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A dió az ember
legrégebbi
táplálékainak
egyike. A diófogyasztás végigkísérte emberré
válásunkat. A kőkorszaki ember lakóhelyein gyakoriak a
diómaradványok. A diót ismerő népek étkezési
kultúrájának ezer évek óta állandó szereplője a dió. A
mottó megalkotásához Micsurinnak nem is volt szüksége
nagyon sok leleményre. Az orosz nép körében régóta
ismert mondás, hogy három kenyere van az embernek. A
búza, a krumpli és a dió. Az előző kettőből már ettünk
eleget, a dió következik.
A technika fejlődésével a dió elkészítési módja
állandóan fejlődött. Ebben a fejezetben - de később, a
dióolaj, a zöld dió, a diós italok tárgyalása során is
- igyekszem néhány lehetőségre rámutatni. Ötletekre.
A konkrét receptek a könyv vége felé olvashatók. Első
az olvasás.
Kóstolgassuk különféle formákban a diót!

Élelmiszerpiramis
Mottó:
"Én kicsike vagyok,
A fogajim nagyok,
Megtöröm a diót,
Csak sokat aggyatok!"
(Ipolynagyfalusi gyerekvers)

Mennyi diót együnk?
A sok táplálkozási elmélet közül az úgynevezett
élelmiszerpiramis érdemli a legnagyobb figyelmet, amit
az alábbi ábra szemléltet. Legalul helyezkednek el a
legszélesebb körben, naponta fogyasztandó élelmiszerek,
középen a heti néhány esetben, legfelül a havi néhány
esetben ajánlott élelmiszerek. Látjuk, a dió a napi
ajánlásban szerepel.

Tisztelt olvasó Kollégám, alapjában kétféle ember
létezik. Az egyik ül a számítógép előtt és dolgozik
vagy szórakozik. A másik szintén ott ül, és szintén
dolgozik és szórakozik, de ott áll előtte egy tányérkán
kevés dióbél. És ha elfogyott, feláll, és hoz újabb
tányérkával.

Fogyasztóvédelem
A fogyasztóvédelem is foglalkozott a dióval. Mivel
hivatalos szövegről van szó, csak szó szerint szabad
idéznem.
A dióra vonatkozóan még nincs előírás
a Magyar Élelmiszerkönyvben. Így az
MSZ 11865 (Dió) és MSZ 20604 (Dióbél)
sz. szabványok tartalmazzák a
minőségi előírásokat. Az európai
szabványok hazai bevezetése során a
DF-02 ENSZ-EGB szabvány előírásait vesszük hamarosan
át. Ezért a következőkben ezeket az előírásokat
ismertetjük.
A dióbelet három minőségi osztályba kell sorolni:
Extra, I., II. osztályba.
A dióbelet nem méret, hanem “stílus”
alapján kell még válogatni.
E szerint megkülönböztetünk:








dióbél feleket, mely azt jelenti,
hogy az egész bél két, nagyjából
egyenlő nagyságú ép részre van
szétválasztva;
dióbél negyedeket, ami azt
jelenti, hogy az egész bél négy,
nagyjából egyenlő részre van
szétválasztva;
darabos dióbél törmeléket, ami azt jelenti, hogy a
dióbél darabok nem hullanak át egy 6 mm
lyukátmérőjű rostán;
dióbél törmeléket, ami azt jelenti, hogy a dióbél
darabok áthullanak a 6 mm, de nem hullanak át az 1
mm lyukátmérőjű rostán.

Szokványos fogyasztói csomagolások
A dióbelet különböző méretű fa vagy műanyag rekeszekbe,
esetleg kartonpapír dobozokba vagy raschel, ritka
szövetű juta zsákokba csomagolják. A legnagyobb
szokványos csomagoló eszköz (göngyöleg) a 10-es rekesz,
11-12 kg-os befogadóképességével.

A minőség megóvása érekében 0,5 kg befogadóképességű
műanyag vagy papír tálcában hoznak forgalomba
fogyasztásra dióbél feleket. Ezeket a fogyasztói
csomagolási egységeket mindig valamilyen nagyobb
gyűjtőcsomagolásba teszik az anyagmozgatás, szállítás
során.
Ugyancsak a minőség megóvását szolgálják a különböző
vákuumos vagy védőgázos csomagolások.
Fogyasztói tárolási körülmények, tárolhatósági
időtartam
A diót két formában szokták tárolni, héjasan és
dióbélként. Mindkét formában száraz, hűvös helyen
tárolható a dió, de héjasan tovább megőrzi minőségét.
0°C körüli hőmérsékleten 1-1,5 évig is eltartható a
dióbél, 10 °C hőmérsékleten 6-8 hónapig,
szobahőmérsékleten 1-4 hónapig tartható el
minőségromlás nélkül.
Háztartási körülmények között is törekedni kell az
ideálist közelítő értékekre, mivel magasabb
hőmérsékleten vagy nedves körülmények között rohamosan
csökken az eltarthatósági időtartam.
Eddig az idézet a Fogyasztóvédelemtől. Hát, mit
mondjak, már nagyon elavult. (Mivel dióról van szó, azt
is mondhatnám, hogy avas.)
Házilagosan, a saját kertünkben termett dióra a fenti
előírások nem kötelezők.
Házilag akkor járunk el a leghelyesebben a megtört dió
tárolását illetően, ha légmentesen zárhatő
műanyagdobozban tároljuk, hűvös helyen. Légmentesen,
hogy meg ne molyosodjon. A dobozok legyenek felcímkézve
az alábbi minta szerint, nehogy a dióbelet más héjas
gyümölcsök belével tévesszük össze! Kár lenne.

Mert, tessék elképzelni, tisztelt diófogyasztó
Kollégám, én beszéltem olyan emberrel, aki nem ismerte
a pekándiót! Így fennállt a tévedés veszélye!

Tanácsok a dióbél fogyasztására
Mottó:
"Mikor én még kicsiny voltam,
A diójér majd meghaltam,
De mivel már nagyobb vagyok,
A leányért majd meghalok."
(Kishartyáni magyar népdal)

Valóban, mint egy francia szakértő írja, a dió íze
csiklandozza az ember ínyét.
A diót a fogyasztó és az ipar
is nagyon sokféleképpen
használja fel. Leggyakoribb
felhasználási területe az
édesipar, illetve a
háztartásokban készült
édességek. Az édesiparral nem foglalkozom, a diós
édességekről, süteményekről, ételekről pedig később
lesz szó. Most pedig olyan javaslatokat ismertetek,
amiket nálam hozzáértőbb emberek írtak le, én csak
összesítem és közzéteszem.

Az a kérdés tehát, hogy hogyan fogyasszuk a diót.
Többféle lehetőség van rá. A lehetőségek nem zárják ki
egymást, vagyis a választásunk nem kizárólagos.
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tje) pirítsunk kevés dióbelet közepesen meleg
sütőben 10-12 percig, és szervírozzuk melegen.
A dióbél pirításának két módja van. Ha a darabos
dióbelet egy edényben egy rétegben magában
pirítjuk, vagy ha enyhén kevés olajon. Próbáljuk ki
mindkettőt.
Hazai recept a "rágcsa" készítése, amihez a szép
dióbélen kívül csak kevés étolaj és só kell. A
dióbelet kevés sós vízben 3-5 percig főzzük,
megszárítjuk, majd forró olajban 1-2 percig
pirítjuk. Az olajat még melegen felitatjuk a
dióbélről, és kihűlés után már rágcsálhatjuk is a
sör, a bor mellé.
Néhány darab feles dióbél önmagában is megfelel
aperitifnek, amíg várunk az ebédre.
Ha csak egy szelet kenyeret eszünk, az
is díszíthető dióbéllel.
Zsömlét is ehetünk dióval, japán
módra.












A dióbél pékárukba is süthető. Berlinben létezik az
úgynevezett "berlini kenyér", amiben 18 % dió van.
A házilag sütött kenyér tésztájába keverhetünk
dióbelet. Mégis olcsóbb, mint a boltban kapható ha kapható - diós kenyeret 4 euróért megvenni.
Dióvaj készítése: Keverjünk a frissen darált
dióbélbe frissen facsart citromlevet vagy más
gyümölcs levét. Kenyérre kenve ehetjük.
Mit kenjünk a kenyérre?
Keverjünk össze mixerrel
két csésze pirított
dióbelet, egy evőkanál
vagdalt fokhagymát, fél
csésze olivaolajat, két
evőkanál apróra vágott
petrezselymet, negyed
csésze vizet és kevés sót,
borsot. Három csésze
kenyérre kenhető dióbelet
kapunk, amit
kenyérszeletekkel
szervírozhatunk.
Előételnek is jó.
Hasonló recept máshonnan: 10 dió darált belét 2
gerezd eldörzsölt fokhagymával és egy evőkanál
napraforgóolajjal keverjük össze, és hintsük meg
reszelt sajttal. Kenjük kenyérre, és annyira
megszeretjük, hogy ez lesz mindennapi reggelink.
Édes reggeli pirítóst úgy készíthetünk, hogy a
pirítósra mézes diót kenünk, kevés pirított
szezámmaggal megszórva.



Diós süteményekről később lesz szó. De most, az
extrém túrázások szezonjában nem mehetek el szó
nélkül az életmentő diós mézes mellett, amit nagyon
ajánlatos extrém túráinkra magunkkal vinni, túlélőcsomagként. Kisebb adagja a zsebben is elfér, és
valóban életmentő, mert 2-3 napig is elélhetünk
rajta, mire a speciális mentők a barlangban, a
szakadékban, vagy a lavina alatt ránktalálnak.
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vaj mintájára is dióvajat.
Pirított dióbelet mixerben
ledarálunk, és négyszeres
mennyiségű vajat mixelünk
hozzá. Közben kicsit sózzuk,
borsozzuk. Kenyérre is jó,
halak, zöldségek grillezésére is, szószok, mártások
készítésére is, újkrumplira is.
Számunkra talán meglepő, mindenesetre
Magyarországon nem szokásos, de Franciaországban

igen, hogy hentesáruk készítéséhez is felhasználják
a dióbelet. Például kolbásztöltelékbe keverik. De
töltött húsokba is, különösen töltött vadhúsokba.
A francia diós kolbász sertéshúsból,
sertésszalonnából, dióból áll, amit sóval,
édesítőszerekkel (laktóz, dextróz, szaharóz),
fűszerekkel és színezékekkel javítanak. Négyheti
száradás után előételként, vagy baráti
asztaltársaság apró rágcsálnivalójaként
fogyasztják.

Nézzük meg ennek a viandeni hentesnek a kínálatát!

Még a húsos tésztába is diót rakott.


Tisztelt gasztronómus Kollégám, mit szól a sonkához
dióval?









Ha a főtt rizshez dióbelet keverünk, nemcsak az íze
lesz jobb, hanem - a kínai gyógyászat szerint vesénk is erősödni fog.
Mivel főzzük a lencsét? A főzővízhez öntsünk két
kanálnyi dióolajat.
És mit keverjünk a krumplipürébe? Természetesen,
dióbelet.
És mit keverjünk a savanyú káposztába?
Természetesen, dióbelet, ahogy a szerbek szokták,
kupus sa orasima néven.
És mit keverjünk a vöröskáposztába? Természetesen,
dióbelet, ahogy az angolok eszik, cabbage and
walnuts néven.






A céklába is keverhetjük, ahogy a grúzok csinálják.
Ha csak joghurtos karfiolt akarunk enni török
módra, akkor a sós vízben puhára főtt,
lecsepegtetett, lehűtött karfiolt joghurt, darált
dióbél és tört fokhagyma egynemű keverékével öntjük
meg. És egy kevés étolajjal. Hidegen fogyasztjuk.
Zöldségfélékhez változatosan kombinálható. Répához,
zellerhez, fejes salátához, stb. Csalánsaláta
(orosz recept): 15 dkg friss csalánlevelet
felfőzünk, a vizet leöntjük, a levelet szitán
áttörjük. 5 dkg darabos, sós dióbelet keverünk
hozzá, valamint apróra vágott hagymát és más
zöldségféléket, pl. petrezselymet is.
Összekeverjük, sózzuk, borsozzuk.
A másik, zelleres orosz recept: 15 dkg párolt
zellert vékonyra vagdalunk, 15 dkg érett, hámozott,
kimagvazott szilvát darabokra vágva hozzáadunk, 5
dkg dióbelet és 5 dkg mazsolát is, végül a
keveréket kevés étolajjal és citromlével öntjük
meg. Még meg is cukrozzuk.

Az enyhén párolt cukkini lapkákra vágott dióbéllel,
citromlével, metélőhagymával, sóval, borssal hintve
a legjobb.




Gabonafélékhez jól társítható a dióbél íze. Nemcsak
tésztákhoz, hanem piláfhoz is.
A pizza nagyon népszerű étel. De valljuk be,
sokszor unjuk már a készen kapható pizzák
paradicsompüréjébe gyárilag belekevert benzoesavas
nátrium ízét.
Van megoldás. A pizzatésztára fektessünk
almaszeleteket, borítsuk be kéksajttal
(márványsajttal), szórjuk meg bőven negyedes
dióbéllel, és úgy süssük meg. A kép szerint.






Töltött ételek tölteléke is készülhet dióbéllel.
Nemcsak töltött szárnyasokba, hanem töltött
paprikába, paradicsomba vagy tökfélékbe (pl.
töltött cukkini) is készíthetünk diós tölteléket.
Húsok, halak bundázását ízletesebb, ha diós
keverékkel végezzük.
A garnélarák igazi csemege. Cseppet halízű, de
annál puhább és édesebb. Kínai mintára mézes
bevonattal, dióbél-ágyon készítsük el!






A francia éticsiga-fogyasztásnál is
a csiga-vajba dióbelet ajánlanak.
Az olasz, francia, spanyol konyha
elterjedten használja a különböző
ízesítésű diószószokat nemcsak
húsételekhez, hanem tésztákhoz is.
A darált dió mustárba is keverhető,
házilag is, a mellékelt képen
látható diós mustár mintájára. Van
benne még borecet, citromsav és
fűszerek is. Salátadresszing
készítésére, nyers zöldségek
mártásának, valamint sült,
grillezett húsok ízesítésére
használják.




Kóstoljuk meg egyszer a majonézt úgy, hogy dióbél
is van benne!
A mellékelt képen diós bio-sajt látható. De nemcsak
biosajtban, hanem más sajtfélékben is előfordul a
sajt anyagába kevert dióbél. Mindenesetre jóval
tartalmasabb, mintha helyette egy luk lenne a
sajtban. De ha nem kapunk diós sajtot, oldjuk meg

úgy a problémát, hogy a sajt mellé fogyasztunk szép
dióbelet. Ez egy gyakori fogyasztási szokás. A
franciák még bort is isznak mellé.








Biosajt készítésének másik módja is van. Hogy mitől
biosajt a képen látható sajt? Attól, hogy a
felülete apróra tört dióbéllel van megszórva.
Nálunk ilyen nem kapható, de megszórhatjuk magunk
is kedvenc sajtunkat.
Sajttal legjobb az érőfélben lévő, hófehér húsú
dióbelet együtt fogyasztani. Kecskesajttal, de ha
azt éppen nem kaptunk, akkor az ízlésünknek
leginkább tetsző krémsajttal.

A dióbél kiemeli a bor értékeit, a süteményekét, a
sajtokét, a delikát édességekét.
A krémsajton kívül a nemespenészes camembert és
brie sajtokhoz illik leginkább a dió. Ez a lengyel
dióssajt itthon is kapható, a brie pedig a
németeknél.



Ne aprózzuk, a camembert sajtot egészben borítsuk
be mézes dióval, és csak aztán vágjuk fel.



Nemcsak sajtokba, túróba is keverhetünk dióbelet, a
President diós túró mintájára. Ha erősebb ízek a
kedvenceink, kevés zellerrel is ízesíthetjük.





Jellegtelen ízű
fagylaltokat úgy
javítanak fel a
spanyolok, hogy a
készen megvásárolt
például vaníliafagylaltba dióbelet kevernek.
Hasonló a helyzet sok házi süteménnyel. Igen sok
sütemény javítható egy kevés dióbéllel, főleg a
csokoládés sütemények.











Ha a darált dióbelet cukorral és pürévé dolgozott
főtt babbal keverjük, hamis gesztenyepürét kapunk.
Jobb mint az eredeti, mert nincs benne rumaroma.
Gyerekeknek is jobb, mert nincs benne rum.
Kóstolta már a juharszirupot dióbéllel? Ugye, hogy
milyen jól kiegészítik egymás ízét? Szinte kívánják
egymást!
Kevert már Ön a tejszínes joghurtba dióbelet? Miért
nem? Persze, ha készen is kapható, miért dolgozna
vele?

Nemcsak almát, hanem körtét is süthetünk
diótöltelékkel.
Cukorral karamellizált dióbélből, tojássárgájából,
tejből, tejszínből kiváló parfé készíthető.
Akinek úgy ízlik, fűszeres diót is készíthet
magának, indiai vagy amerikai fűszerezéssel.
Rágcsálnivalónak. (Nekem nem ízlik, nem kérek
belőle.)



A diós nugátkrém a gyerekek csemegéje.



Ehetjük a dióbelet étkezés után gyümölcsként. Vagy
más gyümölcsökkel együtt, például körtével.



Vagy banánnal. A hosszában félbevágott banánt
kenjük meg dióbél, méz és szezámmag keverékével.





Főzzük mézzel a dióbelet.
Csemegézhetünk is. Mézzel, csokoládéval, almával
együtt ehetjük.
Vagy mézzel, kókuszdióval.





Igazi ínyenceknek pedig azt ajánlom, hogy a
dióbelet nyersen ehető tinorúgombával, például
Boletus appendiculatus-szal együtt fogyasszák,
aminek diszkrét zamata, amely főzésre eltűnik,
nagyon jól egészíti ki a dióbél ízét. Kemény húsú
gombát válasszunk, és vékonyra vágjuk. Csöppet meg
is sózhatjuk, csöppnyi, jellegtelen ízű étolajjal
egészíthetjük ki.
A vendégeket várjuk diós zserbógolyókkal! Aszalt
barackot igen apróra darálunk, összekeverjük annyi
darált dióval, hogy száraz hatású legyen, de a
golyó összeálljon, és mártsuk meg olvasztott
tejcsokoládéban!









Karácsonyra készíthetünk diós-mazsolás
csokoládéhalmokat. Törjünk szét apróra egy tábla
tejcsokoládét, és olvasszuk fel forró vízfürdőben.
Adjunk hozzá egy csésze mazsolát, egy csésze
durvára vágott dióbelet, és keverjük össze az
egészet! Rakjunk két kávéskanálnyi halmokat egy
sütőlapra, és
tegyük be a
hűtőszekrénybe
!
A mazsolával
kevert dióbél
nemcsak
csemege,
szívizomerősítő is.
Diót aszalt
gyümölcsökkel,
fügével is
csemegézhetünk
. Leginkább
natúr
formában, mert nekünk nem készítenek belőle tubusos
pépet, mint az űrhajósoknak.
Magnélküli, apróra vágott, főtt aszaltszilvát,
vagdalt dióbelet és tejfölt kehelyben 1:1:0,5
arányban rétegezve diósalátát kapunk. Ha tejföl
helyett majonézt használunk, fokhagymát is adhatunk
bele.






A fügés-diós lekvárhoz csak füge és dió kell. A
kiwis-almás lekvárba pedig pirított dióbél.
Francia hagyomány, de mi is megkóstolhatjuk az
almás-körtés-diós lekvárt.

Ha van finom, édes szilvánk, magozzuk ki, és a mag
helyére dugott dióbéllel aszaljuk le, amint az a
Tiszaháton és Sopronban szokásos.









És mit igyanak a tej- és tojásérzékenyek?
Természetesen, dióbélből, mézből, vaníliából vízzel
turmixolt italt, diótejet.
De ha már minden ötletből kifogytunk, készítsünk
vegyes csemegetálat dióból, mandulából, mogyoróból,
mazsolából.
Vagy várjuk meg, amíg kapható lesz - már a
gyártáselőkészítés fázisában van - a dióolajos
csipsz.
Dióbéllel és csokoládéval kevert pattogatott
kukorica viszont már most is kapható. Amerikában.

Ön, tisztelt Kollégám, a felsorolt fogyasztási
lehetőségek közül melyiket kultiválja? Ha eddig még nem
mindet, kérem, ne sajnálja rá az időt, és fokozatosan
kóstolja meg azokat az elkészítési módokat is,
amelyeket eddig elhanyagolt. És ha olyan módon szokta
enni a diót, ami nincs a felsorolásban, kérem, írja meg
nekem, hogy a listára felvehessem, és más is
megismerhesse.
Ezek csak ötletek voltak. Tisztelt Kollégám, ha már
nagyon éhes, már most a receptek részletes leírására
ugorhat. De ha még bírja, ebédig még tovább olvashat.

További javaslatok
Nincs szükség állandóan
még senki se talált fel
mint minden igazán nagy
is feltalálták. Itt egy
mézes dióról:

új ötletekre! A mézes diónál
jobbat, a mézes diót pedig találmányt - a világon többen
réges-régi francia fénykép a

Mai mézes diók Olaszországból:

Különlegesség a rozmaringgal ízesített mézes dió, ami
portugál specialitás.

És mi, magyarok milyen mézzel kultiváljuk a diót?
Természetesen, akácmézzel. Azzal a legjobb. Mézes dió
Baktalórántházáról és egy másik, Baktalórántházától nem
is olyan messziről, a határ túloldaláról:

Horvát akácmézes dió:

De a mézes dió, mint minden egyéb nagy találmány,
továbbgondolható, továbbfejleszthető. Görögországban
például gyártanak olyan, üveges diókonzervet, ami nem
mézben van eltéve, hanem citrommal ízesített
cukorszirupban. Házilag is készíthető, megkóstolható!

A mézes - és a görög cukorszirupos - dióra azért van
szükségünk, mert a dióban természeténél fogva kevés a
cukor.
Pótolhatjuk, készítsünk kandírozott diót
(diókaramellát).
40 dkg szép dióbélhez
45 dkg kristálycukorra
van szükségünk. Öntsük
a cukrot egy széles,
lapos lábasba
(serpenyőbe), és
öntsünk rá 2 dl vizet.
Lassú tűzön melegítsük,
egészen forrásig.
Rázogassuk, de ne
kavarjuk. Addig főzzük,
amíg világos, tiszta
nem lesz. Ekkor fedjük
le, nagyobb lángra tegyük, rázogassuk tovább, amíg
kemény buborékokat nem kapunk. Ez kb. 5-6 perc. Vegyük
le a fedőt, csökkentsük a lángot, és tovább rázogatva
várjuk meg, amíg barnulni kezd. Fontos a helyes szín
eltalálása, karamellszínű legyen. 2-4 perc múlva lesz
ilyen. Ekkor vegyük le a tűzről, öntsük bele a
dióbelet, jól, gyorsan keverjük körbe, mert gyorsan
keményedik. Öntsük ki gyorsan egy megfelelő sima
felületre, ahol kihűlhet. (Vigyázat, nagyon forró!)

Félóra hűlés után kézzel darabokra tördelhetjük, és már
fogyasztható is. Ilyen lesz:

És ilyen:

Persze, ez így túl édes. Van egy ötletem.
De már lelőtték előttem. Bolgár
diófeldolgozók.
Az ötlet lényege, hogy a dióbél pirítása
közben csak egészen kevés cukrot kell
rászórni. Ezzel a módszerrel nem
diókaramellát, hanem a jobbra látható diókrokantot
kapjuk.
A vékony cukorréteggel bevont pirított dióbél előnye,
hogy hónapokig is eltartható minőségromlás nélkül.
Ha még fokozni akarjuk az édes diót, készíthetünk török
'diókolbászt' (ceviz sucugu), ami gyakorlatilag azonos
a grúz diós hengerrel, a csurcskhelával. A Kaukázus, és
a tőle délre elterülő török vidékek jellegzetes
édessége.

Dióbél-füzéreket kell sűrű, cukros mustba mártogatni,
sokszor, mindig megvárva, hogy a szirup a dióbélre
kössön vagy lecsöpögjön.

Hol lehet kapni? Grúziában. De ott most ért véget a
háború. Törökországi Kurdisztánban. De ott most is
lőnek. Szíriában, az aleppói piacon. Ott meg maga a
szír állam lövöldöz. Moszkvában. Oda meg nem akarunk
menni.
Na, jól van, a recept tőlem is megkapható, hevesi
telephelyemen. (Csak a recept.) Itt béke van. És itt, a
közelben különböző színű must is beszerezhető, attól
függően, hogy milyen színű édességet szeretnénk.

Szeletelni kolbászmódra kell.

Ha már látjuk, mi mindent lehet a dióbéllel kezdeni,
felmerül a kérdés:
És mit nem ajánlatos a dióbéllel csinálni?
Hogy a kérdést megválaszoljuk, előbb még egy kérdés.
A dió gyümölcs? Igen.
Meg kell mosni a gyümölcsöt, mielőtt megesszük? Igen.
Meg kell mosni a diót, mielőtt megesszük? Nem.
No, itt törik bele a formál-logika foga a dióba. Ami
mindenre igaz, nem igaz a dióra.
A dióbél olyan védőburokban terem, ami megvédi minden
szennyeződéstől, fertőzéstől. Természetétől fogva
alkalmas a közvetlen fogyasztásra. Ha megmossuk, - én
már láttam olyan diófeldolgozót, aki megtette, megindulhat a penészesedés.

És még egy. Soha ne fagyasszuk le! Ha fagyasztjuk, a
dióbél húsának sejtjeiben lévő olajok megfagynak. Az
olajban oldott aromaanyagok kiválnak, károsodnak.
Tönkremegy a dióbél illata.
Tisztelt dióevő Kollégám, az utóbbi időben egyre
gyakrabban találkozunk dióval készült zöldsalátákkal.
Helyesebb, is, ha átértékeljük a salátákról kialakult
fogalmainkat. Már nem a fő fogás kiegészítői, hanem
előételek vagy önálló fogások, hiszen a dió révén
tápanyagokban igencsak gazdagodtak. A dió valóságos
tárháza a nélkülözhetetlen aminosavaknak, olajoknak,
vitaminoknak, ásványi anyagoknak.
És mikor együnk diót, mikor van a szezonja?
Ősszel kezdődik, a tinorúgombák idején. Svájcban és
Németországban az októbert mondják a dió hónapjának.

A világ nagyobb, mohamedán részén pedig a ramadán hava
a diófogyasztás hava. Diótermesztőként örök hálával
tartozunk Allah prófétájának, Mohammednek, - béke és
áldás legyen Vele, - amiért ramadán idejére teljes
nappali bőjtöt rendelt el, amit éjszaka csak a
legtáplálóbb, legegészségesebb sütemény, a diós baklava
fogyasztásával lehet kiegyensúlyozni.

A dió világfogyasztását tekintve a ramadán a főszezon.
Mivel ennek ideje évről évre változik kissé, figyelnünk
kell a muzulmán hírekre, hogy a megugró keresletet ki
tudjuk használni.
A diószürettől kezdve folyamatosan nő a
fogyasztás, és a szezon csúcsa a
karácsony. Nálunk is, Nyugat-Európában
is.
Tavasszal pedig húsvétra alakul ki egy
kisebb fogyasztási csúcs.
Ha hinni lehet a hivatalos statisztikai
adatnak, miszerint hazánkban az egy főre
eső éves diófogyasztás mindössze fél
kiló dióbél, akkor érthető, hogy azt a
fél kilót rövid idő alatt meg tudjuk
enni.
Pedig meg kellene fogadnunk a koleszterin-kutatók
tanácsát, és a szívünk egészsége érdekében magunkhoz
kellene venni naponta egy marék dióbelet. Így tíz nap
alatt ennénk annyit, amennyit eddig egy év alatt.
A dió ugyanis természetéből adódóan egy mini-konzerv.
Egészséges összetevőit, fehérje- és olajtartalmát,
benne a zsíroldható vitaminokkal egy évig is
minőségromlás, károsodás nélkül megőrzi. Tavasszal is
kiváló vitaminforrás.
Nagy előnye a diónak más
gyümölcsökkel szemben, hogy magas
vitamintartalmát konzervként őrzi
meg, tavaszra se csökken
jelentősen. Míg más gyümölcsöké nem akarom néven nevezni - jó, ha
feleannyi tavasszal, mint ősszel
volt.
A legelső feladat az, hogy a
kertben termett diót időben szedjük
össze, szárítsuk le, és a következő
dióérésig törjük meg, fogyasszuk el.

A héjas dió és a dióbél egy évig jól eláll. A 21.
században már nem kell a hagyományos diószezonra
korlátozódni, más gyümölcsökhöz hasonlóan a diónak is
egész éves szezonja lehet.
Ehhez nem kell importgyümölcs.
Ha a zöldségesnél vagy a szupermarketben esetleg nem
találunk dióbelet, az nem azt jelenti, hogy nincs,
hanem azt, hogy fogyasztói érdeklődés hiányában a
kereskedő nem tartja benne a pénzét.
De ha már kinyújtottuk a diófogyasztási szezont, arra
azért ügyeljünk, hogy ne múljon el Mikulás vagy
karácsony dió nélkül. Mert a hagyomány a legfontosabb.
Bolgár karácsonyi vacsora:

És ugyanilyen fontos, hogy ne múljon el borozgatás dió
nélkül. Mert a borfogyasztás kultúrája a másik
legfontosabb.
Hiszen mindannyian jól tudjuk, amit Kövi Pál írt az
Erdélyi lakomá-ban: "...a dió kitűnő alapozás a borhoz,
sokat felvesz belőle és tisztítja az ínyet, így
érzékelhetőbbé teszi az aromákat, és ami ugyancsak nyom
a latban: fokozza a szerelmi gerjedelmet."

Hogy is mondja a francia?
"Des noix, du fromage, un verre de rouge. Des noix pour
finir le fromage. Du vin pour finir les noix. Encore un
peu de fromage pour finir le vin." (Dió, sajt, egy
pohár vörösbor. Diót a sajt után. Vörösbort a dió után.
Még egy kevés sajtot a bor után.)

Diódiéta
Mottó:
"...entran las nueces en sabor,
y las mozas en amor..."
"...mint a diók ízesek, a leányok tüzesek..."
(spanyol népi rigmus részlete)
Mottó:
"Vier Nüsse am Tag ist eigentlich eine Mahlzeit."
"Napi négy dió megfelel egy étkezésnek."
(német közmondás)

A dió a vegetáriánusok számára is igen hasznos, mert
megfelelő fehérje- és ásványianyag-forrás. De nemcsak
azok számára, akik elvből nem esznek húsfélét, hanem
azoknak is, akik fogyni akarnak, vagy bármilyen okból
diétázni kényszerülnek.
Aki rendszeresen fogyaszt diót,
elfelejtheti a különböző élelmiszerkiegészítőket, a dióban benne van,
ami kell.
A dió húspótló étel lehet. A
vegetáriánusok sok olyan tápanyaghoz
juthatnak, amelyeket az ember
hagyományosan állati táplálékokból
vehet fel. Például fehérjéken kívül a
B-vitaminok, a foszfor, a kálium, a vas, a réz. Amikor
a diót kenyérfélével egészítjük ki, az étrendünk
egészséges arányában fogja tartalmazni az összes
esszenciális aminosavakat. A dió mint E-vitamin forrás
is jelentős.
A diódiéta érdekes diéta. Azért
állítható be fogyókúrás
étrendként, mert - mint Irina
Viljonovna Nyikonova, a moszkvai
homeopatikus központ orvosa mondja
- hatékonyan csillapítja az

abnormálisra nőtt étvágyat. A szervezetben a dióbél
minden anyaga hasznosul, nem veszünk magunkhoz
felesleges táplálékot.
A dióról úgy tudjuk, hogy telít, hogy hízlal, olajos.
Ennek ellenére a dióval felépíthetünk egy jól telítő,
de ennek ellenére kalóriaszegény természetes diétát.
Naponta negyed kilót fogyhatunk le vele.
Naponta azonos étrend:
REGGELI: 1 csésze tea édesítőszerrel, müzli 2 ek.
zabpehellyel, 2 ek. darált dióval, 1 ek. tejszínnel, 3
ek. vízzel, 1 citrom levével és egy reszelt almával.
2. REGGELI: Nyers gyümölcs.
EBÉD: 5 dió, egy nagy tál saláta (főtt cékla, zeller,
répa és zöldbab) kevés olajjal elkészítve.
SNACK: 1 pohár almalé 1 ek. zabpehellyel.
VACSORA: A reggelivel megegyező müzli és 1 csésze
édesítővel izesített csipketea.
Látjuk, az ismertetett valódi diódiéta nem azonos a
magyarországi internetes oldalakon tucatjával forgó
diódiétával, ami semmi másból, mint korlátlan
mennyiségű dióbélből és tejszínből áll.
Nagyon finom lehet. Az összes diéta közül a
legfinomabb. Kóstoljuk meg, tartsunk diódiétát. De nem
kell lemondanunk a többi diétáról se. Váltogassuk
rendszeresen. A hatás nem fog elmaradni, már heteken
belül látható lesz.

Friss dió
Mostanában franciáéknál, akik nagy
gourmand-ok, nagy divatja lett a friss
dió fogyasztásának. Most már, hogy mi is
közös piacról élünk velük, nagy szégyen
lenne, ha lemaradnánk.
Mit tegyünk tehát?
Szedjünk a nyár végén a
kertből a diófáról még nem
teljesen érett diókat,
olyanokat, amelyeken a zöld
burok még teljesen ép, de
amelyeknek már a csonthéja
teljesen kifejlett, a bele
pedig már szilárd, de még
hófehér húsú. Ha kényeskedni
akarunk, az ilyenkor még
rugalmas, világossárga
hártyát lehúzhatjuk a
bélről.
A friss dió a dió primőrje.

Törékenysége mint a földieperé, és még több mint 20 %
vizet tartalmaz. Ha nem esszük meg azonnal, vagy nem
tesszük legkedvesebb vendégeink elé, tegyük el a
hűtőbe, de onnan is minél előbb együk meg.
A friss diót a vevőnek magának kell megtörnie még
Párizsban is, mert bele annyira porhanyós, hogy ha a
termesztő vagy a feldolgozó törné meg, mindenképpen
károsodna, mire a fogyasztóhoz jut. Ilyen az igazi
friss dió,

Lara fajtájú friss dió Párizsban:

Olasz frissdió-kínálat:

Augusztusonként Mexikóváros lakóinak is jó szezonjuk
van. Ilyenkor jelennek meg a városban a környékbeli
frissdió-árusok.

A nyakukba akasztott tálcákról ismerhetők fel, azokkal
járják a várost, még a metrószerelvényeken is árulnak.
A tálcán néhány dió megtörve, reklámként látható,
néhány dión pedig rajta hagyták a zöld burkot, hogy a
vevő lássa, mennyire friss.
A török piacokon is a néhány szem zöld burkos dió jelzi
a friss diót, ha a magyarázó tábla nem lenne elég,
pedig az is jól felkelti a figyelmet. Még az is
szerepel rajta, hogy a friss dió még tejes.

Iránban, a perzsa hagyományokból eredően nagy az
ínyencség. Egyedülálló, ahogy a frissdiót kínálják.
Megtörve, de a két félgerezd egyben, és hogy ne
száradjon ki, üvegben, vízben.

És figyeljük meg, mivel kell a frissdiót enni!
Természetesen, bogyós gyümölccsel. Még szerencse, hogy
egyidőben, szeptember közepén érik mindkettő.

Azt írja egy koreai illető, hogy ilyen állapotban, mint
amit a felvétele mutat, a friss dió tele van jinnel és
janggal.

Lehet, hogy tele van, ő tudja, ő van ott, ahol ilyesmi
van.
Hazai friss dió kínálattal nemigen találkozunk, ezért a
kínálati kultúra még nem alakult ki. A párás fólia
alatt nemigen látszik a dió minősége.

Pedig valójában ilyen:

Tisztelt ínyenc Kollégám, nekünk fogalmunk sincs,
milyen finom lehet a friss diónál is frissebb, még zöld
dió bele. Augusztus második felében még nem érik a dió,
ilyenkor lehet a frissnél frissebb diót megkóstolni. A
Balatonnál nyaraló egyik orosz turista fényképein
láthatjuk a módszerét. Ez az úr (úr? nem ismerem,
biztosan úr) azzal dicsekszik, hogy neki van a
legélesebb bicskája. Az kell a frissnél frissebb
dióhoz, mert a dió héja ilyenkor már kemény.

Úgy kell elvágni a zölddiót, hogy a csonthéj csücske
alatt közvetlenül hatoljon át a bicska, ahol már
látszik a dióbél fehérsége, mert ott van a zölddió
gyenge pontja.

A kés hegyét úgy szúrjuk a fehér pontba, hogy a két
féldió szétváljon.

A fél dióbelet a bicska alányúlásával emeljük ki a
"csomagolásból".

Az éles bicskával könnyen lefaraghatjuk a dióbélről a
rajta maradt héjrekeszeket. A "sárga ruhás" dióbelet
kapjuk.

Már csak a sárga ruhát kell lehúznunk, és élvezhetjük
is - mondja az orosz úr - a csupasz dióbelet.

Dióallergia
Tisztelt Kollégám, beszélhetünk a dióallergiáról is, de
az olyan, mintha az angyalok szárnyáról beszélnénk.
Mert olyant még nem látott senki, így fogalmunk sincs,
milyen lehet.
Mégis, komoly, szociológiai könyvekben is olvashatunk a
dióallergiáról, de az a fordítók tárgyi tévedése. Mert
az angol "nuts" szót fordítják dióknak, dióféléknek,
ami nagy hiba. Igaz, a fordítási hibában nemcsak a
szociológusok hibáztak, a szótárkészítők is
társtettesek, meg sem említik, hogy Amerikában a
földimogyorót (peanut) értik főleg ez alatt, mert az
amerikai étkezési gyakorlatban a földimogyoró
többszázszor gyakoribb, mint az összes többi nut-féle
(chestnut, pecannut, walnut, stb.).

Az úgynevezett dióallergiát a földimogyoró okozza, vagy
helyesebben, az úgynevezett dióallergia jelenségei
földimogyoró-fogyasztás hatására jelentkeznek, a diónak
semmi köze a "dióallergiához". Se a feketedió, sem a
pekándió, sem a különböző hikoridiók, sem a vajdió, és
legfőképpen a közönséges dió fogyasztása nem idéz elő
semmilyen allergiát.
Most túloztam egy kicsit, de nem nagyot. Mert
Németországban találtak egy embert, aki allergiás volt
a dióra. Hogy azon kívül még mire vagy kire, arról nem
olvastam. De ez csak egy ember volt, második nem volt.
Szóval, akármilyen komoly könyvet olvasunk, tessék
kicsit szkeptikusnak lenni, és nem elhinni mindent.
Mert az említett, kapcsolati hálókkal foglalkozó,
amerikaiból fordított szociológiai könyvben az is benne
volt, hogy tessék kezet mosni, így is csökkenthető a
dióallergia veszélye. De arról már nem írtak benne,
hogy milyen az angyalok szárnya.
Azt mondja nekem egy nagyon tisztelt Kolléganőm, hogy
dehogy nincs dióallergia, ő is érzékeny a dióra, a
dióbél hártyája teljesen összehúzza a száját. Szerintem
pedig nekem van igazam, - mástól úgyse várhatom, hogy
igazat adjanak nekem, nem is szoktak, - szóval,
szerintem ez a tünet egyszerű savhatás, a dióbél
hártyájában levő csersav húzza össze az érzékenyebbek
száját. Az allergia pedig fehérje-eredetű reakció.

Penészes dió
Mottó:
"A penész erősen mérgező hatóanyagok olyan csoportját hozza létre, melyet
gyűjtőnéven aflatoxinnak hívunk."
(Graham Greene: Az emberi tényező - kémregény)

Tessék elképzelni, tisztelt Kollégám, egyes
háztartásokban ilyen is van. Olyan, hogy az otthon
tárolt dió megpenészedik.
Akkor, ha a házikerti diót nem megfelelően szárították
le, vagy rosszul tárolták. Magas relatív páratartalmon,
rosszul szellőző vagy nem szellőző tárolóedényben.
Például ha a héjas diónk így néz ki, mint ez a német,
házikerti dió, biztosra vehetjük, hogy a szürkepenész
már a dióbelet is megtámadta.

Bizony, sokáig kellett keresnem, mire fényképezhető
penészes diót találtam. De aztán sikerült, importdióban.

Ha úgy találjuk, hogy diónk penészes, vagy akár csak
penészes szagú, attól kezdve nem szabad felhasználnunk.
Nemcsak nyersen ne együk meg, hanem főzve, sütve se,
mert a penészgomba méreganyagot, aflatoxint termel, ami
hő hatására se bomlik el.

Más penészgombák is felelősek az aflatoxinért, de
leginkább az Aspergillus flavus és az A. parasiticus.
(A méreganyag neve is innen származik, az elsőnek
említett gomba nevéből.) Többféle aflatoxint
különböztetnek meg (B 1, aminek a képlete C17H12O6,
továbbá B 2, G 1, G 2, M 1, M 2).
Az Alternaria és a Penicillus penészgomba-nemzetségek
fajai ugyancsak termelik ezt a mérget.

Az aflatoxin májméreg. Elősegíti a májrákot, és más
májkárosodást is okoz. Felnőttekre kevésbé veszélyes,
gyerekekre inkább. Leginkább pulykákra, de sertésekre
is. 1960-ban úgy fedezték fel az aflatoxint Angliában,
hogy egy pulykaneveldében tömeges elhullást észleltek,
amit a takarmányba kevert penészes földimogyoró
okozott.
A dió is belekeveredett. Nem a takarmányba, hanem a
penészgombával megfertőződhető gabonák, magvak és egyéb
szárazáruk közé.
Ilyen például a pisztácia, ami német hatósági
vizsgálatok szerint csak 3-4 %-ban mentes teljesen az
aflatoxintól.
De ilyen az említett földimogyoró, a mandula, a paradió
is. A gabonák közül pedig közönségesen a búza, a rizs,
a kukorica. A száraz fűszerek közül pedig az őrölt
paprika és a bors.
Az Aspergillus flavus és az Aspergillus parasitium
gombák főleg a meleg és párás körülményeket kedvelik. A
hőmérséklet nagy szerepet játszik abban, hogy az
Aspergillus flavus gomba termel-e aflatoxint. 25 C°

esetében a gomba könnyen termel toxint, habár nem
figyeltek meg arra vonatkozó adatot, amikor a
hőmérséklet 10 C° alatti volt. Tehát elsősorban a meleg
éghajlat alól származó magvak esetében kell
gyanakodnunk.
Amerikában az Aspergillus flavus penészgombával
vizsgálták a dióbél penészedését, aflatoxin-tartalmát.
Az összehasonlító vizsgálatok kimutatták, hogy azonos
körülmények között a pisztácia és a mandula is
fogékonyabb erre a penészgombára, mint a dió. És
különbség adódott a vizsgált dió fajtájától függően is.
Azok a diófajták, amelyeknek a dióbél vékony
hártyájában nagyobb a csersavtartalom, pl. a Tulare,
kevésbé penészedtek azonos körülmények között, mint a
jobb ízű, csersavban szegényebb fajták.
Itt, Európában, Uniónkban pedig az összes hivatalosan
vizsgált élelmiszer-minőségi hiányosság 20 %-a
kapcsolatos az aflatoxinnal. (És csak 0,2 %-a a nem
engedélyezett - de egyébként ártalmatlan - módosított
génekkel.)
Szóval, így történt, hogy a dió rossz társaságba
keveredett.

És mit csináljunk, ha abszolút biztonságra törekszünk,
és szeretnénk megvizsgáltatni a vásárolt dióbelet,
tartalmaz-e aflatoxint?
Természetesen, megvizsgáltathatjuk. Léteznek az
országban élelmiszervizsgáló laboratóriumok, ahol
rendelkezésünkre állnak, és kimutatják, van-e aflatoxin
a dióban, és ha igen, mennyi, az egészségügyi
határértéket eléri vagy nem. Bemehetünk a megyeszékhely
élelmiszerbiztonsági hivatalába, de ha ott nem
találnánk élelmiszervizsgáló laboratóriumot, a szomszéd
megyében biztosan lesz. Ha már kocsiban ülünk, 100 km
oda és vissza már nem számít. Fő az egészség.
És akkor is gondoljunk arra, hogy fő az egészség, és
őrizzük meg vérnyomásunkat, amikor megtudjuk, hogy a
vizsgálat díja 30.000 Ft + áfa.

Feketedió

Nem, nem az élvezhetetlenül fekete dióbél fogyasztására
kívánom rávenni tisztelt diófogyasztó Kollégámat. Azt
úgyis elvégzik helyettem azok, akik darált dióbelet
árulnak, pláne cukorral keverve, hogy elvegye a rossz
ízét.
Nem és nem. Én csak arra szeretném felhívni a
figyelmet, hogy ha módja van rá, kóstolja meg a
feketediót is. Hazai kínálatáról nem tudok, de
mindenhol, ahol az országban feketedió fák nőnek,
ősszel lehet egy kóstolóra valót gyűjteni alóluk. Vagy
ha olyan szerencsés tisztelt munkanélküli Kollégám,
hogy Amerikában kap munkát, akkor pénze is lesz az
ottani feketedió-kínálat megízlelésére.
Persze, tudjuk, nem minden feketedió egyforma.
Amerikában nemcsak a Juglans nigrát nevezik
feketediónak, hanem Kalifornia két diófajának termését,
valamint Texas, Arizona diófajaiét is.
De a különbség nem nagy. Leginkább csak annyi, hogy a
nigra diója a legnagyobb, méretre a mi diónk körül van.
Ízre nem hiszem, hogy különbséget fog tudni tenni a
különböző feketediók között, meglehetősen egyformák.
Összefoglalóan ízük erősebb, koncentráltabb,
határozottabb dióíz, mint a mi közönséges diónké, és
keserűbb. De azért nagyon finom. Amerikában népszerű a
feketediós jégkrém, a krém édessége ellensúlyozza a dió
ízét.
Talán ha úgy mondhatom, az ízek között akkora a
különbség, mint a zacskós tej és a tejszín között.
Természetesen, a mi diónk javára. De a zacskós tej is
egészséges, és a feketedió is.
Vagy egy másik hasonlat, de ez fordított. Aki szereti a
csirkét, annak nagyon ízlik. (Ez a közönséges dió.) De
aki fácánt is ehet, (ez a feketedió), értékelni tudja a
különbséget.
Ha nem jutunk feketedió-bélhez, magunk készítjük elő, a
kaliforniai feketedió példáján bemutatva. Teljesen
érett diókat válasszunk, azok burka talán késsel
levágható. Nem biztos, ha nem, akkor autóval menjünk át
a diókon.

Ilyen a buroktalanított dió.

Törésre nem a kalapácsot, hanem a karos diótörőt
ajánlom. De a satu is jó.

Ezután ki kell bányászni a héjból a belet.

Ha megvan a dióbél, olyan receptet keressünk, amihez
sok cukor kell. A közönséges dió receptjeiből is
válogathatunk, például ilyen diós golyókat
készíthetünk, amelyek tea mellé vagy ebéd utáni
desszertként kitűnőek.

A felvázolt
diófogyaszt
ási
tanácsok
elérték
céljukat.
Tisztelt

dióevő Kollégám alig várja, hogy olyan diós receptekkel
ismertessem meg, amilyeneket még nem kóstolt. Arra is
sor kerül, de csak a könyv vége felé.
Előbb olyan fontos témákat kell körbejárnunk, mint a
vegetáriánizmus, vagy a cukrászat. Meg kell
ismerkednünk a zölddióval és a dióolajjal.
Ezek a fejezetek is tartalmaznak recepteket, de az
igazi élvezetre, a diós receptek végigkóstolására csak
a könyv második részében kerítünk sort, a művészeti,
közelebbről a konyhaművészeti részben.
Igen,
első a
munka,
aztán
jöhet
az
élveze
t.
Addig
is
elmond
om
előzet
esen,
hogy
az
általa
m
összeg
yűjtöt
t diós
receptek mind külföldiek, tudomásom szerint magyarul
még nem adta közre senki. Tudom, hazai diós recept is
van bőven, de azokat szerintem minden magyar
háziasszony jobban ismeri, mint én.
A külföldi diós receptek felkutatásával annak
bemutatása volt a célom, hogy a diót szerető népek
kelettől nyugatig mi mindent feltaláltak ebben a
témakörben. Nem rosszak ezek a receptek, érdemesek a
kipróbálásra.

Végül egy ötlet: Nem kell diós süteményreceptet
tanulni. Félkészen, fagyos tésztából is kapható diós
csiga. Szarajevóban. Csak haza kell vinni és kisütni.
Ilyen volt, ilyen lesz:

A DIÓ SZEREPE A VEGETÁRIÁNUS ÉTKEZÉSBEN
A dió kiváló vegetáriánus ennivaló.
Kétségbevonhatatlan, - hiába fanyalognak egyesek, hogy a vegetáriánizmus karizmatikus teoretikusa (tudoke még ilyen szép szavakat összeszedni?) Sant Darshan
Singh alapművében, "A vegetáriánus életmód"-ban a
legkívánatosabb, ú.n. szattvikus ételeket a
következőképpen rögzíti:
"Szattvikus étel: zöldség-, gabona-, babfélék,
hüvelyesek, gyümölcsök és diók, valamint tej, vaj és
mértékkel sajt. Ez a táplálék derültséget és
kiegyensúlyozottságot okoz. Úgy mondják, távoltartja
értelmet és szívet mindenféle tisztátalanságtól."
Saját tapasztalataim alapján a zöldségfélékről, stb.
nem tudok nyilatkozni, de a diót illetően aláírom a
Mester szavait. Amióta diót eszem, valóban derült és
kiegyensúlyozott vagyok, nem beszélve az értelem
távoltartásáról.

A vegetáriánizmus és benne a diófogyasztás nem az
indiai szattvikusok privilégiuma. Európai kultúránkban,
a zsidó-keresztény kultúrkörben ugyancsak mély gyökerei
vannak. Köztudott, hogy Máté apostol magokat, dió- és
mogyoróféléket, valamint zöldségeket evett, és sem a
Bibliában, se máshol nem találjuk nyomát annak, hogy
maga Jézus Krisztus valaha is húst evett volna (halat
is csak kétszer).
Mégis.
Tisztelt Kollégám, maradjunk annyiban, hogy nem én
leszek a vegetáriánus étkezés népszerűsítője, mert
elveimmel is, tanulmányaimmal is, tapasztalataimmal is
ellenkezik a húsmentes étkezés. De nem kívánom a
vegetáriánusok kedvét kedvenc szórakozásuktól elvenni,
tiszteletben tartom véleményüket.
Ugyancsak nem kívánom idézni azokat a véleményeket sem,
amelyek a dióról fogalmazódtak meg a vegetáriánizmus
kérdéskörében véleményt nyilvánítók részéről. A
vegetáriánus szakírók véleményei ugyanis sokfélék ebben

a tárgyban. Nincs univerzális vegetáriánizmus. Nem
tehetem meg, hogy egyetértőleg idézzem a húsmentes diós
étrendet propagálókat, ugyanakkor elhallgassam vagy
bíráljam azok véleményét, akik nem feltétlen javasolják
a dió bevonását a vegetár étrendbe.

De.
Bármennyire nem kívánom a vegetáriánizmust
népszerűsíteni, muszáj vagyok George Hebden Corsan
(1857-1952) úrról megemlékezni, aki korának ismert
kanadai vegetáriánusa volt. Nagyon sok diót evett,
diótermesztő volt. És diónemesítő, diókutató. A
közönséges dión kívül más diófajokkal is foglalkozott.
Nevével még találkozni fog tisztelt figyelmesen olvasó
Kollégám ebben a könyvben. Corsan úr nem véletlen élt
meg 95 évet. Vegetáriánus volt egész életében. Túlélte
két feleségét, két lányát és négy fiát. Harmadik
felesége temettette el, aki férjénél 35 évvel volt

fiatalabb, férje halálakor 60 éves volt. Corsan úr 95
évesen se halt volna meg, ha egy autó el nem üti.
Azt hiszem, akkor járok el helyesen, ha e néhány
bevezető mondat után itt, most inkább csak olyan diós
vegetár recepteket közlök, amelyeket vitán felül álló
vegetáriánusok tettek előbb közzé. Meggyőződésem
egyébként, hogy hús nélkül is lehet jókat enni, - én
sem eszem mindig húst, - ezért a közölt receptek
kipróbálásához jó étvágyat kívánok, és nemcsak a
vegetáriánizmus híveinek. Mások is megkóstolhatják, az
egyébként húsevők is.
A dió szerepét így
ábrázolják a vegetáriánus
élelmiszerpiramisban (a nuts
dióféléket jelent):
Angolul nem tudóknak: a nuts
jelenti a dióféléket. A
piramis magyarázatául pedig
annyit, hogy legalul a
minden nap, nagy
mennyiségben fogyasztandó
élelmiszerek láthatók,
középen a hetente néhányszor
fogyasztandók, - a dió is
ilyen, - legfölül pedig a havonta néhányszor
ajánlottak.
Vannak olyan, híres vegetáriánusok, akik a fenti
piramis előírásait megszegve táplálkoznak, és mégis
nagyon sikeres munkát tudnak végezni. Például Bellini
gyakorlatilag kizárólag fügén, rozskenyéren és dión
élt. Nem kell tehát a vegetáriánus szabályokat nagyon
komolyan venni.
Azért ha egy vegetáriánus szaktekintély ajánlja a
diófogyasztást, akkor az ajánlást kéretik komolyan
venni.
Ferencsik István például így írt az áprilisi
táplálkozásról:
"Jó hatású lehet, főleg az intellektuális
alapozottságúak számára a dióvaj. A darált diót

alaposan összekeverjük citrom vagy egyéb gyümölcs
levével. Ez csak frissen elkészítve ehető."
Én még azt teszem hozzá, hogy aki ezt az ajánlást nem
fogadja meg, az biztosan nem intellektuális
alapozottságú.
Néhány vegetáriánus recept:
DIÓS SPAGETTISZÓSZ
Hozzávalók:
1 hagyma
1/2 köteg leveles zeller
3 közepes sárgarépa
40 dkg friss paradicsomvelő
vagy pizzaszósz
1 zöldségleveskocka
40 dkg dióbél
1 evőkanál mogyoróvaj
1/2 csésze vagdalt petrezselyemzöld
Vagdaljuk fel a hagymát, szeleteljük fel a sárgarépát,
a zellert (külön a gumóját, külön a zöldjét), törjük
meg a dióbelet.
A hagymát egy kanálnyi vízben főzzük 3 percig, hogy
megpuhuljon. Közben keverjük meg, és ha le akar égni,
adjunk még vizet hozzá.
Főzzük bele a zeller zöldjét is, puhára, majd együtt
adjuk hozzá a zellergumót, a sárgarépát, a
paradicsomvelőt és a zöldségleves-kockát. Mindig csak
annyi vizet adjunk alá, amennyi kell, mintegy 1-1,5 dlt. Fedő alatt pároljuk tovább 20 percig, amíg a
zöldségek meg nem puhulnak.
Adjuk hozzá a tört dióbelet és a mogyoróvajat is, és
újból forraljuk fel.
Kóstoljuk meg, és ízesítsük. (Citromlével, paprikával,
avagy amilyen ízzel szeretjük.)
A dióbél jellegzetes "bolognai" ízt ad
spagettimártásunknak. A mártás elkészítés után is
ehető, de még jobb, ha a kész mártás egy éjszakát a

hűtőben tölt, és másnap, étkezés előtt újból
felforraljuk.
A petrezselymet csk közvetlenül tálaláskor tegyük rá.
DIÓVAL TÖLTÖTT CUKKINI
(görög recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db cukkini
5 dkg elmorzsolt feta-sajt
5 dkg zsemlyemorzsa
4 dkg dióbél
1 apróra vágott hagyma
1 apróra vágott fokhagyma
1 habart tojás
1 kávéskanál frissen vágott kapor
3 evőkanál étolaj
só, bors
A cukkinit vízben 3 percig blansírozzuk, majd hideg
vízzel leöblítjük, leszárítjuk.
A cukkinik végét levágjuk, majd egy éles késsel két
hosszanti vágatot vágunk rajtuk, amelyek vályúszerűen a
cukkinik közepéig érnek. Kanállal kiszedjük a cukkinik
magját és húsát. A cukkinik kiemelt húsát kockákra
vágjuk.
Egy serpenyőben 2 evőkanál olajat melegítünk, a hagymát
és a fokhagymát üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk a
kockázott cukkinit, tovább pároljuk, míg a hagyma meg
nem barnul. Ekkor levesszük a serpenyőt a tűzről, és
hagyjuk kihűlni.
Sorrendben előbb a sajtot, utána a dióbelet, a
zsemlyemorzsát, a tojást és a kaprot keverjük bele, és
ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A keveréket a
cukkinikba töltjük.
A töltött cukkinikat tepsiben sütőbe tesszük, a maradék
olajjal meglocsoljuk, és alufóliával fedjük. 190 C°-ra
előmelegített sütőben 30 percig sütjük. Ekkor levesszük
róla a fóliát, és további 15 percig sütjük.
Forrón tálaljuk, fehér kenyeret adunk melléje.

Ha nem vagyunk annyira vegetárok, a dióval töltött
cukkinit grillezett hal, vagy - ne adj' Isten - hús
mellé is adhatjuk.
"SÜTEMÉNY" ERDEI
GYÜMÖLCSÖKKEL ÉS
DIÓVAL
Hozzávalók:
3 csésze nem
tartósított, nem
cukrozott almalé
2 csésze
cseresznye- vagy
baracklé
15 dkg vegyes
erdei gyümölcs
15 dkg dióbél
1 csésze kuszkusz
rizsszirup
Egy fazékba öntsük össze a gyümölcsleveket, és hevítsük
forrásig. Keverjük bele a kuszkuszt, fedjük le egy
fedővel, és oltsuk el alatta a tüzet.
Kb. 10 perc múlva, amikor a folyadék elnyelte a
kuszkuszt, keverjük bele a gyümölcsöket. Öntsük át egy
nem túl magas falú tálba, és kanállal simítsuk el a
kuszkusz tetejét. Most öntsük rá a dióbelet, és a
kanállal nyomkodjuk a kuszkuszba.
Hűtsük le, és egy kávéskanálnyi rizssziruppal ízesítve
szervírozzuk.
KÖRTÉS-PARMEZÁNOS SALÁTA
Hozzávalók 1 adaghoz:
5 dkg salátaféle (fejes
saláta, endívia, kínai kel,
stb., az eredeti receptben
kerti mustár szerepel)
1 nem túlérett körte
1 marék dióbél
parmezánsajt
dióolaj, gyümölcsecet
kevés citromlé
só, bors

A körtét hosszában vékony szeletekre vágjuk, nagy
lapostányérra helyezzük, citromlével lecsöpögtetjük. A
salátát megtisztítjuk, megmossuk, kisebb darabokra
vágjuk, a tányér közepére helyezzük. Két evőkanál
dióolajat, egy evőkanál gyümölcsecetet öntünk rá.
Megsózzuk, borsozzuk, óvatosan összekeverjük. A
parmezánt durván ráreszeljük. A
dióbéllel borítjuk be.
TÖKÖS-DIÓS TÉSZTA
(amerikai őszi vegetáriánus vacsora)
Szokatlan kombináció. Bármilyen tökből
készíthető, talán a sütőtök a legjobb.
Hozzávalók 2 személyre:
Sütőtök 1 cm-esre kockázott húsa, 2-3 diónyi nagyságú
2 db apró cukkini húsa, ugyancsak 1 cm-esre vagdosva
3 nagy gerezd fokhagyma, vagdalva
étolaj
10 db dió bele, igen apróra vagdosva
20 dkg tészta
só, bors
dióolaj
Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A sütőtök-kockákat
egy nagyobb sütő-edényben (tálban) kevés olivaolajon
süssük 10 percig. Adjuk hozzá a fokhagymát és a
cukkinit, és süssük további 15 percig, vagy amíg jónak
látjuk. Hintsük meg a dióbél-morzsával, sózzuk,
borsozzuk, és süssük további 5 percig.
Közben főzzük meg a tésztát sós vízben. Szűrjük le róla
a főzővizet, és borítsuk a sült tökre. Hintsük meg
dióolajjal, és keverjük jól össze. Ízlés szerint
fűszerezzük, a sütőedényben tálaljuk.
Reszelt sajttal gazdagíthatjuk.

Ezek a receptek csak példaként szolgáltak. A többi
vegetáriánus receptet a diós étel- és süteményreceptek
között találja tisztelt vegetár Kollégám. Vannak külön
csoportba sorolt vegetáriánus receptek, de a többiek

nincsenek elkülönítve, mint ahogy a vegetáriánusok
sincsenek kiközösítve a diófogyasztók társaságából.

Hogy a különböző sajtokhoz milyen jól passzol a dió,
arra már több példát is felhoztam.
Tisztelt vegetáriánus Kollégám, tessék elhinni, olyan
vegetáriánusok is vannak, akik nem esznek sajtot. Az ő
számukra vegetáriánus műsajtot fejlesztettek ki olasz
élelmiszergyártók, no-muh-chas néven. Csak a dió valódi
benne, a többi valami sajtízű anyag.

Jaj, de nem ajánlom! Ne tessenek már annyira
vegetáriánusok lenni, hogy műanyagot esznek sajt
helyett!
A dió jól társítható gyümölcsökhöz is.

Azért csak azt tudom mondani, hogy nagyon vigyázzunk!
Ne higgyünk el mindent, akármilyen hangzatos név alatt
hirdetik is az igét!
Például engem kimondottan felháborít, hogy az ún.
Bibliai Misszió Alapítvány szerint A Biblia azt mondja
a helyes táplálkozásról, hogy dió helyett "Dejó"-t is
tehetünk a vegetáriánus hamburgerbe!
Én olvastam a Bibliát, de hamburgerről nem olvastam
benne. És diópótlóról se. A recept egyébként jónak
tűnik, de a diót őrölt napraforgó és búzacsíra
keverékével helyettesíteni nemcsak barbárság, de a dió
értékes tápanyagait se pótolhatjuk velük.
VEGETÁRIÁNUS HAMBURGER
Hozzávalók:
9 pohár zabpehely
1 pohár dió
2-3 gerezd fokhagyma
2-3 fej kisebb vöröshagyma
2 kávéskanál kapor
1 evőkanál zellerzöld
2-3 kávéskanál só
őrölt szezámmag
2 dkg élesztő
kis olaj a sütéshez
8 pohár víz

A hozzávalókat 8 pohár forró vízben 5-10 percig főzzük.
Ha kihűlt, 2 dg felfuttatott élesztőt tegyünk bele.
Kicsit kelesztjük. Olajozott tepsibe lapos pogácsákat
teszünk, és mindkét oldalát 15-20 percig sütjük.
Szóval, maradjunk inkább a természetes
vegetáriánizmusnál.

A DIÓ A CUKRÁSZATBAN, ÉDESIPARBAN
Mottó:
"a dió íze ugyanaz,
mint a keze-gyúrta karácsonyi kalácsban"
(Tornai József)

A Ruszwurm cukrászda - ki ne ismerné, hol oly jól esik
a légyott este - receptjeiben alapanyagként szerepel a
dió.

De figyeljünk a terminológiára! Fekete
diónak a feketére szineződött zöld diót
érti a cukrászda, amely terminológia a
német Schwarze Nuss tükörfordítása, nem
az igazi feketediót. Fehér diónak pedig a
Nyugat-Európában friss diónak nevezett, a
teljes érés állapota előtti dióbelet.
A fekete és fehér diós Ruszwurm-receptek a következők:
"Fekete dió:
Befőzésre az olyan éretlen, zöld dió alkalmas, amelynek
külső héja még annyira zsenge, hogy az könnyen
átszúrható vagy kettévágható.
Előkészítése: a dió két végét levágjuk és jó mélyen
körülszurkáljuk, hogy belsejéből a keserű fanyar lé
később könnyen kiázzék.
A megszurkált diót 14 napon át hideg váltott vízben
áztatjuk, míg keserű ízét elveszti. Ekkor a diót
megfőzzük (blansirozzuk), vízben lehűtjük, majd 18 Bé°os langyos cukoroldattal leöntjük. A cukorfőzést,
miként a piros cseresznyénél, 7 napon át megismételjük
azzal az eltéréssel, hogy itt a cukrot minden
alkalommal melegebben öntjük a gyümölcsre. Utoljára a
cukrot a dióval együtt főzzük 36 Bé° sűrűségre.
A 25 %-os keményítőszirupot és a megfelelő mennyiségű
borkősavat ugyancsak adagoljuk.
Igen kellemes ízt ad a diónak, ha az első főzettől
kezdve vászonkendőbe kötözött szegfűszeget és darabos
fahéjat is főzünk bele, amit az utolsó főzés
befejeztével eltávolítunk."
"Fehér dió:
Fehér dión azt értjük, hogy a dióbelet beérésekor,
amikor a zöld burok megreped, kifejtjük a héjából úgy,
hogy az félgerezdekben maradjon. A kifejtett diót
barnás hártyájától is megtisztítjuk, majd, hogy fehér
színét megtartsa, 3°%-os kénessavas vízbe tesszük.

Félórai áztatás után, rövid ideig timsós vízben főzzük,
majd leszűrjük, öblítjük és 18 Bé° sűrűségű
cukoroldatba tesszük.
4 napi cukorkezelés után a főzést a szokásos módon
befejezzük."
Dehát ezek már régi receptek. A Ruszwurm se az már, ami
volt. Megvette a Szamos, aki cukrászdát vesz, de fekete
vagy fehér diót már nem. Hiába is keresnénk a
Ruszwurmban a régi, jó készítményeket. Központi
termelőüzemből látják el a cukrászdát, olcsó
alapanyagból.
Látjuk, a legjobb cukrászdáknak saját diós receptjeik
voltak. Nemcsak itthon, a franciáknál is. A receptet
ugyan nem ismerem, titkos, de a következőképpen készült
a híres francia diós bonbon:

Régen nemcsak a cukrászdák, a csokoládégyárak is diót
raktak legfinomabb készítményeikbe. Nálunk is,
Amerikában is. Diós csokoládé - vagy csokoládés dió?
Attól függ, honnan nézzük.

Diós csokoládé Dániából, a minőség hazájából:

És Oroszországból, ahol újabban már adnak a minőségre:

Minőségi német diós tejcsokoládé:

A táblacsokoládé már kissé ódivatú. A vevő nem látja,
mit vesz. Az az igazi, ha a csokoládén ránézésre
látszik, diót rejt. Franciaországban a périgordi
vidéken Saint Amand en Coly-ban Bursonék családi
vállalkozása kínálja a csokoládés dió legjobb
változatát. Négyféle csokoládéban, mindegyiken látszik,
milyen szép feles dióbél van benne. A technikát is
érdemes megfigyelni.

Amerikai csokoládékészítmények: Juharszirupos diós
csokoládé, feketediós csokoládé, pekándiós csokoládé.

Tisztelt diószerető cukrász Kollégám, valahogy az az
érzésem, le vagyunk maradva az Egyesült Államok mögött.
A világ legjobb édesipari alapanyaga, a dióbél itt van
a kezünkben. Mégse tudunk vele mit kezdeni. Pedig
millióféle diós készítményt csinálhatnánk belőle,
amelyek a fogyasztók örömét is szolgálnák, és
hozzájárulhatnának a hazai dió piacbővítéséhez. Nagyobb
lenne diónk iránt a kereslet.
Még megvannak a régi diós receptek. Egy létavértesi
mézeskalácsos még készít diós-mézes puszedlit. Őriznünk
kéne a hazai értékeket.

Mint a franciák a sáfrányos és egyéb ízesítésű diós
süteményeiket, amiket ma is készítenek:

A régi, hazai diós értékekből két finomságot nem
készíteni, hanem vásárolni ajánlok. A kürtőskalácsot és
a halvát. Régi vásárok elmaradhatatlan csemegéi voltak.
(Gyerekkoromban én is lecövekeltem előttük a szentesi
piacon, nénikém alig tudott a kürtőskalács- és a
halvaárusok elől elvinni.) Manapság néha újból látni
ezeket a csemegéket, de a magyar édesipari kultúrából
teljesen kipusztultak.
A kürtőskalács-készítés hazája Erdély. Nem
versenyezhetünk a székelyekkel.

Halvát pedig déli határainktól kezdve a világ igen nagy
részén készítenek, millió variációban, kiváló
minőségben.

Nem készíteni, enni kell ezeket.
Otthon minden háziasszony tud diós, lekváros
linzerkarikát készíteni. Az édesiparosok közül pedig
csak Benei László. Igaz, az általa produkált minőséggel
nehéz felvenni a versenyt.

Az Egyesült Államokban a pekándiót már úgy kínálják,
mint nekünk kellene a magyar diót. Egy cég kínálati
képeit mutatom be, kezdve a héjas, a megtört de nem
válogatott pekándiótól, a feles, darabos és törmelék
pekándió-bélen át egészen a legkölönbözőbb feldolgozású
és ízesítésű készítményekig. A legutolsónak bemutatott
ajándékdobozban nem kevesebb mint hétféle ízesítésű
dióbelet kínálnak egyszerre.
Tessék csak átfutni a képeket, és ha Ön vállalkozó
szellemű, már fel is vehet egy élelmiszertechnológust,
és be is indíthatja a hazai édesipar dióbél-változatát.
Piacnak kezdetben elég az EU.

De hazai piacra ne számítson. A hazai cukrászatok legyenek azok kis cukrászdák vagy cukrászati
termelőüzemek - az egyetlen, üdítő kivételtől
eltekintve nem használnak minőségi dióbelet. A kivétel
a szigethalmi Takács cukrászat, amelynek vezetője
szerint a kis cukrászatok csak minőségi áruk
készítésével állhatják a versenyt az olcsó
silányságokkal.
Tisztelt diókereskedő Kollégám, kérem, tegyen egy
próbát, és rájön, hogy nem túloztam. Nem, nem azt
mondom, hogy sétáljon be megyeszékhelye sétálóutcájának
legpatinásabb cukrászdájába, és kérdezze meg a vezetőt,
vásárolnak-e dióbelet, mert el fog keseredni a szája
íze. Nemcsak a választól, hanem az ott megkóstolt,
diósnak nevezett készítményektől is. Nem diót, hanem
diópótlót tartalmaznak.
És azt sem ajánlom, hogy az ugyanabban a sétálóutcában
található minőségi pékségben érdeklődjön. Az eredmény
ugyanaz.
Hanem arra kérem, az interneten végezzen felmérést.
Válasszon ki az internet hazai cukrászati
linkgyűjteményéről 20 fővárosi és 20 vidéki
cukrászatot, és írjon nekik körlevelet azzal a
szöveggel, hogy a legszebb dióbélből tudna nekik

szállítani, helybe. Árat ne írjon. Előre megmondom az
eredményt. Összesen négyen fognak válaszolni (10 %), és
a válasz egybehangzó lesz, nem kell a dióbél. 90 %
pedig válaszra se fogja méltatni.
Szóval, a diós cukrászsütemények piacának az EU-t
ajánlom. Nézzen körül Németországban, minden
cukrászsüteményt dióbéllel díszítenek. És ott diós
csokoládé is kapható.

Lenne fantázia a diós készítményekben, biztatnám is
tisztelt cukrász Kollégámat, kezdjen el velük
foglalkozni. Ötletnek néhány diós csokoládéval én is
szolgálhatok.
Kipróbálhatja a diótésztát kakaóporban, ezzel nem sokat
kozkáztat, mert a legolcsóbb alapanyag, a dióbéltörmelék kell bele.

Ha bevezette a piacra, és sikere van, jöhet a javított
változat. A diótésztára fektessen egy féldiót, és ne
kakaóporral, hanem fekete csokoládéval vonja be.

Most már jöhetnek az igazi csemegék, amelynek féldió az
alapanyaga, pirítva. A bevonat ugyanúgy lehet kakaópor
vagy fekete csokoládé, ízlés szerint, végül a
klasszikus diókaramellát is előállíthatja pirított
dióból, cukrászüzemi méretekben.

Végül a diós marcipánt is kipróbálhatja. Nincs
konkurenciája.

Csak egyedül a pécsi Ligotrade Kft, ami diós csokoládét
kínál.

Magyarországon a cukrozott, kandírozott dió általában
házilag készül. Pedig cukrászat, édesipar ez is. Magyar
cég nincs, ami cukrozott diót kínálna, kínai viszont
van.

De nehogy azt higgyük, azért, mert kínai, olcsó is.
Mérhetetlenül drágán árulják. Az előző kép egy
gyöngyösi hipermarketben készült. Nyolc deka dióbél 350
Ft. Mennyi akkor egy kiló? 4375 Ft, azaz
Négyezerháromszázhetvenöt forint.
És veszi a magyar, akkor is, ha ennyi pénzért négy kiló
gyönyörű, feles, világos, hazai dióbelet vehetne. Hát,
néha kételkedem honfitársaim szellemi állapotában.

Idehaza nem, de külföldön a dió alakja a cukrászokat is
megihlette, nemcsak a festőket, fotósokat,
szobrászokat. Annyira tetszik nekik. Műanyagból készült
13 cm-es, dióformájú csokoládéöntő forma már 12000 Ft-

nak megfelelő pénzért is kapható. Istenem, de olcsó,
nincs egy ezres centije!

Dió fantázianevű kínai és japán cukrászsütemények,
belga csokoládé, angol krémes sütemény, horvát
cukrászati termék. Akármelyiket nézzük, csak egy
következtetésre juthatunk.

A cukrászok - Magyarország határain kívül - a világon
mindenhol egyformák. Szeretik a diót. Vagy a vevőik
szeretik, ők csak a kedvükben járnak.
Nekünk, hazai lakosoknak magunknak kell diót
tartalmazó, sőt, dióformájú süteményeket
készítenünk.
Hogyan érhetjük el, hogy süteményünk
dióformájú legyen?
Vagy faragjunk a következő kép szerinti sütőformát
héjas dió és dióbél formájára, amint azt a 19.
században a skótok csinálták, vagy pedig ne legyünk
annyira skótok, és rendeljünk egy modern cukrászgépet
dióformájú sütőformával, a többi kép szerint.

De dióforma bonbonforma is kapható, teflonos
felülettel.

Ezzel készül a nugátos praliné "héja".

A másik közbenső megoldás: Vegyük elő a konyhaszekrény
mélyéről a gázon használatos sütőformánkat, aminek
mélyedései gyárilag dióformájúak.

Ha pedig már régebben kidobtuk dióformájú
sütőformánkat, mert nem gondoltuk, hogy valamikor
magunknak kell majd a dióformájú édességet
elkészítenünk, mert akárhogy keressük, nem kapunk, nos,
akkor kézzel alakítsuk diós grillázsunkat dióformájúra.
Olyanra, amely érőfélben levő, de már repedt kopáncsos
diót ábrázol, diólevéllel. Egy igazán ügyes háziasszony
így csinálja:

Amikor végre sikerült édességünket dióformára
alakítani, akkor jövünk rá, hogy nem passzol másforma
édességtartóba, mint a dióformájúba. Még szerencse,
hogy kapható.

