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MINŐSÉGI BEVÁSÁRLÁS

 Nem lehet elégszer hangsúlyozni élelmiszereink minőségének fontosságát. 
Ezen a téren semmilyen kompromisszumba nem szabad belemenni. 

 Angol nyelvterületen különösen népszerűvé vált a „support your local 
dealer” mottó, vagyis a helyi üzletek támogatása a náluk való vásárlással. Kép-
zeld csak el, milyen lenne, ha egyik napról a másikra megszűnnének a piacok, 
a bioboltok, a kis családi csemegeüzletek, és csak a nagy diszkontok és szuper-
marketek maradnának. Hátborzongató, nemde?

 Én, amikor csak tehetem, bioboltokban és olyan üzletekben vásárolok, 
amelyekről tudom, hogy  tulajdonosuk szívvel-lélekkel üzemelteti azokat. 
A széles választékú biobolt mellett van a közelünkben egy kisebb piacot is befo-
gadó üzletház, ahol mindig nagyon különleges, szokatlan alapanyagokat talál 
az ember. Itt általában még ehető virágokat is be tudok szerezni, olyanokat is, 
amilyeneket nem termesztek a kertemben.

 Különleges alapanyagokat rendelek néha az internetről is, de ehhez a meg-
oldáshoz csak akkor folyamodom, ha helyben nem – vagy legalábbis az általam 
kívánt minőségben nem – tudom beszerezni a kívánt hozzávalókat. Egyébként 
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nagyon szívesen járok piacra, mert min-
dig nagy élményt jelent számomra az 
ottani vásárlás.

 Alapvetően biotermékeket vásárolok, 
amit jó szívvel ajánlok mindenkinek. 
Megjegyzendő azonban, hogy nemcsak 
az lehet „bio”, amit ilyen címkével látnak 
el; szívesen vásárolok például olyan áru-
soktól is a piacon, akikről tudom, hogy 
valóban vegyszermentes, nagy odafigye-
léssel termesztett árukat kínálnak. Sok 
termelő követi a bioirányelveket, de nem 
feltétlenül engedhetik meg maguknak 
mindannyian a hivatalos biotanúsítvány 
feltüntetését.

 Azt tapasztaltam, hogy a biotermé-
kek általában érezhetően ízletesebbek 

és élettelibbek, mint a hagyományos termesztésű megfelelőik. Ez pedig azért 
fontos, mert a nyerskonyhánál hatványozódik az ilyen apró részletek jelentő-
sége; napi táplálkozásunk minél nagyobb hányadát teszi ki a nyerskoszt, annál 
kifinomultabbá válik íz- és illatérzékelésünk.

 Mi több, a biotermékek tartósabbak is, mivel a termelők a termesztési folya-
mat során tekintettel vannak a természet törvényeire. Az én szememben az étel-
készítés kiemelten fontos része az alapanyagok és termesztőik megbecsülése is. 
A megbecsülés már a vásárlásnál elkezdődik: hajlandó vagyok magasabb árat 
fizetni azért, amit vásárolok, hogy az összes szorgos, munkás kéz, amelyeknek 
köszönhetően én itt és most megvehetek egy rendkívül értékes terményt, meg-
kaphassa az őt megillető, méltányos fizetséget. Első pillantásra persze vonzó-
nak tűnhetnek a szupermarketek árai, de ha jobban belegondolunk, hogy ezek 
mitől is lehetnek ilyen alacsonyak, hamar felismerhetjük, hogy ezeknek a meg-
vásárlásával igen messzire kerülnénk a megbecsülés és a méltányos kereskede-
lem eszményétől. Az állandó akcióvadászat, az egyre szaporodó árleszállítások 
és a „minél olcsóbban” mentalitás terjedése közepette egyre többen veszítik el 
a valódi érték iránti igényüket.

 Mindig elborzasztanak a szupermarketek húsárai. Fogyasztói társadalmunk 
a jelek szerint semmire sem becsüli az állatokat – pedig ők is éppen olyan élő és 
érző lények, mint mi vagyunk.
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 Minden létezés energia, ami ennek megfelelően folyamatosan áramlik. 
A legrosszabb körülmények között nevelt, rovar- és gyomirtókkal, valamint 
műtrágyával teli termények megterhelik a szervezetünket, és energetikailag 
lényegében halottak. Többek között ezért választok mindig tisztelettel és sze-
retettel termelt és árusított terményeket. Legyünk csak bátran kritikusak és 
válogatósak vásárláskor; inkább kevesebb árut vegyünk, de az legyen valóban 
minőségi.

 A bevásárlás és az értékes élelmiszerek témakörén túl külön figyelmet szen-
telek a következő oldalakon egy további fontos tényezőnek,  a víznek is. Ez a 
téma régóta foglalkoztat, mivel a víz minden élet alapja. A következőkben a 
legújabb felfedezéseimet és felismeréseimet szeretném megosztani az olvasó-
val.
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VÍZ NÉLKÜL NINCS ÉLET

 Bár nem áll szándékomban tudományos tanulmányt rögtönözni a vízről, azt 
mégis elengedhetetlennek tartom, hogy kellő figyelmet szenteljünk ennek a 
létfontosságú anyagnak. Elvégre az ivóvízbevitel is a „táplálkozás” és így a lét-
fenntartás szerves része. A vizet nemcsak magában isszuk, hanem a legváltoza-
tosabb módokon fel is használjuk az egyes ételek elkészítése során.

 Kiemelten fontos tehát a tiszta, egészséges, jó minőségű víz. Emlékszem, 
mennyi mindent ittunk gyerek- és fiatalkorunkban – mindent, csak épp vizet 
nem. Különféle – általában cukrozott és szénsavas – limonádékat, teát, kávét, 
kólát, Fantát, milkshake-eket, gyümölcsleveket és ki tudja, még mi mindent, 
amelyek mind a létfontosságú vizet voltak hivatottak helyettesíteni. Holott a 
testünknek csak tiszta és jó minőségű vízre van szüksége életfunkcióink fenn-
tartásához!

 Elvégre kétharmadrészt mi magunk is vízből állunk, ami már önmagában 
jól mutatja, milyen fontos szerepet játszik ez a folyadék az életünkben. Csodá-
latos bolygónk, a Föld felszínének szintén igen tekintélyes hányadát borítja víz. 
Bárhonnan és bármilyen összefüggésben is nézzük tehát, a víz életet jelent.

 A víz számos fontos feladatot lát el a testünkben, ezért különösen fontos, 
hogy mindig bőséges mennyiségben álljon rendelkezésünkre, és folyamato-
san pótoljuk a kiválasztás, kilégzés és izzadás útján elvesztett mennyiséget! 
A fogyasztásra ajánlott minimális napi vízmennyiség 30 ml a testsúlyunk min-
den egyes kilogrammja után; és ügyeljünk arra is, hogy ez a víz lehetőleg tiszta, 
szénsavmentes és bázikus pH-értékű legyen.
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 Szervezetünkben a víz egyaránt működik szállító-, oldó- és vivőanyagként, 
szabályozó közegként és információhordozóként is. A víz maga az élet! Minél 
kisebbek a víz szerkezeti egységei (e tekintetben a gleccserek frissen kiolvadt 
jege a legjobb), annál jobban tudják hasznosítani testünk sejtjei, és annál job-
ban láthatják el funkcióikat.

 A természetben a legkülönfélébb tulajdonságokkal rendelkező ivóvizekkel 
találkozhatunk. A források vizét általában igen tisztának és értékesnek tart-
ják, de ez nem minden esetben igaz, mivel a víz minősége számos környezeti 
tényezőtől is függ, így például a helyi talaj és kőzet összetételétől. Ezért tehát 
minden egyes forrás – és mindegyiknek a vize is – teljesen egyedi. Amíg alapo-
san – laboratóriumban – ki nem vizsgálják, addig nem tudhatjuk, melyik mit 
tartalmaz.

 Az utóbbi évtizedek során egyre több erőfeszítést tettek annak érdekében, 
hogy a vezetékes vizet is újra értékes, egészséges ivóvízzé lehessen változtatni – 
például „információval feltöltés” és energizálás útján. Számos különböző ilyen 
célokat szolgáló készülék kapható.

 A víz sokoldalú, változékony és alkalmazkodóképes. Lényegében nem más, 
mint egyfajta folyékony emlékezet, amely információkat vesz fel, tárol és továb-
bít – megfelelő körülmények között pedig megváltoztatja, át is alakítja azokat.

 Így tehát a víz folyamatosan befolyásolja az életünket! A természet külső-
belső útjainak szállítóeszköze, információ- és anyagcsereközege, az élővilág 
egyensúlyának őre: elviszi a felesleget és pótolja a hiányt. Rendkívüli tisztí-
tóerővel bír, elmossa az egyensúlyt zavaró többletet és egyenletesen eloszlatja 
mindenhol, ahol szükség van rá.

 Sokan még csak nem is sejtik, milyen hatással van a testükre az „optimális” 
minőségű víz hiánya. A test ugyanis nem működik limonádéval és kávéval. Épp 
ellenkezőleg: óriási erőfeszítésébe kerül, hogy kiszűrje ezekből a működésé-
hez szükséges – minimális – víztartalmat. Sokan szenvednek vízhiányban – 
és ennek következtében különböző kóros tünetektől is – pusztán azért, mert 
olyan italokat fogyasztanak, amelyek nem pótolják a tiszta vizet.

 Az egészség szolgálatára hivatott ínyenckonyha azonban megfelelő tisztasá-
gú vizet is igényel. Ha már egyszer eldöntöttük, hogy értékes és minőségi táp-
lálékot fogunk fogyasztani és rendszeresen művészi ételeket alkotunk, akkor 
természetesen vízből is csak a legjobbat érdemes fogyasztani, annak érdekében, 
hogy a lehető legjobb eredményt érjük el! A vízzel kapcsolatos jelenlegi tudá-
som ugyan nem 100%-os tudományos pontosságú, elvégre a tudományos ered-
mények is évről évre változnak, bővülnek és gyarapodnak, az alapokat mégis 
szeretném megosztani a kedves olvasóval.
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 Sokáig forrás- vagy ásványvizet használtam, nemrégiben azonban lelkesen 
átálltam a vízionizáló használatára, amellyel mindig az éppen aktuális egyéni 
igényemnek megfelelően „alakíthatom át” a vizet. Ez az eszköz egyszerű, köny-
nyen kezelhető és mindig pontosan olyan minőségűvé alakítja akár a vezetékes 
vizet is, amilyenre szeretném. Előállítható vele pl. szűrt, öt különböző bázikus 
és két savas fokozatú víz is.

 Számtalan különböző vízionizáló készülék kapható, és kétségkívül mind-
egyiknek megvan a maga előnye. Én egy olyan készüléket választottam, amely-
nek fejlesztésében személyesen közreműködött Sang Whang, az egyébként 
szintén ajánlásra érdemes Fiatalodás című könyv szerzője is (könyvében rész-
letesen bemutatja a készüléket). Ezt az ionizálót be tudom állítani saját lakó-
helyünk vízminőségére, valamint rendelkezik egy számomra különösen fontos 
szűrővel is (további információk a www.taste-of-love.de weboldalamon talál-
hatók a készülékről).

Ionizált víz

 No de ízletes-e egyáltalán az ionizált víz? Nos, nagyon is; ami azt illeti, sok-
kal lágyabb és finomabb, mint a hagyományos ivóvíz. Mi több, az ionizált víz 
még akkor sem telíti el és fújja fel annyira az embert, mint a hagyományos víz, 
ha egyszerre sokat iszik belőle. Ennek oka pedig az, hogy az ionizált víz szer-
kezetileg „sejtbarátabb”. Mi több, magas redoxipotenciálja miatt megbízható 
antioxidánsként is használható.

 Szívesen iszom bázikus vizet önmagában is, de készítek belőle smoothie-
kat, hígítok vele frissen facsart gyümölcsleveket és számos ínyencség megalko-
tásához is használom.

444444444
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Bázikus víz

 Bár semmi sem helyettesítheti a természetesen egészséges, ásványokban és 
antioxidánsokban gazdag étrendet, nem kizárólag az ételeinkből szerzett 
antioxidánsok jelentik az egészséges szöveteink szabadgyökök általi oxidáló-
dását megakadályozni képes szabad elektronok egyetlen (és nem is mindig a 
legjobb) forrását. Ilyen szabad elektronokhoz legnagyobb biztonsággal az 
elektrolízis útján felfokozott redukciós potenciálú vízből juthatunk.

 Míg a hagyományos víz molekulái átlagosan tizenötösével rendeződnek 
nagyobb csoportokba, addig a bázikus víz esetében mindössze ötöd-hatodma-
gukkal; ezért „sejtbarátabb”, ezért tudja könnyebben és gyorsabban felvenni a 
szervezetünk. Könnyen eljut még a legkisebb hajszálereinkbe is, bázikus pH-
értékének köszönhetően pedig kedvezően befolyásolhatja a nyirokrendszerünk 
pH-értékét. Így megnő a nyirokrendszerünk folyadék mennyisége, javul sejtje-
ink tápanyag- és oxigénellátása, valamint élénkül a salakanyagok elszállítása is.

 A bázikus víz jóval nagyobb redukciós potenciállal rendelkezhet, mint 
a táplálékainkból nyert más antioxidánsok. „Pehelysúlyú” molekulái miatt a 
bázikus víz igen gyors reakciókra képes, és sokkal gyorsabban jut el testünk 
minden sejtjéhez. Oldószerként is hatékonyabb, felerősítve ezáltal testünk 
salaktalanítási folyamatait. Kiválóan alkalmas továbbá zöldség- és gyümölcs-
mosásra is; meglepő, mennyivel tisztábbá és ízletesebbé teszi a különböző alap-
anyagokat.

Savas víz

 A legsavasabb víz öli a leghatékonyabban a baktériumokat. Sokan használnak 
savas vizet bőrápolásra vagy már fennálló bőrproblémák kezelésére is.
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TÁPLÁLKOZÁSUNK ENERGETIKAI 
ASPEKTUSAI

Odafigyelés, szeretet és megbecsülés – a három 
legnélkülözhetetlenebb összetevő

Amint arra már e könyv elején is utaltam, „a szívhez a gyomron keresztül vezet 
az út” – és valóban így áll a helyzet.

 Elgondolkodott már az olvasó azon, mitől lehet, hogy egy egyébként tel-
jesen „korrektül” elkészített és finom étel utóbb mégsem bizonyul kifejezet-
ten emészthetőnek? Vagy épp ellenkezőleg, hogy egy egyébként „silányabb” 
összetevőkből készült étel mégis rendkívül kielégítőnek és nagyon is könnyen 
emészthetőnek bizonyul? Adott esetben ez függhet akár attól is, hogy az étel 
készítője épp jó vagy rossz kedvében volt-e, mérgesen és kelletlenül vagy sze-
retetteljesen és odaadással készítette-e az ételt, beleáramoltatva abba az éppen 
aktuális érzéseit is.

 Ezzel arra szeretnék rávilágítani, hogy nagy jelentősége van annak is, milyen 
kedélyállapotban készítjük el ételeinket, hogyan állunk az összetevőkhöz és a 
folyamat egészéhez. Ha ugyanis jókedvűen, hálásan és szeretetteljesen munkál-
kodunk, akkor nemcsak nekünk magunknak lesz szórakoztatóbb és örömtelibb 
az ételkészítés, hanem energetikailag is jobb minőségűek lesznek az eredmé-
nyül kapott fogások. Erről a témáról érintőlegesen már a zöld smoothie-król 
írott könyvemben is volt szó.

 Talán hallott már az olvasó Masaru Emoto izgalmas és lélegzetelállító, a vizet 
vizsgáló kutatásairól. A legkülönbözőbb vizekről készített vízkristályfényképei 
látványosan mutatják, mennyit számít a víz tisztasága vagy épp szeretettel vagy 
harmóniával való „feltöltöttsége”. És persze ugyanígy látszik rajtuk az is, ha 
a vizsgált víz erősen szennyezett, netán félelemmel vagy gyűlölettel telített. 
Ezek a vízkristályfényképek kézzelfoghatóan mutatják a víz energiáját – annál 
inkább lenyűgöző (és egyszersmind sokkoló) ennek a felfedezésnek a hordere-
je.

 Gyakran mondunk magunkról olyasmiket, hogy mondjuk „jaj, de hülye 
vagyok” vagy más hasonlókat, ha például éppen elfelejtettünk vagy elvétettünk 
valamit. Nap mint nap teszünk magunkról ilyen és ehhez hasonló negatív kije-
lentéseket, csak úgy mellékesen. No de hányszor mondunk olyasmiket például, 
hogy „szeretem magam” vagy hogy „tisztelem magam”?
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 Sokkal körültekintőbb és óvatosabb lettem, amióta komolyabban foglalko-
zom az energetikával. Egyetlen napot sem zárok anélkül, hogy hálát ne adnék 
mindazért (legyen szó akár a legcsekélyebb apróságokról, semmiségekről), amit 
az adott nap folyamán átélhettem. Mára ez olyannyira a szokásommá, napi ritu-
álémmá vált, hogy már el se tudok aludni nélküle; egy belső hang folyamatosan 
emlékeztet rá. Hálával telt szívvel térni aludni – ez az én imádságom.

 Ahogy azt már a korábbiakban is említettem, testünk egyik legfontosabb 
alkotóeleme a víz. Van egy méretes, ízléses vizeskancsónk, amit napi rendsze-
rességgel töltünk fel újra és újra több liter bázikus vízzel. Ez már-már amolyan 
szent rituálévá vált. A kancsó alátéteként egy papírlap szolgál, rajta a következő 
szavakkal: „szeretet”, „hála”, „egészség” és hasonlók.

Mindig nagyon jó érzés tölt el, amikor ebből a kancsóból öntök magam-
nak vizet – és mindig mosolyogva állapítom meg, hogy most már gyakorlatilag 
kizárólag ilyen vizet használok. Ha pedig kiürül a kancsó, mindig rögtön újra-
töltöm, és csak aztán, újra a kancsóból töltök magamnak.

 A nyersételekhez szánt diót, mogyorót és más magvakat például kizárólag 
ilyen vízbe áztatom be, majd pedig ezzel az áztatóvízzel öntözöm meg a növé-
nyeimet. Jó érzés fenntartani az öröm, a szeretet, az odafigyelés és megbecsülés 
e körforgását.

 Biztos sokan megmosolyognak, amikor a fülük hallatára ujjongva örvende-
zem például egy, a bevásárlókosaramból épp kiemelt cukkini tökéletes szépsége 
felett. Elvégre a természet és azon belül is főleg a táplálékunk szépsége és sok-
színűsége egyszerűen páratlan, és mindig lenyűgöző! Minden egyes zöldség és 
gyümölcs teljesen egyedi; órákig tudnék áradozni róluk, de ettől most inkább 
eltekintek. Arra azonban mindenképp szeretném rávenni a kedves olvasót, 
hogy próbáljon meg új szemszögből nézni minden alapanyagot és elkészült 
ételt, amit csak magához vesz. Elvégre ezek is éppúgy az élet misztériumát tük-
rözik, ahogyan minden más létező is ezen a bolygón.

 Szinte valamennyi kultúra és vallás közös, ősi szokása az étel megáldása. 
Csodálatos dolog hálát adni az étkünkért és megáldani azt. Ezáltal minden 
egyes étkezés igazán különlegessé válik.
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NYERSKONYHÁM HOZZÁVALÓI
A leggyakoribbak és a legkedvesebbek

 Friss saláták, zöldségek, gyümölcsök, fűszerek és csírák mellett gyakran hasz-
nálok vitálkonyhámban különféle diókat, mogyorókat, magvakat és ún. 
powerfoodokat (pl. gojibogyót, chiamagot, macagyökeret, nyers kakaót, algá-
kat és hasonlókat).

 Weboldalamon, a www.taste-of-love.de-n részletes információkat közlök az 
egyes alapanyagokról, így érdemes időről időre felkeresni. Tervezek a közeljö-
vőben egy olyan könyvet is, amelyben részletesen bemutatom majd az általam 
használt legkülönfélébb hozzávalókat és számos más izgalmas, sokak számára 
még teljesen ismeretlen élelmiszert is. Mivel azonban mindezen információk 
menthetetlenül szétfeszítenék jelen könyv tartalmi kereteit, ezért itt és most 
csak a konyhám leglényegesebb összetevőire és legújabb felfedezéseim némelyi-
kének (így például az „édességek”) bemutatására összpontosítok. Ne ijedjünk 
meg attól, hogy előnyben részesítek egyes zöldség- és gyümölcsféléket, köztük 
számos egzotikus növényt is, többségük ugyanis többféle alternatívával is kitű-
nően helyettesíthető.

 Az alábbiakban említésre kerülő összetevők között sok olyan található, 
amelyekből mindig tartok otthon valamennyit. Azért érdemes így „bespájzol-
ni”, hogy szükség esetén – vagy akár csak úgy spontán – gyorsan alkothassunk 
valami egyszerű fogást. Kevés frusztrálóbb dolog van egy hiányzó kulcsössze-
tevőnél.

Elmondhatom magamról, hogy ritka kíváncsi természetű és kísérletező ked-
vű  agyok. Ami ugyanis valóban érdekel, arról nem tudok letenni. Még akkor 
sem, ha pl. az USA-ból kell megrendelnem valamit, és ezzel  pluszbonyodal-
makat okozok magamnak. De nem kell aggódni: az itt bemutatásra kerülő éte-
lek elkészítése nem ütközik majd akadályokba. A receptek összeállítása során 
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igyekeztem a különösebb gond nélkül beszerezhető összetevőkre szorítkozni. 
Azt hiszem, a jelen könyvben említésre kerülő alapanyagok legegzotikusabbja a 
friss pálmaszív, amit azonban szintén különösebb gond nélkül be lehet szerezni 
– ha máshonnan nem, hát egy internetes trópusigyümölcs-forgalmazótól.

 Ha mégis felmerülne valamilyen probléma az alapanyagokkal kapcsolatban, 
meginvitálom az olvasót, hogy nyugodtan kérdezzen tőlem e-mailben vagy 
akár a weboldalamon keresztül bármit, ami nem teljesen világos számára, de 
szívesen segítek bizonyos alapanyagok beszerzési forrásának felkutatásában is. 
Rövidesen felkerül az oldalamra egy részletes jegyzék, amelyben megtalálha-
tók lesznek a különféle források a legkülönfélébb hozzávalókhoz  – még az 
olyan ritkaságokhoz is, mint amilyen például a biominőségű szarvasgomba-
olaj. És természetesen ugyanilyen nagy örömmel fogadok minden érdekes és 
hasznos új információt is – hiszen ahogy már említettem is, szörnyen kíváncsi 
természet vagyok, és valósággal rajongok az újdonságokért. A jó tippeket pedig 
természetesen szívesen megosztom másokkal is a weboldalamon.

 Ebben a könyvben szándékosan nem nevezek meg konkrét beszerzési forrá-
sokat, mivel a tapasztalataim azt mutatják, hogy az efféle információk manap-
ság olyan gyorsan változnak, hogy nem érdemes könyvben megörökíteni őket. 
Mivel azonban a www.taste-of-love.de weboldalamon  folyamatosan tudom 
frissíteni – és ha kell, korrigálni  – az adatokat, így ott élek is ezzel a lehetőség-
gel.

 A „korrigálás” kapcsán pedig rögtön tovább is léphetünk az édesítés téma-
köréhez.

Édesítés a nyerskonyhában

 Ahogy tettem azt fentebb a víz esetében, úgy ennek a témának is relatíve nagy 
figyelmet fogok szentelni, mivel tudom, hogy sokakat foglalkoztat – elvég-
re sokan vannak az „édesszájúak” is. (Én magam szerencsére nem vagyok az 
„édesség” megszállottja – inkább a pikáns ízeket szeretem.)

 Hosszú éveken át szinte kizárólag agávészirupot használtam a konyhámban 
nagyjából mindenhez, amit csak édesíteni kellett; időtlen idők óta nem lát-
tunk már cukrot a férjemmel. Sziklaszilárdan meg voltam győződve arról, hogy 
az agávészirup a legjobb mind közül, már csak az alacsony glikémiás indexe 
miatt is, és azért is, mert cukorbetegeknek is ajánlották. Amikor  néhány évvel 
ezelőtt még nyersminőségű agávészirupot is találtam, minden tökéletesnek lát-
szott. Szűk két éve azonban olyan angol és amerikai publikációk kerültek elém, 
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amelyek egy csapásra eltörölték az agávészirup iránti rajongásomat. Mindkettő 
nagyon alaposan és ellenőrizhetően mutatta be ugyanis, hogy valójában miért 
épp az ellenkezője az agávészirup mindannak, aminek eddig tartottam. Azóta 
ez az alapanyag tabu számomra (további részletek a témáról a weboldalamon 
találhatók).

 Nekiláttam tehát egy kifogástalan alternatíva felkutatásának. Az agávészirup 
legnagyobb előnye világos színe és lágy, finom karamellás íze volt – vagyis az, 
hogy bámulatosan íz- és színsemleges édesítőszernek bizonyult, ezért nem volt 
könnyű megtalálni az igazi helyettesítőjét… végül mégiscsak sikerült felfedez-
nem egy másik, valóban egészséges és legalább olyan jó édesítőt.

Az édesítést illetően általánosságban kijelenthetjük, hogy ha bármi édeset 
fogyasztunk, azzal mindig és megkerülhetetlenül kalóriát veszünk magunk-
hoz. Az „egészséges” azonban nem egyenlő a „kalóriaszegénnyel”. Édességek 
fogyasztása esetén az „egészséges” fogalmát én inkább a felhasznált édesítő-
szer tisztasága és az energia minél lassabb felszívódása mentén határozom meg. 
Minél kevésbé terheli feleslegesen egy adott édesség a hasnyálmirigyet és minél 
kevésbé ugrasztja meg hirtelen a vércukorszintet, annál egészségesebbnek 
minősítem azt.

Könyvem receptjei között túlnyomórészt 
négy fő „cukorfajtával” találkozhat az olvasó 
– a könyv vége felé pedig (lásd Alapreceptek) 
azt is megtudhatjuk, hogyan lehet ezeket 
úgy előkészíteni, hogy könnyen és gyorsan 
felhasználhatók legyenek bármilyen krém-
hez vagy pasztához.

Mindig tartok otthon: datolyát, mazso-
lát, manukamézet, yaconszirupot és pálma-
cukrot.

Leggyakrabban azonban mégis a datolyát és az új-zélandi, gyógyhatású 
manukamézet használom, legkiemelkedőbbnek pedig a datolyapasztát tar-
tom – annál is inkább, mert a jó minőségű (amire okvetlenül érdemes figyel-
ni) manukaméz már anyagi megfontolásokat is felvet. Jómagam ezért inkább 
a táplálékkiegészítők közé sorolom, és csak nagyon célzatosan használom. Ez 
valóban egy igazi különlegesség – metil-glioxál- (MGO)-tartalma miatt pedig 
erőteljes baktériumölő is egyben. Csak önmagában a manukamézről is oldala-
kat tudnék írni – és írok is… a weboldalamon.

 Vegánok számára természetesen jó alternatívát jelent a fent említett másik 
három édesítőszer is. A pálmacukorról azonban annyit még érdemes megje-
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gyezni, hogy az nem nyers alapanyag. Mivel 
azonban jó minőségű, az összetevői teljesen tisz-
ták és a glikémiás indexe is rendkívül alacsony 
– tehát minden tekintetben kiváló –, ezért a 
„nyerskonyhán belül” is minden további nélkül 
alkalmazni merem.

Egyben itt ragadnám meg az alkalmat arra, 
hogy jelezzem: egyáltalán nem vagyok fanati-
kus vagy dogmatikus nyerskonyhás. Az én kony-
hám leginkább a „bioenergetikus vitálkonyha” 
fogalmával írható le – amelyben természetesen 
kiemelkedően fontos szerep jut a nyerskonyhá-
nak is. Hihetetlenül izgalmasnak találom az arra irányuló kutatást – minden 
korlátozó koncepciótól mentesen –, hogy mi és milyen kombinációban hat a 
legjobban ránk, emberekre. A továbbiakban címszavakban bemutatom nyers-
konyhám összetevőit, valamint összeállítok egy kis listát azokról a hozzávalók-
ról, amelyekből véleményem szerint mindig érdemes tartani otthon valameny-
nyit.

 Fűszerek a vitálkonyhámban

A vitálanyagokban gazdag konyha nélkülözhetetlen összetevői a friss fűszerek. 
Teli vannak értékes hatóanyagokkal, ezerízűek és mindig tökéletes dekoráció-
ként szolgálnak bármilyen fogáshoz.

A következő fűszereket cserépben neve-
lem, amíg csak lehet – vagy légmentesen 
zárt dobozokban teszem őket a hűtőbe, vagy 
„csokorba kötve” közvetlenül az ablakpár-
kányra.

Mindig tartok otthon: petrezselymet, 
bazsalikomot, metélőhagymát, koriandert, 
citromfüvet, kakukkfüvet, rozmaringot, 
men tát és gyümölcszsályát.

 A melegebb évszakokban: a legkülönfélébb bazsalikom- és mentafajtákat, 
majoránnát, oregánót, kaprot, vízitormát, metélő fokhagymát, kapucinuszsá-
zsát, lestyánt, bronz édesköményt,  sóskát, medvehagymát, podagrafüvet, pity-
pangot, csalánt és sok más fűszerfélét.
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Zöldség- és gyümölcsfajták

Végtelenül sokféleképpen használhatjuk fel vitálkonyhánkban a hazai és a sze-
zonális zöldségeket. Az évek során megtanultam, hogy minden további nélkül 
fogyaszthatunk nyersen még olyan zöldségeket is, mint például a kelkáposzta, a 
jamgyökér vagy a padlizsán. Korábban ezt el sem tudtam volna képzelni.

Cukkiniből és tökből fantasztikusan finom spagettit vághatunk, 
jamgyökérből pedig chipset készíthetünk. Legértékesebbek persze mindig a 
szezonális, tökéletesen érett állapotukban, frissen szüretelt zöldségek és gyü-
mölcsök. Ha valamely zöldségből felesleg halmozódik fel a konyhámban, 
akkor nyers kréker vagy marinírozott, aszalt ropogós zöldségchips formájában 
képezek belőle tartalékot. Gyümölcsök esetében pedig, ahogy azt bizonyára 
az olvasó is jól tudja, mindig az aszalás a legkiválóbb módszer nagyobb meny-
nyiségek tartósítására. Számomra ezzel kapcsolatban csak az volt új információ 
korábban, hogy az aszalás pontos hőmérséklete is igen fontos; mert bár az álta-
lában szokásos 60 °C feletti hőmérsékleten valóban gyorsan megszáradnak a 
gyümölcsök, de ezzel a módszerrel számos fontos és értékes hatóanyaguk meg-
semmisül.

 Zöldségből mindig tartok otthon: cukkinit, paradicsomot, sárgarépát, hagymát, 
fokhagymát, uborkát, avokádót, különböző friss salátákat, shiitakegombát, 
paprikát, pasztinákot és sarjadékhagymát.
 Általában használok még:  céklát, mangoldot, jamgyökeret, sampinyon- és las-
kagombát, halványító zellert, brokkolit, tököt, karalábét, mindenféle káposz-
tát, retket, édesköményt, zellert, cukorborsót, kukoricát és spárgát.
 Gyümölcsből mindig tartok otthon: almát, banánt, citromot vagy lime-ot, kivit, 
fekete áfonyát, ananászt, narancsot és gránátalmát.
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 Általában használok még: szőlőt, mindenféle bogyós gyümölcsöt, körtét, őszi- 
és kajszibarackot, szilvát, cseresznyét, datolyaszilvát („sharongyümölcsöt”), 
fügét, dinnyét, birsalmát, grépfrútot és mandarint.

Egzotikumok

Nagyon szeretem az egzotikus alapanya-
gokat is; konyhám legkedvesebb „játék-
szerei” között tartom számon ezeket.

Rendszeresen használok: mangót, papayát, 
pitayát, kókuszdiót (elsősorban zsenge 
thai kókuszdiót), vadbanánt, maracuját, 
nyers kakaót, csillaggyümölcsöt, guavát 
és pomelót.

Fűszerek, kakaó és szentjánoskenyér

Az igazán jó és sokoldalú konyha alfáját és ómegáját a lehető legjobb és legfrissebb 
fűszerek adják. Ezek nélkül el sem tudok képzelni kreatív konyhaművészetet.

A vanília például az egyik leggyakrabban használt hozzávalóm, egy valóban 
fenséges fűszernövény. Olyannyira beleszerettem, hogy kerítettem is magamnak 
két vanílianövényt (a vanília egyébként az orchideák családjához tartozik).

Különösen érdemes figyelni a minőségre a só esetében is. Én szinte kizáró-
lag tengeri sót használok, azon belül is legszívesebben a kiváló Fleur de Selt.

Mindig tartok otthon: csilit, borsot, 
tengeri sót, vaníliát (rudakat épp-
úgy, ahogyan port is), kardamomot, 
paprikát, curryt, fahéjat, kurkumát, 
gyömbért, római köményt, Cayenne-
borsot, szerecsendiót, sáfrányt, cit-
romfüvet, csiliszálat, koriandermagot 
és tamarindot („indiai datolyát”).
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Általában használok még: csillagánizst, különböző bio-fűszerkeverékeket (lásd a 
Kedvenceim listáját a weboldalamon), köményt, tarkaborsot és kínai gyömbért.
 A kakaót illetően megoszlanak a vélemények. Egyesek kábítószernek tartják és 
elutasítják. Én szeretem és értékelem; számomra a nyers kakaó a tökéletes koro-
na az avokádóhabra. De jó alternatívája – és tökéletes kiegészítője is egyben – a 
szentjánoskenyér, ezért mindig tartok otthon valamennyit mindkettőből.

Csírák

A csírák konyhám nélkülözhetetlen kellékei. 
Nemcsak rendkívül értékes, vitaminokban, nyom-
elemekben és ásványi anyagokban gazdag élelmi-
szerek, hanem rendkívül finomak, ízletesek és sok-
féleképpen hasznosíthatóak, akár dekorációként is 
különböző fogásokra.

Csírák nagy választékban kaphatók, többnyi-
re már biomi nőségben is. A legjobb és leginkább 
költségkímélő megoldás persze az, ha magunk csíráztatunk otthon. Erre a cél-
ra kaphatók egyszerű csíráztatóüvegek és komplett készülékek is – de ugyan-
ilyen jól kikeltethetjük ezeket a kis „energiabombákat” egy közönséges tálban 
is. Szerteágazó irodalma van a témának, jobbnál jobb könyvek magyarázzák 
el részletesen a csíráztatás fortélyait, így könnyen tájékozódhatunk a részletek 
felől.
Kedvenceim: lucernacsíra, mungóbabcsíra, hagymacsíra, vöröscéklacsíra, borsócsí-
ra, vörösretekcsíra („sango sprouts”), brokkolicsíra, karalábécsíra és lencsecsíra.

Diók, mogyorók, különféle magvak

 A nyerskonyha fontos alapanyagai a diók, mogyorók és különféle magvak; 
igencsak beszűkülne nélkülük a lehetőségek skálája. Megszámlálhatatlanul sok 
értékes hatóanyag és rengeteg energia rejlik bennük – éppen ezért az édességek-
hez hasonlóan ezeket is csak mértékkel szabad fogyasztani. Különösen a diók 
és mogyorók esetén vehetünk magunkhoz igen könnyen sokkal több zsírt, 
mint amennyit szeretnénk.

 Én a leggyakrabban mandulát, kesudiót, diót, hajdinát és lenmagot használok, 
de szívesen kísérletezek mindenféle más diókkal, mogyorókkal és magvakkal is – 
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amelyek egy része pép és püré formájában is beszerezhető (amely változatok főleg 
akkor jönnek jól, ha gyorsan szeretnénk elkészíteni valamit). Én például már sem-
miképp sem mondanék le a mandulapépről, és ugyanígy megszerettem a hajdinát 
is, amellyel rendkívül finom és ropogós kekszeket és megannyi egyéb finomságot 
tudok elővarázsolni. De a mandulához hasonlóan sokrétűen vethető be a kesudió 
is. A szezám pedig éppolyan gazdag értékes proteinekben, mint a kender.

 Mindig előcsíráztatott és újraaszalt magokat és magvakat vásárolok – ami-
kor pedig van rá elég időm, akkor magam állítom elő az előcsíráztatott mag- és 
mogyorókészletemet, amit aztán vagy felhasználok azon frissiben, vagy asza-
lom őket tartósítás és későbbi felhasználás céljából.

 Mindig tartok otthon: kesudiót, mandulát, kendermagot, paradiót, pekándiót, céd-
rusmagot, fenyőmagot, napraforgómagot, tökmagot, fekete és fehér szezámot.

Kötő-, duzzasztó- és ballasztanyagok

Számos kiváló kötő- és duzzasztóanyaggal sűríthetjük be, illetve szilárdíthatjuk 
meg alkotásainkat – mindennemű hevítés nélkül. Csak a kakaóvajat kell egy 
kicsit megmelegíteni, hogy megolvadjon és így jól el lehessen keverni a többi 
hozzávalóval – ehhez tökéletesen elegendő a 43 °C körüli hőmérséklet. Amel-
lett, hogy ezek igen hasznos és praktikus anyagok, még a bélrendszerünkre is 
kifejezetten jótékonyan hatnak, mivel a hatóanyagaik segítik az emésztést. (Én 
például desszertek és torták készítése során is használok kakaó- és kókuszva-
jat.) Talán az olvasó is hallott már a bolha- és a lenmagról, de eddig leginkább 
emésztéssegítőként  bélrenyheségre. Most egészen új oldalukról is megismer-
heti ezeket az alapanyagokat az olvasó! 



56

Mindig tartok otthon: chiamagot, bolhamagot, lenmagot, kakaóvajat, kókusz-
vajat.
Szívesen használok továbbá fehér ír moszatot is, bár ez nálunk csak nehezen 
beszerezhető. Ez egy igen hatékony kocsonyásító algafajta, hasonló az agara-
garhoz, csak még annál is ízsemlegesebb. Amint találok hozzá egy megbízha-
tó, minőségileg is ellenőrizhető beszerzési forrást, úgy azt nyomban közzé is 
fogom tenni a honlapomon. Egyelőre azonban jobb híján csak közvetlenül az 
USA-ból tudok rendelni fehér ír moszatot.

Ecet, olaj, olajos gyümölcsök, olíva és szárított paradicsom

 Az olajoknál különösképp ügyelek arra, hogy 
valóban ellenőrizhetően tiszta forrásból szár-
mazzanak, és lehetőleg biominősítéssel is ren-
delkezzenek. Fontosnak tartom továbbá azt 
is, hogy hidegen préseljék, vagyis ne tegyék ki 
őket erőteljes hőhatásnak az előállítási folyamat 
során. Előszeretettel használok aromaolajakat 
is.

 Ecetből legszívesebben biológiailag erjesztett 
almaecetet használok. Ez sok mindenhez passzol, 
és a szervezetünkre is bázikusan hat. Másfajta ece-

teket inkább csak bizonyos öntetek különleges ízesítéséhez használok.
Nélkülözhetetlen a konyhámban a napon 

szárított paradicsom is, amit igen gyakran hasz-
nálok. Nagyon intenzív a zamata, és kiválóan 
felhasználható ízletes krékerekhez vagy sűrű, 
pikáns-gyümölcsös szószokhoz is, de szeletel-
hetünk belőle különböző salátákba is. Ha szép 
paradicsomokat találok a piacon (vagy épp a ker-
temben), azok egy részét rendszerint kiszárítom. 
A szárított koktélparadicsom-szeletek nemcsak 
hogy nagyon finomak, de sűrű szószok díszítésé-
re is kiválóan alkalmasak.

Mindig tartok otthon: olívaolajat, napraforgóolajat, tökmagolajat, repceola-
jat, szarvasgombaolajat, mandulaolajat, szezámolajat, dióolajat, csiliolajat, 
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bogáncsolajat, citrolívaolajat (olívából és citromból készült olaj), lenola-
jat, almaecetet és különböző gyümölcseceteket, így például málnaecetet, 
bodzavirágecetet, szilvaecetet és balzsamecetet.
Továbbá: szárított paradicsomot és különböző olívafajtákat.

Powerfoodok

Az energiában és értékes hatóanyagok-
ban gazdag, ún. powerfoodokat lénye-
gében csak a teljesség kedvéért, épp 
hogy megemlítem itt, bővebben nem 
mélyedek el bennük, mivel részletesebb 
tárgyalásukkal valószínűleg meg lehetne tölteni egy újabb, külön könyvet is. 
Igen sokféleképpen hasznosítom őket: salátákra szórom, smoothie-kba keve-
rem vagy különböző süteményeket és krékereket készítek belőlük. Számtalan-
féle powerfood áll rendelkezésünkre.

Kedvenceim, amelyekből mindig tartok otthon valamennyit: goji, maca, chia, 
tőzegáfonya, fekete berkenye (arónia), acai, lucuma, mesquite, szeder, borbo-
lyabogyó.

Algák

 Végül megemlítek még egy fontos hozzávalót, jelesül a norilapokat. Ez egy 
aszalt algafajta, amelyet a szusi elkészítéséhez használnak.
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A következő levesek elkészítéséhez a szokványos konyhai 

eszközökön (kés, vágódeszka, szita stb.) kívül csak egy 

kiváló konyhai turmixgépre van szükségünk. A magam 

részéről a nagy teljesítményű Vita-Mix vagy Thermomix 

készüléket ajánlom.

Ha ilyennel nem rendelkezünk, szeretnénk mégis igazán 

selymesre, lágyra elkészíteni pl. a spárgalevest, akkor 

az is jó megoldás, ha „előpuhítjuk” az alapanyagot egy 

passzírozó szitával.

A legoptimálisabb azonban a nagy teljesítményű turmix-

gép, mivel rengeteg időt és vesződséget megspórolha-

tunk vele – ráadásul hulladék sem marad utána.

Kevés kivételtől eltekintve a levesek általában igen gyor-

san és könnyen elkészíthetőek.

Ha tehát gyorsan kell produkálnunk valami finomságot, 

akkor egy nyersleves mindig tökéletes választás – annál is 

inkább, mert előre elkészíthetőek, hűtőben jól tárolható-

ak és kiválóan alkalmasak arra, hogy bárhova magunk-

kal vigyük őket útravalónak vagy akár  különböző össze-

jövetelekre is.
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