát kb. 3-4 
mm-es rétegben szét kell 
teríteni egy nagy tepsiben. 
Akinek aszalógépe van, 
annak könnyű a dolga, tapa-
dásmentes teflex lapra teszi, 
és aszalja 4-5 órát. Ezután 
meg kell fordítani és még 
4-5 órát kell szárítani, vagy 
addig, amíg teljesen kész 
nem lesz.

Aszalógép nélkül sem 
kell kétségbe esni, én több 
mint 1 évig készítettem 
krékereket sütőben, radiátoron, napon szárítva. A tepsibe tegyél sütő-
papírt vagy teflon sütőlapot. A sütő hőfokát úgy állítsd be, hogy amikor 
a kezeddel ellenőrzöd, ne legyen forró, csak meleg. Én egy lázas gye-
rek homlokához tudnám hasonlítani, az olyan 39-40 fok. A sütő ajtaját 
hagyd ujjnyira nyitva, hogy a pára el tudjon távozni. Legjobb a légke-
veréses sütő.

A másik megoldás, hogy egy kályhára vagy radiátorra teszed, és 
hagyod, hogy ott száradjon. Nyáron tedd ki a napra.

Mindez leírva olyan hosszadalmasnak, bonyolultnak tűnik, de a 
valóságban nem az. A lényeg, hogy addig szárítsd, amíg a teteje nem 
lesz sehol sem ragadós, ekkor fordítsd meg, hogy a másik oldala is 
megszáradjon. Csinos kis négyzetekre kell vágni, még olyankor, amikor 
valamennyire puha. Később már csak törik.
Recepteket találsz e könyv későbbi fejezetében, remélem, kedvet kapsz 
és hozzáfogsz te is krékert, „lapos ropogóst” készíteni. 

Átállás
Először is azt kell eldöntened, hogy mi a célod, hány százalékban és 
mennyi időn belül szeretnéd megvalósítani a nyers étkezést. 
Nagyon fontos, hogy ne lépd túl a szervezeted tűrőképességét, az élő 
ételek fogyasztása ne kényszer, hanem elsősorban öröm legyen, élvezd 
az új ízeket, fedezd fel a szépségeit! 

Bal oldalon a sárgarépás, jobb olda-
lon a lenmagos lapos ropogós
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Ha 100%-ban és azonnal szeretnél átállni a nyers étkezésre: 
mondjuk egy súlyosabb betegség miatt, azt mindenképpen meg kell 
hogy előzze egy komoly elméleti és gyakorlati felkészülés. Ha most 
elhatározod, hogy következő hónap elsejétől csak élő ételeket eszel, 
akkor addigra el kell olvasnod az idevágó szakkönyveket (hogy menet 
közben ne bizonytalanodj el) és meg kell tanulnod a konyhai fogáso-
kat is. Az átállás előtt célszerű legalább 3 napos böjtöt tartani, hogy a 
szervezeted „tisztán” induljon el. ☺
Ha úgy döntesz, hogy ezt a radikális módszert választod, előtte min-
denképpen konzultálj orvosoddal!
Hátránya: A szervezetedet sokként éri a hirtelen változás, és akár-
mennyire jó úton is jársz, kellemetlen tüneteket tapasztalsz majd. 
Szerencsére ez csak pár napig tart, ki lehet bírni. (Éva barátnőm 
mesélte, hogy a férje orvost akart hívni hozzá, annyira rosszul volt egy 
hétig. Egy hét után elmúlt minden tünet, és azóta sem látott orvost.)
Előnye: Hamar túlesel a kezdeti krízisen, és utána már remekül érzed 
magad. Ha jól felkészültél, akkor a konyhában is elboldogulsz, és nem 
fogsz visszafordulni az úton. 

Ha fokozatosan állsz át, akkor folyamatosan tudsz olvasni, tanulni. 
Magad határozod meg a fokozatosság mértékét, egy hónap, vagy akár 
egy év is eltelhet a teljes átállásig. Van időd megvásárolni a konyhai 
gépeket és kialakítani a vásárlási szokásokat. Nem éhezel, ha idegen 
helyre csöppensz, hiszen engedélyezett a főtt étel is. Ebben az esetben 
is javaslok egy háromnapos böjtöt az átállást megelőzően.
Hátránya: Könnyen visszafordul az ember, ha szembe találkozik a prob-
lémákkal. Az átállási krízis ugyan enyhébb, de ugyanúgy jelentkezik, és 
időben elhúzódik. Nem tud igazán hozzászokni a tested a rostosabb, 
nyers ételekhez, mert másnap újra kapja a régi fogásokat. Az emész-
tésed hol így, hol úgy fog viselkedni. Azt javaslom, hogy ebben az idő-
szakban a főtt ételek is válogatott, nem sült, csak párolt és csak vegán 
ételek legyenek.
Előnye: Hagysz időt a szervezetednek (és a saját tudatodnak is) a hozzá-
szokáshoz. Van időd tanulni és megszeretni bizonyos új ételeket. Előny 
még az is, hogy ezen a lassú, fokozatos úton meg tudod találni azt az 
állomást, ahonnan már nem folytatod a nyersételek arányának növe-
lését, mert megtaláltad a számodra megfelelőt. Ezen belül is lehetnek 
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mozgások, beiktathatsz teljesen nyers napokat vagy heteket, és meg-
látod, mennyit nyertél vele, mennyit veszítettél. Ennek függvényében 
haladsz tovább. Rajtad áll. 
Még egyszer szeretném hangsúlyozni: nem vagyunk egyformák, min-
denki más, és mindenkinek saját magának kell megtalálnia, hogy az 
ő múltja, körülményei, személyes beállítottsága, ízlése alapján neki 
mi a legmegfelelőbb arány a hagyományos és a nyers fogások között. 
Nem kell mindenkinek 100%-ban ezt az étrendet követni! Sokkal job-
ban jársz, ha egy olyan célt tűzöl ki magad elé, amelyet hiányérzet és 
lelkiismeret-furdalás nélkül be tudsz tartani, és az alábbi célok közül 
valósítasz meg minél többet: 

Tippek az élő ételekre történő fokozatos átállásra:
– Délig csak gyümölcs! Ha reggelire és délelőtt csak friss gyümöl-

csöt fogyasztasz, már megvalósítottál egy 25%-os nyers étkezést. 
A napod jól indul, egész napra el vagy látva energiával. 

– Mindennap egy tál saláta! Egyél mindennap egy tál friss salátát akár 
az ebédhez, akár a vacsorához, ezzel elég sok friss zöldséghez tudod 
juttatni a szervezetedet. Arra figyelj, hogy változatos legyen, egy-
részt ne unj rá, másrészt sokféle ásványi anyaghoz juss hozzá. 

– Minden étkezés tartalmazzon nyers összetevőt! Ha egy-egy étkezés 
nem teljesen nyers, hanem főtt ételből áll, mindenképpen egyél 
hozzá vagy lehetőleg előtte valamilyen nyers összetevőt. Sós főétel 
mellé mindig egyél salátát (vagy összevágott zöldségeket), az édes-
ség pedig mindig tartalmazzon valamilyen friss gyümölcsöt. 

– Tedd napi szokássá a zöld turmix fogyasztását! Bármilyen étrenden 
vagy, ha mindennap megiszol 0,5-1 liter zöld turmixot, ugrásszerűen 
megnő az energiaszinted, sokkal jobb lesz a közérzeted, és ha vol-
tak egészségügyi problémáid, képes leszel a gyógyulás útjára lépni. 

Leggyakrabban elkövetett hibák
Sokan mesélik, hogy megpróbálkoztak a nyers étkezéssel, de valamilyen 
ok miatt felhagytak ezzel az életmóddal, és visszatértek a főtt ételekhez. 
Amikor rákérdezek a részletekre, mindig kiderül, hogy valami hiba csúszott 
a megvalósítás módjába, vagy az ételek összeválogatásába, és ha kicsit 
körültekintőbbek lettek volna, nem kudarccal végződött volna az, ami 
„elsőre jó ötletnek tűnt”. Nézzük, milyen problémák merülhetnek fel: 
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