Előszó Orosz Péter: Könyv a dióról című
könyvéhez
Mottó:
„Öregember vagyok, s hálát adok az Istennek,
hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt.”
(Móra Ferenc: Öreg diófák alatt)

Jelen könyv nagyapám, Orosz Péter, néhai bio-diotermesztő
életműve.
A
könyv
közel
másfél
évtized
kitartó
kutatómunkáját
és
tapasztalatát
tartalmazza.
Nagy
szeretettel és szorgalommal, legjobb tudása szerint
gyűjtötte az anyagát össze. Különösen ügyelt az átvett
gondolatok forrásainak megjelölésére. A fényképek és
illusztrációk
nagyrészt
szintén
saját
munkái.
A
diótermesztőket segítő gondolatok a nagyapám saját
szellemi termékei.
A könyv mellett mindig készségesen segítette szóbeli
tanácsokkal is az érdeklődő barátokat, diótermesztő
kollégákat és kolleginákat.
Nagyapám sajnos már nincs köztünk, így e mű szellemi
hagyatéka lett. Kérem a tisztelt Olvasót, fontolja meg a
benne foglalt bölcsességeket, tanácsokat! Remélem, hogy
megtalálja benne a válaszokat az Önt érdeklő kérdésekre,
és segítségére lesz a diótermesztéssel kapcsolatos
problémák
megoldásában
–
de
akár
csak
kellemes
időtöltésként is érdemes olvasgatni.
Kérem, a könyvben foglalt gondolatokat és képeket csak a
szerző megjelölésével terjessze vagy használja fel.
Kelt: 2015. november 1.
Horváth Benedek
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MI AZ ÉRTÉK A DIÓBAN?
Mottó:
"dió feltörni hagyott kód"
(Faludi Ádám verséből)

Vázlat:
A dió értékei
Részletes adatok
Összehasonlítás más olajos magvakkal
Melléklet: A zsiradékok szerepe, jelentősége
Melléklet: Flavonoidok a dióbélben

A dió értékei
1. Először is az íze. Ellenállhatatlan. Véleményem szerint a dió elsősorban élvezeti
cikk, a legegészségesebb az összes élvezeti cikk közül.
2. Magas energiatartalma. Carmen Otegui baszk újságírónő egyenesen „instant
energiá”-nak nevezte a dióbelet. 100 g dióbélben (a későbbi adatok is 100 g-ra
vonatkoznak) a különböző diókban a különböző vizsgálatok szerint 649-654-686702 kalória azonnal hasznosítható energia van. Nem kell mondani, sportolóknak,
lábadozóknak, gyerekeknek ez mennyire hasznos. Az energiát a dióbél olaja
tárolja elsősorban.
Amint az ógörög és a római hadseregek élelmezésében volt fontos szerepe a diónak, úgy a szovjet, majd
orosz űrhajósok ellátásában is, itt már diókrém formájában.
3. Talán túlzó az a megállapítás, de nagy vonalakban igaz, hogy a dióbél tartalmazza a legtöbb, az emberi
szervezet számára hasznosítható és egészséges olajat. Túlzó lehet azért, mert nem zárhatjuk ki, esetleg
előfordulhat más olajos magban aránylag több olaj, de gyakorlatilag az ismert, elérhető olajos magvak
közül a diót illeti az elsőség.
A dióbél 100 g-os egységében a különböző mérések szerint 57-61-62-65-66 g lipid (olaj) van. Dr. Szentiványi
Péter szerint az olajtartalom fajtánként 45-72 g között változhat. A mért eredmények amerikai, francia,
olasz adatok, a termesztett diófajtákra vonatkoznak. A magasabb olajtartalmú dióbél ízletesebb.
Koleszterin nincs a dióban.
És ami nagyon fontos, a dióolaj összetétele! Kaliforniai adatok szerint a dióolaj 76 %-a többszörösen
telítetlen zsírsav (ebből 61 % linolsav, 15 % linolénsav), 14 %-a egyszeresen telítetlen zsírsav (szinte
kizárólag olajsav), és csak 10 %-a telített zsírsav (ebből 7 % palmitinsav, 3 % sztearinsav).

A dióban lévő linolsav és olajsav elektronmikroszkópos képe:

Miért olyan nagyon fontos ez? Mert a linolsav és a linolénsav, ami az ember zsírsavösszetételének kb. 10 %át teszi ki, nélkülözhetetlen, esszenciális zsírsav, az emberi szervezet nem képes felépíteni, és más
táplálékból, mint növényi olajból nem juthatunk hozzá.
Néhány szót a felsorolt olajokról.
Olvadáspont C°
A linolsav CH 3(CH 2) 4CH=CHCH 2-CH=CH(CH 2) 7COOH -5
a linolénsav CH 3CH 2CH=CHCH 2CH=CHCH 2CH=CH(CH 2) 7COOH -11
az olajsav CH 3(CH 2) 7CH=CH(CH 2) 7COOH 13
a palmitinsav CH 3(CH 2) 14COOH 63
a sztearinsav CH 3(CH 2) 16COOH 70
(A kettős kötést, a telítetlenséget az = jel jelzi.)
Az emberi és állati szervezetben raktározott zsír állaga, konzisztenciája a zsírsavak összetételétől függ.
Minél nagyobb az alacsony olvadáspontú, többszörösen telítetlen zsírok aránya, annál jobban bírja a
szervezet a hideget, ami szélsőséges, kontinentális éghajlatunkon fontos. És sportolóknak, gyerekeknek,
időseknek, stb. A dióbélben pedig éppen ezekből van sok. Az Amerikai Szív Társaság (American Heart
Association) azt ajánlja, hogy a napi kalóriaszükségletet 10-10 %-ban egyszeresen, illetve többszörösen
telítetlen zsírsavakból fedezzük, míg a telített zsírsavakból legfeljebb 8 %-ot. (A többit a szénhidrátok,
fehérjék biztosítják.)

Barátkozzunk meg a zsírral! A zsíranyag nem egy természetidegen anyag, hanem az emberi szervezet
nélkülözhetetlen összetevője, aminek jelen kell lennie szervezetünkben, életfunkcióinkban. A zsíranyag

nemcsak tartalék-tápanyag, hanem például a sejtmembránok felépítésében is résztvesz.
Senki se tudná jobban összefoglalni a zsiradékok szerepét az emberi szervezetben, mint Veresné Bálint
Márta. Ezért kiváló cikkét mellékletben idézem.
Ha étrendünkben nincs legalább 15 % zsíranyag, mint az omega-3-mal és az omega-6-tal jelölt, a dióolajban
előforduló olajok, akkor kulcsfontosságú életfunkcióink sérülnek. Ezeket az emberi szervezet nem tudja
más anyagokból, más zsírsavakból előállítani, ezek esszenciális zsírsavak.
Egy példa: A többszörösen telítetlen zsírsavakból szervezetünkben lecitin képződik, egy foszfortartalmú
lipid, ami nélkülözhetetlen az emberi nemi hormonok előállításához.
A növényi, állati szervezetekben meglévő zsíranyag mindig
különböző zsírsavak változatos összetételű keveréke. Az
emberi zsír összetétele nagyban függ a felvett tápanyagok
zsírsavösszetételétől.
A dióbél olaja éppen az emberi szervezetre jellemző
konzisztenciájú zsír felépítésében segít. Természetesen,
erre más növényi olajok is képesek, továbbá egyes halak
zsíranyaga is, de a nélkülözhetetlen olajsavak a dióbélben
koncentráltan találhatók, hiszen, mint láttuk, a dió
olajtartalmán belül a telítetlen olajsavak mennyisége a
7,5-szerese a telítettekének, nincs szükség tehát egyéb olajtartalmú ételekkel próbálkozni.
Alább hamarosan egymáshoz viszonyítva tanulmányozhatjuk a dió és más olajos magvak beltartalmi
értékeit. Addig is előzetesként vessük össze a dióban és más, fán termő olajos magvakban, valamint a
földimogyoróban található omega-3 zsírsavmennyiséget, a jobboldali táblázat alapján. Nem is az abszolút
mennyiség, hanem az összehasonlítás a lényeg. (Angolul kevésbé tudóknak: az utolsó oszlop a dió.)
A telítetlen, illetve többszörösen telítetlen zsírsavak iránti emberi szükségletet
napi 10 db dió belének elfogyasztása tökéletesen kielégíti. (Olvasható olyan
szakirodalom is, amely szerint napi 5 db dió is elég. De ne legyünk ennyire
szűkmarkúak, ha magunkról van szó!)
4. A dióbél fehérjéi. 100 g dióbélben 15-16 g fehérje van, ami megfelel más
magvak (búza, stb.) vagy a halhús fehérjetartalmának, és meghaladja más húsok,
a tej, a tojás fehérjetartalmát. Összetételük viszont rendkívül kedvező.
A fehérjék aminosavakból mint építőkövekből épülnek fel, az emberi szervezet a
táplálékban felvett fehérjéket aminosavakra bontja, és emberi fehérjéket épít
belőle. Az emberi szervezet az aminosavak egy részét elő tudja állítani más aminosavakból, ezeket mondják
nem esszenciális aminosavaknak, ugyanakkor az ember számára esszenciális, csak a táplálékból
hozzáférhető aminosavaknak a táplálékban lévő mennyiségére figyelni kell.
Nézzük meg a dióban lévő aminosavakat közelebbről!
Leucin a dióban:

A leucin - az izoleucinhoz és a valinhoz hasonlóan - hidrofób aminosav, a proteinek és enzimek belső
felépítésében vesznek részt. A leucin 7,5, az izoleucin 4,6, a valin 6,9 %-át teszi ki a proteineket alkotó
aminosavaknak.
Izoleucin a dióban:

Valin a dióban:

Az esszenciális aminosavak közül a dióbél mind a 8-at tartalmazza, szinte az emberi szükséglet szerinti
mennyiségben.
Leucinból, izoleucinból, treoninból és valinból a napi minimum-szükségletet 100 g dióbél kielégíti.
Lizinből, triptofánból, fenilalaninból pedig a napi szükséglet felét.
Egyedül metionin miatt kell mást is enni, mint diót, mert abból kevesebbet tartalmaz.
Treonin a dióban:

A treonin - a glicinnel és a szerinnel együtt - alkoholtartalmú aminosav. A treonin a fehérjék 6 %-át teszi ki.
Ha figyelembe vesszük, hogy a dióban lévő tirozin csökkenti a fenilalanin-igényt, akkor azt mondhatjuk, a
napi fenilalanin-igényt is kielégíti 100 g dióbél. Ezen kívül a tirozin elősegíti az endorfin-képzést, ami az
emberben a jó közérzetért, a jó kedvért felel.
De van még benne a szemiesszenciális (félig nélkülözhetetlen) aminosavak közül cisztin, arginin, hisztidin,
glicin és szerin is, az említett tirozin mellett.
Ezek közül az argininnál is meg kell állni egy szóra. Orvosi tapasztalat, hogy az alacsony lizin-arginin arány
jó hatású a szív- és érrendszerre. A dió más táplálékokkal összehasonlítva különösen gazdag argininben, és
viszonylag szegény lizinben. Az arány tehát kiváló. Más élelmiszerekre nem kívánok ellenpropagandát
kifejteni, tisztelt Kollégám házi feladatává teszem, hogy azok lizin-arginin arányát felkutassa és
összehasonlítsa a dióéval.
Az argininnak a vérnyomás szabályozásában is szerepe van, eről se feledkezzünk el.
Lizin a dióban:

A lizin a proteinek és az enzimek felületén játszik fontos szerepet, néha az aktív helyen helyezkedik el. A
szervezet pH-értékének fenntartásában is fontos szerepe van.
Triptofán a dióban:

A triptofán indol-oldallánca miatt az ingerületátvivő anyagnak, a szerotoninnak a felépítésében fontos. De
más proteinekben és enzimekben is.
Fenilalanin a dióban:

A fenilalaninnak kulcsszerepe van a bioszintézisben, más, nem esszenciális aminosavak előállításában. A
fehérjékben átlagosan 3,5 % fenilalanin van.
Ha az esszenciális és a szemiesszenciális aminosavakat áttekintettük, még mindig maradtak értékes
aminosavak a dióban: alanin, prolin, igen sok aszpartát és még több glutamát.
A dióbél fehérjéi tehát gyakorlatilag szinte teljes értékűnek tekinthetők. Mint a szója fehérjéi.
De hadd tegyek egy megjegyzést a dióbél fehérjéihez. A dióbélben a fehérjék nem aminosavak, hanem igen
bonyolult szerves vegyületek formájában találhatók. Ha szervezetünknek a saját fehérjéi felépítéséhez
valamilyen aminosavra van szüksége, a felvett fehérjéket lebontva az aminosavat hasznosítja.
De sok fehérjét eredeti formájában hasznosít szervezetünk, ilyenek a dió bőséges vitaminjai, vagy - legalább
részben - az emésztés, a szervezetbe való beépülés során megváltozott formában hasznosítjuk azokat,
ilyenek az antioxidánsok, például a flavonoidok. Ilyen a melatonin is, ami emberi hormon, erről majd
később.
A dióbél kiváló flavonoidforrás, más növényi tápanyagokkal összehasonlítva. A flavonoidok szerepének
kifejtésére nálam sokkal illetékesebb Lugasi Andrea, ezzel a témával foglalkozó kutató, aki ezt egy kiváló
cikkben meg is tette, a cikket mellékletben közlöm. A cikkből is kiderül, hogy közel sincs még egy táplálék,
ami annyi flavonoidot (nevesítve miricetint) tartalmazna, mint a dióbél. Csak a miricetin tartalma 4.565
mg/kg! A párhuzamosan vizsgált 11 hazai és külföldi gyümölcs - köztük a mandula - egyike sem tartalmazott
miricetint!
Sőt. Norvég és amerikai kutatók 1000 növényi élelmiszert rangsoroltak aszerint, hogy mennyi antioxidáns
hatóanyagot tartalmaznak. A dió, amelynek 100 grammja 20,97 mmol mennyiségben tartalmaz

antioxidánsokat, a ranglista élére került! Ezt követi a gránátalma (11,33 mmol/100 g), a földieper (6,88
mmol/100 g) és a napraforgómag (5,39 mmol/100 g). A bokormogyoró 0,49 mmol/100 g értékével csak a
mezőny végén kullog.
(A diólevél és a zöld dióburok flavonoidtartalmáról később, egyelőre elég, ha a dióbél kiváló antioxidánshatását meg tudjuk emészteni.)
A dióbél fehérjéinek értékelésénél tehát nemcsak az aminosavak mennyiségét és összetételét, hanem a
dióbélben meglévő értékes fehérjevegyületeket is kéretik figyelembevenni az értékelés során.
Mert, kérem, mutassanak nekem még egy olyan gyümölcsöt, zöldséget, vagy bármilyen más növényi eredetű
táplálékot, amiben megközelítőleg is annyi flavonoid lenne, mint a dióban!

5. Értéke még a diónak a vitamin- és ásványi anyag tartalma. 100 g dióbélben 10-20 mg C-vitamin van, ami
a szervezet ellenálló képességének növelésében játszik közismert szerepet. C-vitamin tartalma többszöröse,
mint a közismerten magas C-vitamin tartalmú feketeribizlié. És szintén a dió javára szól, hogy C-vitamin
tartalmából tavaszra is alig veszít. Konzervként őrzi számunkra. Napi 5 dió bele fedezi a felnőtt ember Cvitamin szükségletét.
B1-vitamin (tiamin) tartalma 360-380 mg, riboflavint 90-100 mg-ot tartalmaz, ezen kívül niacin, pantoténsav
és B6 vitamin van még benne.
C-vitamin a dióban:

A-vitamint 41 nemzetközi egységnyit, E-vitamint 3 mg-ot tartalmaz, ami elektronmikroszkóp alatt így néz ki:

Van róla másik kép is, azon így látszik:

Fólsavtartalma kiemelendő, 98 mikrogramm, ami nemcsak a vérszegénységet segít leküzdeni - a B12
vitamint kiegészítve - és egyes fehérjék szintézisében nélkülözhetetlen, hanem rákmegelőző hatása is van. A
fólsavat felépítő egységek származékai és analógjai a tumorsejtek növekedését gátló anyagok. A fólsav így
néz ki a dióban:

Ásványi anyagtartalom 10 dkg dióbélben:
Kálium 440-550 mg
Foszfor 350-500 mg
Magnézium 130-160 mg
Kalcium 90-200 mg
És kisebb mennyiségben van még benne szelén, mangán, cink, vas, nátrium, kén, jód és réz is.

Erdélyi Aliz szerint a dió jó szelénforrás.
És ugyancsak az ő tollából ismert, hogy jó kalciumforrás is, a napi
kalciumszükséglet 20 %-a fedezhető 100 g dióbéllel. Így a dió szerepet
kaphat az oszteoporózis dietétikus megelőzésében is, mert
foszfortartalma nem olyan magas, hogy rontaná a kalcium
felszívódását.
A dió magnéziumpótlásra is jó, amiből a napi szükséglet 300-350 mg.
Az átlagos magyar étrendben nincs elég magnézium. Hiánya álmatlanságot, szorongást, fejfájást,
légszomjat, depressziót okozhat. Hát még ha stresszelünk vagy fogyókúrázunk! Akkor még több magnézium
kell.
A dió magas ásványi anyag tartalmát jórészt a diófa erős, mélybe nyúló gyökerének köszönheti. Olyan
területen is megtalálja, összegyűjti a számunkra fontos ásványi anyagokat, ahol a feltalaj az intenzív
mezőgazdasági művelés miatt már elszegényedett.
Tisztelt dióevő Kollégám, felfigyelt-e a dióbél ásványi anyag tartalmán belül a dió nátriumtartalmára? Na,
ugye, hogy nem! Én sem. Ez azért fordulhatott elő, mert alig van benne. Tehát a dióbél kiváló összetevője a
sószegény étrendnek. Akinek arra van szüksége.
Az összetétel teljességéért meg kell még említeni a dióbél mintegy 12-14 %-nyi szénhidrát-tartalmát (ennek
nagyobb része rostanyag, kisebb része cukor), és a száraz dióbélben is van 4-5 % víz.
Megjegyzem, a felsorolt részletes adatok egy kaliforniai vizsgálat adatai.
Most, hogy végignéztük, mi van a dióbélben, újból meg kell állapítanunk, hogy mindezek fölött a dióbél
legnagyobb értéke az íze, aromája, ami egyedülálló. Kedves kolléga (kollegina), amíg eddig jutott az
olvasásban, rágcsált-e közben egy kevés dióbelet? Ha nem, próbálja meg úgy, és úgy folytassa! Meglátja,
mennyivel élvezetesebb lesz!
6. És mindez még csak magának a dióbélnek az értéke. Nem véletlen, hogy a rómaiak a diót az istenek
eledelének nevezték, a dió egy része valóban az isteneket illette.

Részletes adatok
Egy 13 dióbél-mintát összesítő részletes amerikai vizsgálati eredmény szerint 100 g száraz dióbélben
átlagosan van:

Víz 4,07 g
Energia 654 kcal
Energia 2738 kj
Protein 15,23 g
Olaj, zsír 65,21 g
Szénhidrát 13,71 g
Ásványi anyag 1,78 g
A dióbél fehérjéinek részletes aminosav-összetétele a következő. 100
g dióbélben van:
Triptofán 0,170 g
Treonin 0,596 g
Izoleucin 0,625 g
Leucin 1,170 g
Lizin 0,424 g
Metionin 0,236 g
Cisztein 0,208 g
Fenilalanin 0,711 g
Tirozin 0,406 g
Valin 0,753 g
Arginin 2,278 g
Hisztidin 0,391 g
Alanin 0,696 g
Aszparaginsav 1,829 g
Glutaminsav 2,816 g
Glicin 0,816 g
Prolin 0,706 g
Szerin 0,399 g

100 g dióbél olajtartalma:
Linolsav 38,093 g
Linolénsav 9,080 g
Olajsav 8,799 g
Egyéb telítetlen zsírsav 0,134 g
Palmitinsav 4,404 g
Sztearinsav 1,659 g
Egyéb zsírsav 0,063 g
Szénhidrátok 100 g dióbélben:
Rostanyag 6,7 g
Répacukor 2,43 g
Glükóz 0,08 g
Gyümölcscukor 0,09 g
Keményítő 0,06 g
Ásványi anyagok 100 g dióbélben:
Kálium 441 mg
Foszfor 346 mg
Magnézium 158 mg
Kalcium 98 mg
Szelén 4,6 mg
Mangán 3,414 mg

Cink 3,09 mg
Vas 2,91 mg
Nátrium 2,0 mg
Réz 1,586 mg
Vitaminok 100 g dióbélben:
C-vitamin 1,3 mg
Thiamin 0,341 mg
Riboflavin 0,150 mg
Niacin 1,987 mg
Pantoténsav 0,570 mg
B6-vitamin 0,537 mg
Fólsav 98 mikrogramm
A-vitamin 41 NE
E-vitamin 2,916 mg
Alfa-tokoferol 0,70 mg
Béta-tokoferol 0,15 mg
Gamma-tokoferol 20,83 mg
Delta-tokoferol 1,89 mg

Természetesen, ahány vizsgálat, annyiféle beltartalmi eredmény. Más, ismert vizsgálati eredmények a fenti
képet csak árnyalják, de alapjában nem rajzolják át. A különböző vizsgálatok főbb vonalaikban
megerősítik az ismertetett részletes kaliforniai adatokat.
Hazai vizsgálat szerint biotin- (H-vitamin) tartalma is jelentős a dióbélnek, a dióbél a biotinforrások között
előkelő helyen áll.
Tisztelt diószerető, diófogyasztó Kollégám, nem kell a fent részletezett adatokat megtanulnia. Elég, ha a
jobboldali, egyszerűsített ábrára tekint, amely nagy vonalakban szemlélteti a dióbél összetételét.

Az ábra értelmezéséhez nem kell tudni franciául.
A piros szín az egészségvédő olajtartalmat jelöli.
A sárga a bőséges, szinte teljes értékű fehérjét.
A kék a szénhidrátot, ami főleg poliszaharid.
A zöld az ásványi anyagokat, a fehér a vizet.
Szemmel látható, hogy mesterséges kémiai anyag kiegészítő, állományjavító, ízesítő és színező anyag, amivel
minden élelmiszerünket telenyomják - egyáltalán nincs a
dióbélben.
A dióbél maga a természetes egészség.
Hogyan lehetséges mégis, hogy egyesek dióallergiára panaszkodnak? Úgy, hogy a lakosság 2,5 %-a
valóban allergiás természetű. De nemcsak a dióra, hanem más élelmiszerekre, virágra, porra, - sőt,
virágporra!, - parfümre, stb. is. Ez nem a dió hibája.

Összehasonlítás más olajos magvakkal
Az Egyesült Államok élelmezésügyi hatósága így hasonlítja a dióban lévő egészségvédő omega-3 olajsavak
mennyiségét például a mandulához vagy a földimogyoróhoz:

Nem kell magyarázat. A dió állja a versenyt más héjas gyümölcsökkel akár a vajdiótól pekándióig is.
Közönséges dió és pekándió belének összehasonlítása:

Az előbb ismertetett részletes vizsgálati eredmények alapján a dióbelet hasonlítsuk most össze más nagy
olajtartalmú magvakkal. 100 g diófélében van:
Kalória
Zsírsav g
-telített g
-telítetlen g

Dió Pekándió
Mandula
Mogyoró
Makadámia
660
667
589
631
65,2
67,0
52,9
66,3
5,9
5,3
4,9
4,6
59,5
61,7
44,4
60,0

Földimogyoró
702
74,1
10,6
63,5

586
49,4
7,1
42,3

koleszterin mg
Fehérje g
Szénhidrát g
-rost g
-cukor g
Nátrium mg
Kálium mg

0,0
15,2
13,7
6,7
2,5
2,0
441

0,0
7,8
18,3
7,8
4,2
1,1
392

0,0
20,1
20,5
10,9
5,6
10,9
735

0,0
13,1
15,2
6,0
4,6
3,2
444

0,0
8,5
13,8
9,2
4,2
4,9
368

0,0
23,6
21,5
8,1
4,6
6,0
658

Látjuk, a diónak tehát egyáltalán nem kell szégyenkeznie, az
egészségünkért folytatott versenyben igen jól áll. A fehérjetartalom
"versenyszámban" csak a földimogyoró és a mandula előzi meg, a
telített és telítetlen olajsavak arányának "versenyszámában" pedig
csak a pekándió és a mogyoró.
Ha lenne tízpróba, vagyis az egyes versenyszámok eredményeit
összeadnánk, a dió lenne az összesített befutó. De ha nincs tízpróba,
ízpróbában biztos.
A vizsgált hat olajos mag mindegyikéről állítanak rákmegelőző és
koleszterincsökkentő hatást.

A dióbélből nyerhető dióolaj felhasználásáról, a diólevél, a dióvirág jótéteményeiről, a dió egyszerre könnyű
és erős fájának megneveléséről és felhasználásáról, a dióhéj, a diókopáncs hasznáról később. A dió és az
egészség kapcsolatáról pedig most, azonnal.

Mert az egészség az első, tisztelt Kollégám. Ha egészség van, minden van. Ha egészség nincs, semmi sincs.
Kérdezze csak meg kezelőorvosát!

A DIÓ ÉS AZ EGÉSZSÉG
Mottó:
"A vizsgálatok alátámasztják, hogy napi kb. 40 g dió elfogyasztása a kevés telített
zsírt és alacsony koleszterint tartalmazó diéta részeként, a kalóriabevitelt nem
növelve, csökkentheti a koszorúér és szívbetegségek kockázatát."
(Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszer-engedélyezési Hivatala - FDA)
Vázlat:
A Barcelona-Loma Linda kísérlet
Dietetikus vizsgálatok
Cukorbetegek figyelmébe
Az idegrendszer tápanyaga
A jó alvásért, a stressz ellen
Dióval az Alzheimer-kór ellen
A dió segít a rákot megelőzni
Sőt, a csontritkulást is
Jobb, mint a Viagra
A Body Studió véleménye
A hosszú élet titka
A dió mesébe illő táplálék
A BBC News cikke
Ha ilyen csodálatosan értékes tápanyag a dió, most már a tápanyagtartalma ismeretében beszéljük meg,
hogy fogyasztása hogyan hat az egészségünkre, mármint az egészséges ember egészségére, mert a

különböző betegségek esetén kifejtett gyógyhatásával majd később foglalkozunk.

A Barcelona-Loma Linda kísérlet: A diófogyasztás csökkenti az LDL koleszterin szintjét a
vérben
Mottó:
"Raw or dry roasted, halved or whole,
walnuts are a heart healthy food."
(Nyersen vagy szárazon pirítva, darabosan vagy egészben,
a dió a szív egészséges tápláléka.)
(Nicole Senior,
az Egyél, hogy legyőzd a koleszterint c. könyv írója)
A fejlett országokban vezető halálokot képeznek a szív- és érrendszeri
betegségek, amelyek egyik formája a vérfalon lerakódó koleszterin által
létrejött érszűkület.
Mint tudjuk, a koleszterin olyan lipid (zsíranyag) az emberi szervezetben, ami
részben szabad állapotban, részben zsírsavakkal alkotott észterek alakjában
fordul elő. Élettani jelentősége igen sokrétű, elég csak arra utalni, hogy több
hormon, köztük a nemi hormonok keletkeznek belőle.
De nem elég csak erre utalni. Utaljunk arra is, hogy az agyban lévő zsíranyag nagy része is koleszterin, a
szürkeállományban 22 %, a fehérállományban 27 %. A táplálékból felvett koleszterin lipoprotein
formájában, fehérjéhez kötve szállítódik a véráramban rendeltetési helyére. A fehérje és a lipid kapcsolata
nem szoros, a lipoproteinek összetétele változó. A legnagyobb koleszterin-hányadot, mintegy 45 %-ot
tartalmazó lipoproteineket nevezik kis sűrűségű, angol rövidítéssel LDL lipoproteineknek. A koleszterin
károssá akkor válik, ha - egyéb okok miatt - a vérfalon lerakódik. Az érfal rugalmatlanná, merevvé,
törékennyé válik, ami súlyos, sokszor halálos eseményekhez vezethet.
A vérben szokásosan keringő mennyisége 1,7 g/l, ez a mennyiség nemcsak a kortól és a nemtől függ, hanem
az aktuális diétától is, hiszen a vérben szállított lipidek minőségét, összetételét a táplálékban felvett lipidek
határozzák meg.
Általában feltételezik, hogy a vér koleszterin-szintje és a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakorisága
között összefüggés van. Erre alapozva végeztek és végeznek összefüggés-vizsgálatokat a táplálék
összetétele és a vér koleszterin-szintje között, abból kiindulva, hogy koleszterin-szint csökkentése csökkenti
a szív- és érrendszeri kockázatokat. Több ilyen vizsgálatot is lefolytattak.
Ezek során feltételezték, hogy a kis sűrűségű, LDL lipoproteinek arányának csökkentése, és a többi
lipoprotein, a 19 % koleszterin tartalmú igen kis sűrűségű (VLDL), a 18 % koleszterin tartalmú nagy
sűrűségű lipoproteinek (HDL), végül a 6 % koleszterin tartalmú chilomikronok arányának növelése lenne
célszerű.
Itt bemutatok négy felvételt, négyféle koleszterinről. Talán tisztelt Kollégám meg tudja mondani, ezek közül
melyik hasznos és melyik ártalmas, mert én nem tudom.

Dr. Luis Masana a Rovira és Virgili Egyetemen (Spanyolország) 70 gyermeken, 57 felnőtt férfin és 47 idős
férfin 16 héten át végzett táplálkozási kísérlettel megállapította, hogy napi kis mennyiségű (2-3 dkg) dióféle
rendszeres fogyasztása a vér LDL-koleszterin szintjét mindhárom korcsoportban, 2-10 %-os mértékben
csökkentette.
A vizsgálat során az úgynevezett Mediterrán Diéta elnevezésű étrend volt a vizsgálatba bevont személyek
alap-tápláléka, ami azt jelenti, hogy a lipidek (zsírok) felvételének fő forrását a növényi olajok képezték,
állati zsír nem szerepelt a táplálékban. (Mellesleg - vagy nem mellesleg? - napi kis mennyiségű bor
fogyasztása is szerepelt a diétában.)

Jelenleg a Barcelonai Egyetem (Spanyolország) és a Loma Linda-i Egyetem (Dél-Kalifornia, USA) 7-8 éven
át tartó közös vizsgálatát tekintik alapvetőnek ebben a témában. Ez egy nagy méretű, jól szervezett
vizsgálat volt. A vizsgálat idején Barcelonában a Mediterrán Diéta képezte a táplálkozás alapját, mivel
eddig ez bizonyult a legeredményesebbnek az LDL-koleszterin szint csökkentésére.
Kaliforniában - nem lévén hagyománya a mediterrán étkezésnek - hasonlóan, állati zsíroktól mentes
étrendet állítottak össze. A vizsgált - 28 és 72 év közötti - férfiakat és nőket két csoportra osztották, az
egyik fél hat hónapon át a Mediterrán Diéta szerinti étkezésben vett részt, Kaliforniában pedig a hasonló
Nyugati Vidéki Diéta (Western Countries Diet) szerinti táplálkozásban, a másik csoport pedig Barcelonában is, Kaliforniában is - ezen felül elfogyasztott naponta egy marék dióbelet, olyan formában,
ahogy óhajtották, salátában, desszertben vagy előételként.

A vizsgálat előtt is ismert volt, hogy a vér koleszterin-tartalmának 1 mg/l-es csökkenése megfelel 1 %-os
kockázatcsökkenésnek.
Az eredmény a következő volt:
Amint azt várták, a Mediterrán Diéta, valamint a hasonló, állati zsírtól mentes étrend önmagában
jelentősen, szignifikánsan csökkentette az LDL-koleszterin szintjét. És amit nem vártak, a többlet
diófogyasztás mindkét országban tovább csökkentette az LDL-koleszterin szintjét, Barcelonában, ahol
hagyománya van a mediterrán étkezésnek, 6 %-kal, Loma Linda-ban pedig 16 %-kal!
Dr. Ros, a vizsgálat vezetője szerint bár mindkét helyen megközelítőleg azonos arányban biztosították a
táplálékban a (többszörösen) telítetlen zsírsavakat, a kiegészítő dió-tápláléknak más étrendi, orvosi hatása
is lehet. Társa, dr. Juan Carlos Laguna hozzátette, hogy a többlet dió a vizsgálat 6 hónapja alatt nem
eredményezett súlytöbbletet a vizsgált személyeknél.
A vizsgálatvezető tömör összefoglalása: „Egyen naponta egy marék dióbelet, és az Ön vérének koleszterinszintje csökkenni fog!” A vizsgálatvezető az egy marék dióbelet napi 5 dkg-ban pontosította, amit otthon
bárki bármilyen formában elfogyaszthat. De emellett takarékoskodni kell egyéb zsíranyagok
fogyasztásával, ekkor a szívbetegség és az érrendszeri betegségek kockázata 11 százalékkal csökken.
Dr. Joan Sabaté, a Loma Linda Egyetem tanára szerint a dióbél az ipari országok vezető halálozási okának,
a szívbetegségeknek természetes megelőző gyógyszere.
A Loma Linda-i kórház, ahol a vizsgálatot végezték:

A vizsgálat végeredményét 2000. április 4.-én tették közzé, de Magyarországon még most se tudnak róla.
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez a nagyszabású, összehangolt vizsgálat nem volt véletlen, egyes
kutatók már korábban is feltételezték a dióbél olajainak pozitív hatását, és Loma Lindában már 1993-ban is
publikáltak kezdeti eredményeket. A jelen vizsgálat jelentősége volumenében, időtartamában, eltérő
hagyományú vidékeken élők összehangolt vizsgálatában van, vagyis az eredmény megalapozottságában.
A dióbél fogyasztása tehát bizonyítottan csökkenti a kis sűrűségű koleszterin mennyiségét a vérben,
jelentősen csökkenti a szív- és érrendszeri kockázatokat, a növényi olajokon alapuló táplálkozás mellett is,
annak jótékony hatásán túlmenően. Ez előtt a vizsgálat előtt a mediterrán diétát tekintették a
legegészségesebb étkezésnek, a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentése szempontjából.
Természetesen, a diófogyasztás sem tudja teljesen megszüntetni a kockázatokat, mert az étkezésen kívül
más (genetikai, életmódbeli) tényezők is kockázati tényezőt jelentenek, de azok már kívül esnek stúdiumunk
tárgyán. (Maradjunk szűken a dióhéjban!)
Az alapkutatást természetesen azóta igen sok kiegészítő vizsgálat követte, amelyek mind megerősítik a
dióbél olajainak egészségvédő hatását.
Elaine B. Feldman például, a Georgia-i orvosi egyetemről, azt emeli ki, hogy
a napi kismértékű diófogyasztás az érfalon lerakódott koleszterinek
mennyiségét csökkenti, azokét, amelyek keményítik, rugalmatlanná teszik az
érfalakat, főleg a koszorúerek falát. Eltömik az ereket, ezáltal a szívizom
tápanyagellátását blokkolják. A kismértékű diófogyasztást napi 5-8 dkg-ban
jelölte meg, vagyis kb. 1/4-1/2 csészényi dióbélben.
Feldman doktornő azt is kiemeli, hogy az olajos magvak közül a dió olaja a
legalkalmasabb erre a célra, mert olajsavainak összetétele a legkedvezőbb az emberi szervezet számára.
Ugyanezt hirdeti Artemis P. Simopoulos is, aki a linolsav és a linolénsav nagy arányát tartja a dióbél fő
értékének. És azt, hogy ezek a zsírsavak akkor se okoznak elhízást, ha fölös mennyiségben kerülnek az
emberi szervezetbe.
Több mint 200 személyen végzett, ötször megismételt kísérlet eredményeit foglalta így össze Simopoulos
doktornő.
2004-ben a Pennsylvania Állami Egyetem végzett ugyanebben a témában nagyobb kutatást. Azon túl, hogy a
korábbi, hasonló kutatások eredményei újbóli megerősítésre kerültek, tehát, hogy a diófogyasztás, a dióolaj
csökkenti az úgynevezett káros koleszterin szintjét a vérben, a lényeges új eredményt az képezte, hogy
egyben, a diós diéta hatására csökkent a vérben az úgynevezett C-reaktív protein (CRP) szintje, amely

fehérjét a gyulladásos folyamatokkal hoznak összefüggésbe. Dr. Penny Kris-Etherton vizsgálatvezető
szerint ezért fontos, hogy a dió beépüljön étrendünkbe.
A vizsgálat alanyai magas szív- és érrendszeri rizikófaktorral rendelkező férfiak és nők voltak, az amerikai
veszélyeztetett lakosságcsoport jellemzői szerint kiválasztva, a vizsgálatban és annak kiértékelésében pedig
mintegy tíz kutató és professzor vett részt.
A dióbél-fogyasztás koleszterinszint-csökkentő hatása talán azzal magyarázható, hogy a dióolaj esszenciális,
a szervezet számára nélkülözhetetlen olajsavakat tartalmaz. A szervezet értelemszerűen a számára
megfelelőbb (mert nélkülözhetetlen) zsírsavak feldolgozását részesíti előnyben, és egyben igyekszik
megszabadulni az ezáltal feleslegessé vált zsírsavaktól. Egy német tanácsadó (Eric E. deWitt) szerint a
diófogyasztás eredményeként javul az érfalak rugalmassága.
Újabban az is bizonyítást nyert, hogy a dió olajsavai a véredényrendszer falainak gyulladását is
visszafogják.
És ne feledjük, amit eddig is tudtunk, hogy önmagában az E-vitamin magas szintjén keresztül is érvényesül
a dióbél szívvédő funkciója, és az ellagénsav szabad gyököket lekötő hatása által segíti az immunrendszert a
sejtek védelmében.
Nem beszélve a dióbél rostanyagainak kedvező élettani hatásáról.

Dietetikus vizsgálatok: A dió a király
Mottó:
"Wer abends vor dem Fernseher Nüsse knackt
und sich genüsslich seiner Knabberei widmet,
tut mehr für seine Gesundheit, als er ahnt."
(Aki esténként a tévé előtt diót tör,
és átadja magát a diórágcsálás élvezetének,
sokkal többet tesz az egészségéért, mint gondolná.)
(Helga Lindemann kutató)
Idén március 4-én volt 10 éve, hogy a New England Of Medicine orvosi folyóirat arról számolt be, hogy egy
vizsgálat szerint ha a táplálkozásban más zsírokat és olajokat fokozatosan felváltunk dióval és dióból

készült termékekkel, akkor a váltás a koleszterin-szintet 12,4 %-kal, ezen belül az LDL, a "rossz
koleszterin" szintjét 16,3 %-kal lehet csökkenteni. Ezt az eredményt Magyarországon azóta is
agyonhallgatják, ideje beszélnünk róla.
A Barcelona-Loma Linda kísérlet eredményeinek ismeretében a dióbélre
felfigyeltek a táplálkozás-szakértők, a dietetikusok. Már a kísérlet 1999-es
részeredményeinek közlése óta több újabb vizsgálat indult, a mediterrán diétán
kívül az úgynevezett ázsiai diétával is, bizonyos amerikai diétával is, és a
szervezet számára szükséges zsír- és olajanyagok kutatására is. De az alap a
dióbél maradt.
Az egyik ilyen vizsgálat eredményének közzétételekor dr. Suzanne Teuber kutató úgy fogalmazott, hogy
„virtuálisan valamennyi héjas gyümölcs valóságos tárháza az antioxidánsoknak, de ezeknek az anyagoknak
az előállításában a dió a király”.
Dr. Kasim Karakas, egy másik vizsgálat vezetője szerint akkor érték el a legnagyobb arányú LDLkoleszterin-csökkenést, ha alacsony zsírtartalmú étrendet (négyféle különböző étrendet) kevés dióbéllel
egészítettek ki.
A Grenoble-i UFR nevű gyógyszerészeti kutatóközpont is vizsgálta a dióbelet. Egyik vizsgálati eredményük
az volt, hogy az olivaolajnál és a kukoricaolajnál is hatékonyabb a dióolaj. A másik eredmény szerint a
dióolajos étrend módosítja a vértestek viselkedését, csökkenti a trombózisveszélyt.
A kísérleteket később nagyobb számú résztvevővel folytatták. Az Egyesült Államokban Iowaban 40.000 nőt
megvizsgálva jutottak arra a következtetésre, hogy a diófogyasztás csökkenti a szív- és érrendszeri váratlan
megbetegedéseket.
Lynn A. Kuntz szerint a telítetlen olajok napi szükséges mennyiségét ma is kutatják. Jelenleg úgy látják,
1,5-3 g/nap már kimutathatóan jó hatású a szív- és érrendszeri egészségre.
A megszaporodott diós kísérleteket látva joggal mondhatjuk Jodi Newman nyomán: „A dió megnyerte a
dietetikusok szívét.”
Emlékezzünk a régi mondásra: „Naponta egy alma az orvost távol tartja.” És a
kutatások ismeretében ezt is tegyük hozzá: „Napi kevés dióbél, és az ember tovább él.”
A Német Táplálkozási Tanácsadó és Információs Hálózat (DEBInet) azt az étkezési
stratégiát ajánlja, hogy zsírsav-igényünk kielégítése során részesítsük előnyben a
többszörösen, illetve egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmazó, növényi eredetű
tápanyagokat, és korlátozzuk a telített zsírsavakat nagyobb arányban tartalmazó állati
zsiradékokat. Vagyis terápikus jelleggel változtassuk meg a felvett zsíranyagot. Javaslataikat a Német
Margarin Szövetség adataival illusztrálták.
Véleményem szerint a javaslat nem egészen pontos. Például a margarin, aminek alapanyaga növényi olaj, a
gyártás folyamán veszít értékéből, mivel telítetlen olajsavai hidrogén hozzáadására részben telítődnek, így
olajsav-összetétele hátrányosan változik.
Az viszont kétségtelen, hogy egy negyedcsészényi dióbél annyi esszenciális olajat tartalmaz, amennyivel a
napi teljes szükséglet szinte teljes mérétékben kielégíthető.
Látjuk, mi hiányzik a szívünkből? A dió.

Cukorbetegek figyelmébe
Mottó:
"Nuts are the choicest of all substances capable of sustaining life".
(A diók a legjobbak az élet fenntartására képes összes tápanyag közül.)
(Dr. John Harvey Kellogg - orvos)
Lehetséges lenne, hogy tisztelt Kollégám nem ismeri a mottó szerzőjét, dr. John Harvey Kellogg orvost?
Akkor engedje meg, hogy bemutassam. Ő Walter Kellogg testvére!
Még így sem ismerős? Walter volt az az ember, aki az olajban nagyüzemileg sütött burgonyaszirmot
feltalálta, és ezzel oly sok gondot okozott az orvostársadalomnak. John, a testvére pedig megpróbálja
helyrehozni, amit a bátyja elrontott. Ő az egészséges étrendet hirdeti. Amire a cukorbetegeknek főleg
szükségük van.
A Cukorbeteg Élet folyóirat egy ausztrál kutatócsoport érdekes kísérletéről
számolt be.
Hatvan cukorbeteget, 59 éven felüli nőket és férfiakat három csoportba
osztottak, s étrendjükben vagy csökkentették a zsírtartalmat, vagy
megváltoztatták az elfogyasztott zsír összetételét, azaz némileg visszafogták a
telített és növelték a telítetlen zsírsavak arányát, a 3. csoportban pedig a
módosított zsírtartalmú diétát napi 10 db dió elfogyasztásával egészítették ki.
Egyébként minden betegcsoport étrendje "egészséges" volt, az élelmiszerek
széles választékán (gabonaneműek, kenyerek, gyümölcsök, saláták, főzelékfélék, sovány húsok, hal,
zsírszegény tejtermékek) alapult, és a teljes kalóriabevitel maximum 30 százalékát tették ki a zsiradékok.
Hat hónap múltán úgy találták, hogy az első két csoportba tartozók HDL ("védő") koleszterin szintje alig
változott, a diót fogyasztóké viszont jelentősen emelkedett, miközben az LDL ("káros") koleszterin szintjük
10 százalékkal csökkent. A kísérlet fél éve alatt egyik csoportban sem változott a résztvevők testsúlya.
A koleszterin-arány javulás magyarázata valószínűleg az, hogy a dió egyébként igen sok alfa-linolénsavat
tartalmaz, amely az omega-3 zsírsavak egyike. Más omega-3 zsírsav a főként a hidegvizi halakban,
elsősorban a lazacban található, EPA-nak rövidített, hosszabb szénláncú zsírsav, de annak a nevét nem
tudom kimondani, valami oiko-penta-féle zsírsav. Már korábban számos tanulmány bizonyította, hogy e
zsírsav fogyasztása jó hatással van a szív ereinek állapotára, többek között a különböző koleszterinek
szintjeire gyakorolt kedvező hatás révén.
Mi nem vagyunk "halfogyasztó" nemzet, közülünk igen kevesen szeretik - és főként nem képesek megfizetni

- a lazacot, viszont minden cukorbeteg elfogyaszthat naponta egy maréknyi diót, ami könnyen kiaknázható
új lehetőség az egészség védelmére. Mert nagy előnye a diónak, hogy annyi linolénsavat tartalmaz, hogy egy
fél maréknyi elég belőle. Ennyit szívesen, jó étvággyal meg is ennénk minden nap.
És még egy tényező, amivel megnyugtathatjuk magunkat, ha nem eszünk minden nap lazacot, abban viszont
egészen biztosak lehetünk, hogy a lazacban található EPA zsírsavat a mi szervezetünk a dió alfalinolénsavából elő tudja állítani.
A zsírsav-összetételen túl a dió más anyagai is hozzájárulnak a dió gyógyhatásához. Legalább tizenhatféle
antioxidáns fenol, az E-vitamin, ellagénsav és tannin is. Így komplett a gyógyhatás. Gyógyszertár,
dióhéjban.
További, kiegészítő kutatás is megerősítette, hogy a dióval kiegészített módosított zsírtartalmú diéta a
cukorbetegek körében nagyobb védelmet adott, mint a dió nélküli azonos étrend. Az Amerikai Dietetikus
Egyesület 55 résztvevős vizsgálata is ezt az eredményt hozta.
És ezután jött a kutatás 2004-es folytatása, Linda Tapsell professzornő vezetésével, a diófogyasztás kedvező
hatásának megerősítésével, a 2-es típusú diabétesztől szenvedők számára új reményekkel.
Tapsell doktornő szerint a 2-es típusú diabéteszre az a jellemző, hogy megemelkedik a betegek
vércukorszintje. És miért emelkedik meg? Mert a testi sejtek a vérben lévő cukor felvételében gátolva
vannak. Ezt mondják inzulinrezisztenciának, és a vizsgálat összefüggést talált az olajsavak mennyisége,
összetétele és az inzulinrezisztencia között.
A dió olajsavainak kedvező összetételét a vizsgálat előtt is ismerték, de a vizsgálat során bizonyosodott be,
hogy a kedvező összetételű olajok, a dióolaj fogyasztása javítja a cukrok felszívódását, csökken az
inzulinrezisztencia. Mint Tapsell doktornő mondja, a vizsgálat eredménye a bizonyosság arra, amit
korábban is sejtettek. A vizsgálat nagyszámú résztvevővel, félévig tartott. Mindkét csoport, amelyet
vizsgáltak, ugyanazt a rendkívül egészséges étrendet kapta, amiben külön ügyeltek az aminosavakra, az
összes létfontosságú tápanyagra, a vitaminokra, de az egyik csoport kiegészítésként napi 3 dkg dióbelet is
kapott, és ennek a csoportnak az eredményei szignifikánsan jobbak voltak.
Mint Tapsell doktornő mondja: "A dió által mehettünk biztosra."

Az idegrendszer tápanyaga

A dióbél B-vitamin tartalma az idegrendszer tápanyagának nevezhető. Nagy
szerepe van az idegsejtek és a retinasejtek fejlődésében. Fontos agyi
funkciókat segít, elejét veszi az idegesség megjelenésének és a koncentráció
csökkenésének.
Ha fáradtak vagyunk, vagy csökken a figyelmünk, étkezések közötti időben
kevés dió fogyasztásával gyorsan helyreállíthatjuk szürkeállományunk
megszokott, szabályos működését.
Idegrendszerünk karbantartására, tonizálására egyenlő arányú dióbél-mazsola-sajt keveréket ajánl egy
orosz étkezési tanácsadó. A krónikussá váló feledékenység ellen is jó - állítólag. (Nem tudom, én
elfelejtettem.)
Hogy el ne felejtsem, egy egészségügyi folyóirat egész számot szentelt a diónak a mentális egészség
témakörében.

De nehogy azt higgyük, a B-vitamin szedése ugyanolyan jó eredményre vezet, mintha ugyanazt a vitaminmennyiséget dióbélben vennénk be. Mert ne feledjük, hogy az agy nagyobb része is zsírból áll, aminek az
összetétele ugyancsak nem mindegy.
Az Egyesült Államok több államában végeztek egyidejű vizsgálatot ebben a témában. A kérdés az volt, az
omega-3 zsírsavak hogyan hatnak a mentális egészségre.
Meglepően. Gyerekek esetében szignifikáns összefüggést állapítottak meg az omega-3 zsírsavak
csökkentett fogyasztása és a hiperaktív viselkedés növekedése között. Vagyis bizonyították, hogy az omega3 zsírsavak hiánya a mentális betegségek növekedését eredményezi. És a tanulási problémák növekedését,
és a magatartási, viselkedési problémákét. A dühkitöréseket, ingerültséget, alvási nehézségeket.
Szóval, ennyiféle mentális problémának teszi ki magát és környezetét, aki nem eszik elég diót.
Vizsgáljuk csak tovább a dió és az idegrendszer összefüggéseit! Tudjuk, a szerotonin ("boldogsághormon")
biztosítja szervezetünkben a kiegyensúlyozottságot, nyugalmat, életkedvet, általában a kellemes hangulatot.
A novadrenalin pedig a stresszt, a feszültséget oldja.
Mindkét hormon előállításához szükséges alapanyagok (fehérjék) a dióban bőven találhatók. (Igaz, más

élelmiszerekben is, de azok dícsérete már kívül esik tevékenységi körünkön.)

A jó alvásért, a stressz ellen
A jó alvás képességét vizsgálta a Texasi Egyetemen Russell Reiter, kollégáival.
Embereken és állatokon. A kutatás eredménye röviden az volt, hogy a pajzsmirigy által
termelt melatonin kellő mennyisége biztosítja a jó alvást. Segíti az elalvást, amire a 40
felettieknek már nagy szükségük van, mert csökken a szervezetük által termelt
melatonin mennyiség, és szabályozza is az alvás menetét.
A pajzsmirigy éjszakai aktivitása, melatonin-termelése gyengébb, mint nappal. Pedig a jó
alváshoz, az alvás menetének szabályos lefolyásához kellő melatoninszint szükséges a szervezetben. Ha
nincs meg, pótolni kell.
Sikerült nemcsak a vér melatonin-tartalmát meghatározniuk, amit 2,5-4,5 nanogramm/gramm értéknek
találtak, hanem azt is bizonyították, hogy diófogyasztással a vér melatonin-tartalma megháromszorozódik.
Van, bizony, a dióban melatonin, ha az emberi szervezetben termelődő hormont akarjuk kiegészíteni.
Antioxidánsként viselkedik, a szabad gyököket tartalmazó méreganyag-molekulák szabad gyökeihez
kapcsolódik, a mérgeket hatástalanítja.
A dióban természetes, mint Reiter doktor mondja, bio-melatonin van, szemben a mesterséges
gyógyszerkészítményekkel. Ami nem anyagában, összetételében más, mint a vegyi úton létrehozott, hanem
abban a kölcsönhatásban fejti ki többlethatását, hogy ugyanakkor többszörösen telítetlen zsírsavakat,
flavonoidokat, egyéb anyagokat - mint mondja - "csomagban" kapunk meg. Szinergikus hatás jön létre.
A kutatás végeredménye:
"Akar Ön éjszaka jobban aludni? Ha igen, próbálja salátáját dióbéllel megszórni, zöldségköreteit
gazdagítsa dióbéllel, vagy süssön dióval töltött almát, körtét desszertnek."

A másik tapasztalat: "Ha Ön végig akarja aludni a hosszú repülőutazást, ne melatonin-tablettát, hanem
dióbelet vigyen magával."
És még egy végkövetkeztetés: "Még a felét se tudjuk annak, amit kellene." Tehát várhatjuk a további
eredményeket.
Nem kellett sokáig várni, itt a következő részeredmény. A dióban lévő melatonin beépül az emberi
szervezetbe, és javítja a vér általános antioxidáns-helyzetét.

És hamarosan a harmadik. Stressz ellen is hat a dió. Nem a dióbél, hanem a diófa.
A coloradói légkörkutatók (National Center for Atmospheric Research, Boulder) szerint a diófa levele az
aszpirin hatóanyagának (acetilszalicilsav) egyik kémiai formáját (metilszalicilát) állítja elő, és kimutatható
mennyiségben a légkörbe bocsátja.
Látjuk, lassan tudományosan is beigazolódik az a régi tapasztalat, hogy a diófa körzetében mennyivel
jobbnak, szinte gyógyhatásúnak érezzük a levegőt. Mert valóban jobb.
És ahogyan fejlődik az orvostudomány, mára már kiderült, hogy nemcsak a diófa levele, hanem a dióbél,
pontosabban olaja is hat a stressz ellen.
Annette Miller derítette ezt ki, a Pennsylvániai Egyetemen.
Stressz esetén nő a vérnyomás, növekszik a szív terhelése. Ez ellen véd, ha megemelt adag omega-3
olajsavat veszünk magunkhoz, dióbél és dióolaj formájában. Naponta kilenc dió belét és egy kiskanál
dióolajat ajánl. Ez a mennyiség csillapítja a testi vagy pszichés stressz esetén fellépő diasztolés vérnyomásemelkedést.
Ennek a vizsgálatnak tehát az volt a jelentősége, hogy nemcsak a más vizsgálatok által megállapított
koleszterinszint-csökkentésben, hanem a vérnyomás-emelkedés mérséklésében is szerepe van a dió
olajának. A dióolaj tehát jó hatású a szívre, kíméli azt, kritikus helyzetben. Mert bármelyikünk bármikor
kerülhet olyan helyzetbe, amikor egy váratlan esemény stresszt, hirtelen vérnyomás-emelkedést okoz.
Mint Miller doktornő munkatársa, Sheila West írja: "Azok az emberek, akik kifejezett biológiai
stresszreakciót mutatnak, a szívbetegségek iránt megnövelt kockázatúak. Arra kerestünk választ, hogy a
növényi omega-3 zsírsavak csökkentik-e a stresszre adott szív- és érrendszeri válaszreakciót."
A lenolaj hatását is vizsgálták. Hathetes tartamkísérlet alatt a legjobb eredményt az említett kilenc dió
belének elfogyasztása mellett egy kiskanál dióolaj adta, ami másfél kiskanál lenolajjal is helyettesíthető.
A vizsgálat részletei kevésbé érdekesek, hat hét elteltével a különböző étrendű, meglehetősen nagyszámú
résztvevőnek azonos, váratlan fizikai stresszt kellett elviselnie, és a szervezet által adott reakciókat
vizsgálták.
"A vizsgálat megmutatta, hogy megváltoztatott étrend segíthet védekezni a stressz ellen."

Dióval az Alzheimer-kór ellen
Az Alzheimer-kór az agy időskori, elhatalmasodó, gyógyíthatatlan, végzetes betegsége. Fokozatosan
elromlik a gondolkozó- és emlékezőképesség,és a tünetek jelentkezése után átlagosan nyolc évi élettartamra
számíthat még a beteg.
Mit tehet az egészséges ember, hogy ne kapja meg? Korunk orvosi kutatásainak témája ez a kérdés.
A válasz kétrétű. Egyrészt aki nem akar Alzheimer-kórt kapni, az ne rendelkezzen úgynevezett APOE
epszilon 4 génnel. Mert akinek ilyene van, az megkapja. Jobb tehát, ha nem vizsgáltatjuk meg génjeinket,
mert akkor nem fogunk tudni róla.
A válasz második része gyakorlatiasabb: Együnk diót, mert kiváló Evitamin-forrás.
És együnk más magvakat, növényi olajokat, tojást, halhúst, szóval mindent,
amiben E-vitamin van.
És együnk C-vitamint tartalmazó zöldség- és gyümölcsféléket.
Több, nagy számú résztvevővel végzett vizsgálat is erre az eredményre jutott, amint azokról Larissa Wiese
2002. júliusában beszámolt (www.dietclub.com.au).

A szerző hivatkozik egyrészről egy
Hollandiában, Rotterdamban 5395
részvevővel végzett vizsgálatra, amelyben 55
évesnél idősebb, az Alzheimer-kórtól mentes
személy vett részt, és akiknek szokásos
étrendjét megbízhatóan ellenőrizhették. A
kutatást 1993-94-ben kezdték, és 1997-99ben visszatértek rá.
Megállapították, hogy az E- és C-vitamint
kielégítő mértékben fogyasztók kevesebb
mint 3 %-a betegedett meg Alzheimerkórban.
Az Egyesült Államokban is végeztek hasonló
kísérletet. 815, 65 éven felüli Chicago-i
lakost vizsgáltak meg hasonló módon. Ennek
a vizsgálatnak az volt a végeredménye, hogy
az E- és C-vitamint megfelelően fogyasztók
körében 70 %-kal volt alacsonyabb a kór kialakulása, mint a kevés vitamint fogyasztók körében.
Azt már régebben is tudták, hogy ez a két vitamin antioxidáns hatású, és megvédi a sejteket a szabad
gyökök károsító hatásától. A két vizsgálat jelentősége abban van, hogy nagy számú részvevővel, hosszú időn
át végezték, így az eredményből levonható következtetés megalapozott.
Tehát: A diófogyasztás egészséges az idősödő korosztály számára. Az imént említett Reiter doktor úgy
fogalmaz, hogy a dió melatonin-tartalma egészen biztosan késlelteti nemcsak az Alzheimer-kór
elhatalmasodását, hanem a Parkinson-kórt is.
E két vitamin kellő mennyiségű jelenléte a szervezetben a kórt megkapott betegek betegségének lefolyását
is lassítja, a végzetes következményt 20 évre is kitolhatja a betegség jelentkezésétől számítva.
Persze, mindennek van előzménye. A diófogyasztás emlékezetjavító hatása régóta ismert. Orosz orvosok
már a 18. században az "ész ünnepének" nevezték a diót. Napi két dió elfogyasztásával jelentősen javult a
páciensek emlékezete, egy havi rendszeres diófogyasztás után.
És mint mindennek, az Alzheimer-kór és a diófogyasztás összefüggéseinek témakörében újabb kutatásokat
is végeztek. Egy vizsgálat azt mutatta ki, hogy az Alzheimer-kór kialakulása összefügg a felvett táplálékban
lévő zsírsavak összetételével. Konkrétan a táplálékban lévő arachidonsav mennyiségével.
Emlékezzünk csak vissza a dióbél olajsav-összetételére! Nem emlékszünk? Nos, ez már a kezdődő
Alzheimer-kór tünete. Pedig pont az előző fejezetben írtam róla. Lapozzunk csak vissza! Ugye, látható, hogy
a dióbélben nincs említésre méltó mennyiségű arachidonsav? Tehát nagyon gyorsan rá kell szoknunk a
diófogyasztásra.

Értelmesebb népek körében a diófogyasztás és a központi idegrendszer állapota közti összefüggés ismert.
Olvassuk csak el a következő kép magyarázatát! Nem tudjuk elolvasni? Hát, akkor nem számítunk az
értelmesebb népek közé. Nagyjából annyit jelent, hogy a dió kicsiben hasonlít az agyra, és a dióbél
fogyasztása jó hatású az agyműködésre.

A dió segít a rákot megelőzni
B.-A. Narayanan és kutató-társai a Dél-Karolinai Orvosi Egyetemen
(Charleston, USA) megállapították, hogy a rákos sejtek (elsősorban a
nyaki tumorok sejtjei) életfunkcióját gátolják a dióbélben (és a
málnában és a földieperben) meglévő egyes savak.
Manapság már elég sok cikket lehet olvasni a dió rákellenes
hatásáról. A dió - és ne legyünk elfogultak, a málna, a szeder, a
földieper és a szőlő is - említésre méltó mennyiségben tartalmaz
ellagénsavat. Persze, a dió többet, mint a felsorolt gyümölcsök. A
külföldi gyümölcsök közül a grape-fruitban van sok.
Ennek a fenolvegyületnek az a sajátossága, hogy az emberi szervezeten belül az örökítő anyagban, a DNSben meglévő szabad kötéshelyekhez kötődik. Ezzel akadályozza meg, hogy a szabad kötéshelyekhez
rákkeltő anyag kötődhessen. Más fenolvegyületekkel szemben az ellagénsav mintegy 300-szor
hatásosabban látja el ezt a védő feladatot.
Az ellagénsav a mérgek elleni enzimek képződését is stimulálja.
A telítetlen zsírsavak közül a linolénsavról állapították meg, hogy védő hatású a daganatkialakulással
szemben. Láttuk, ebből a dióban bőven van.
Az Amerikai Rákkutató Társaság (AACR) egereken vizsgálta a diófogyasztás és a
rákbetegség összefüggését. Azt találták, hogy a diófogyasztó csoportban az emlőrák jóval
később jelent meg, mint az átlagos étrendű kontrollcsoportban. Egy másik kutatócsoport
(ACS, San Francisco) olyan rágcsálókat vizsgált, amely állomány a rákra genetikailag eleve
fogékony volt. Egyik csoportjuk a normál takarmány kiegészítéseként szójababot kapott, a
másik pedig dióbelet. Két hónap elteltével a dióevők csoportjában a kialakult prosztatarákmegbetegedések száma a fele volt annak, mint ami a másik csoportot jellemezte, és a tumorok
nagysága a harmada volt, mint a másik csoportban.
Nem tudom, a kimutatott rákellenes hatás a dióbél mely vegyületének köszönhető, a linolénsavnak, az
ellagénsavnak vagy másnak. De a fenti kutatás során megmérték, hogy a tumornövekedésben is résztvevő,
az inzulinhoz hasonló, növekedésserkentő fehérjevegyület, az úgynevezett IGF-1 a dióbél hatására leépül az
egerekben, mennyisége csökken.
A hím-egerek tehát már reménykedhetnek. Következhetnek a nőstények, nekik a mellrák legalább akkora
tragédia, mint a hímeknek a prosztatarák. Erre irányult a Marshall Egyetem kutatása.

Dr. W. Elaine Hardman szerint az eredmény ez esetben is ugyanaz, az a megbetegedett egér-populáció,
amelynél a kalóriát főleg a dióbél szolgáltatta a takarmányban, sokkal lassabb, fele akkora ütemű
daganatnövekedést kellett elszenvedjen, mint a kontrollcsoport. A vizsgálatvezető szerint a dióbél omega-3olajsavain kívül a dióbélben lévő antioxidánsok és fitoszterolok együttesen adják ezt a jó eredményt.
Vagyis a kemoterápiában remélhetőleg a dióbél anyagainak nagyobb szerepük lesz a jövőben.
Persze, tudjuk, az ember nem azonos az egérrel. De sokszor nagyon hasonlít rá. Például a diófogyasztásban
is.

Sőt, a csontritkulást is
Sőt, 2007. januárjában már olyan orvosi publikáció is megjelent, (Nutrition
Journal Penn State), hogy a dió bőséges alfa-linolénsava a csontrendszer
erősítésében is részt vesz. Csökkenti a csontritkulást, a csonttörés esélyét.
Amy E Griel és társai jutottak erre a következtetésre, hosszú, alapos
vizsgálatok után.
Kísérletükben háromféle étrendet állítottak össze, amelyek csak a táplálék
olajtartalmában különbözött. Mindhárom étrend egészséges olajokat tartalmazott, de a legjobb eredményt
az a kísérleti csoport produkálta, amelynek étrendjéban a legmagasabb volt az alfa-linolénsav aránya.
Kéthavi kísérleti étrend már kimutatta, hogy az idősödő nők csontsűrűségében a dióolajat fogyasztó csoport
javára már különbség mutatkozott. Ugyanúgy a férfiaknál is. És egy év elteltével a dióolajos étrenden élő
nők csontsűrűsége már nagyobb volt, mint a kísérlet kezdetén. Tehát nem csontritkulás, leépülés, hanem
erősödés következett be.
Az alfa-linolénsav fő forrása az emberi táplálkozásban a dió olaja és a lenmagolaj, a kísérletben is ezeket
adagolták.

Jobb, mint a Viagra
Tisztelt idősödő Kollégám, nemcsak a nők öregszenek, hanem a férfiak is. Nekik is mondjunk valami
biztatót, olyant, ami tudományos megalapozottsággal bír.
Nekik szól a hír, hogy a Viagrát hamarosan dióból készült gyógyszerrel váltják fel.
Kim Kah Hwi maláj egyetemi kutató és csoportja N-Hanz néven egy pirulát fejlesztett ki, aminek fő
hatóanyaga a dióbélben bőségesen meglevő arginin. Hatásmechanizmusa abban áll, hogy a bőséges argininmennyiség tágítja a vérereket, javítja a férfiak vérbőségét a megfelelő helyen. Hatása egy óra múlva
jelentkezik, és félnapig is eltart. Annyi elég.
Mellékhatása jelentéktelen, és pótlólagos hatása is van, csökkenti a magas vérnyomást. Amellett, mivel
alapanyaga dióbél, természetes gyógyszernek tekinthető.
Már túl vannak a sikeres kísérleteken, hamarosan gyártani is fogják. A kutatásvezető azt is elmondta,
honnan merítette az ötletet, hogy a dióval kezdje meg kísérleteit. Több helyen is olvasott róla, hogy a régi
rómaiak is, majd később a franciák is milyen jó hatást igazoltak a diófogyasztásról. Csodásat.
Hát, még ha az ógörög diós labdacsokról olvasott volna Kim Kah Hwi professzor az i.e. 5. századból,
Periklész idejéből, amelyekkel már akkor megpróbálták az öregedő férfiak a szexualitásukat stimulálni!
Hát, igen, úgy könnyű, ha ismerjük a dió kultúrtörténetét.
Tessék csak tovább olvasni, és hamarosan arról is szó lesz. Addig pedig türelmetlenül várunk. Nem a
kultúrtörténetre, á, dehogy! Az N-Hanz tabletta sorozatgyártására!

A Body Studio véleménye

Tisztelt utazó Kollégám, milyen ennivalót csomagolna, ha hosszú útra indulna, ahol nem jut utánpótláshoz?
A kérdés már a szovjet űrhajózás megálmodóját, Ciolkovszkijt is foglalkoztatta, és a diónál kötött ki. A
dióbélből és aszalt szilvából álló pasztánál. A szovjet űrhajósok ezen éltek.
És állítólag Thor Heyerdahl is diót vitt magával a tutajon az óceánra. A legtáplálóbb, energiadús ennivalót,
ami a legkisebb helyen fér el.
Ismerek egy síelőnőt, aki nem indul el diós-mézes sütemény nélkül. Mert ha a lavina alá kerülne, a zsebében
lévő diós süteményen napokig elélne, amíg a mentőalakulat meg nem találná. Tényleg.
A Body Studio for Fitness táplálkozási tanácsaiban ajánlja a dió
fogyasztását.
Megállapítja, hogy a legtöbb ember szereti a dió ízét, de
visszaretten magas olaj- és kalória-tartalmától. Azonban
mérsékelten, vagy más zsírtartalmú táplálékok helyett fogyasztva
a dió az egészséges diéta része. A dió az egészségre többszörösen
is kedvező hatású.
A dió mintegy „táplálkozási puncs”-ként sűrítve tartalmazza a
tápanyagokat és a kalóriát, valamint az ásványi anyagokat és
vitaminokat.
A dió magas olajtartalma, ami az energiaértékének 85 %-át adja,
úgynevezett „jó fajtájú” olaj, főleg többszörösen és egyszeresen telítetlen zsírsav, amelyeket fogyasztva
csökken a „rossz”, azaz LDL koleszterin aránya, és nő a „jó”, azaz HDL koleszterin aránya. Ha mértékkel
fogyasztjuk. Ebből a szempontból a dió nem tévesztendő össze a kókuszdióval, amelynek nagy százaléka
telített zsír.
A dió antioxidáns-tartalma (E-vitamin és más fehérjék) segít a sejteket megvédeni a káros oxidációtól, és
gátolja a rákos sejtek életfunkcióját.
Kiemelik, hogy vegetáriánusok számára a dió jó fehérjeforrás.
Elősegíti a jóllakottság-érzést. Akik étkezések között sok rágcsálnivalót fogyasztanak, azoknak ajánlható a
dióbélre való áttérés, mert így hamarabb bekövetkezik a jóllakottság-érzésük.
És az íze csodálatos! Salátákhoz, vagy joghurtba, meleg és hideg tésztafélékhez, körítésként, végül
süteményekbe ajánlja a Body Studio.
De a dióra is vonatkoztatja (szerintem nincs igaza), hogy jóból is megárt a sok. Étkezésenként elégnek tart
egy unciányi (kb. 14 db feles dióbelet), de nem közli, hogy miért csak ennyit.
Végül arra hívja fel a figyelmet, hogy a sós ízesítéssel mérsékelten bánjunk.
A dió tehát jó hatású az egészséges ember szívére, ereire, agyára, idegeire, ellátja energiával, életerővel, és
gátolja a rák kialakulását, egyszóval őrzi az ember egészségét.
Betegségből felgyógyulókat, sportolókat, valamilyen okból legyengülteket gyorsan jó erőnlétre hozza.

Külön kiemelendő hatása a gyerekek fejlődésére, különösen szembetűnő hatása a sápadtabb, vérszegény
gyerekekre.
De tessék megfigyelni a diófogyasztás hatását a fiatal nők szépségére is.
Valamint - orvosi vélemény alapján - jó hatású a szexre, a termékenységre.
A hormonháztartásra és a máj működésére is kedvező. A kínai orvoslás szerint a veseműködést is
nagymértékben javítja.
Káros mellékhatása nincs, fogyasztása nem okoz élelmiszerallergiát, túlzott fogyasztásának sincsenek káros
következményei.
Fejlettebb vidékeken, például Franciaországban mindezt már a
gyerekek is tudják. Mellékelek egy francia gyerekrajzot: "Dió az
asztalon."
Ha már Franciaországnál tartunk, hadd hozzam fel az egyik francia
diótermő vidéket, Périgord megyét jó példaként.
Ezen a vidéken nemcsak a termelésnek, hanem a diófogyasztásnak is
több évszázados hagyományai vannak, a dió beépült a szokásos
étrendbe. Nem véletlen, - amint azt nemrég közzétették, - hogy ez a
megye a második legalacsonyabb arányszámmal rendelkezik a
lakosság számához viszonyított szív- és érrendszeri halálozás
tekintetében.
Nem Franciaországban! A világon!

A hosszú élet titka
Mottó:
"Napi kevés dióbél,
és az ember tovább él."
(Jody Newman)

Azt hiszem, tisztelt dióevő Kollégám, a fentiek ismeretében Ön és én, mi
ketten már tudjuk a hosszú élet titkát.
Diót kell enni. Rendszeresen, minden nap egy maréknyit.
Az alaposságáról és természettudományos megalapozottságáról híres
amerikai National Geographic folyóirat is kíváncsi volt erre a titokra.
Teljeskörű felmérésre nem volt lehetősége, ezért azt a módszert választotta,
hogy három olyan népességet vizsgált meg, amelyben - más népességekhez
viszonyítva - feltűnően magas a 100 éven felüliek aránya. Olaszországból
Szardínia, Japánból Okinawa sziget őslakóit, az Egyesült Államokból,
Kaliforniából pedig a Loma Lindai adventisták közösségét.
Az első két helyszínen a helyes táplálkozáson és az időskori aktivitáson kívül az elszigeteltség következtében
sokszáz év alatt szerencsés módon feldúsult egészséges génállománynak volt komoly szerepe a jellemzően
hosszú életben.
Kaliforniában viszont az adventisták távolról sem rokonok, így a génhatás kizárható. A közösség tagjai
szerint a hosszú élet kialakulásában a hitnek van komoly szerepe, de a hit mint olyan, kívül esik a dióval
kapcsolatos stúdiumunk körén. Beletartozik viszont az adventisták hitének gyakorlati alkalmazása, a Biblia
táplálkozási előírásainak betartása, az egészséges életvitel. Konkrétan így írt erről Ellen White, az
adventista egyház egyik korai, jelentős alakja:
"A gabonafélék, a gyümölcsök, a mogyoró és a dió alkotják azt az étrendet, amelyet Teremtőnk nekünk
rendelt."
És ezt szó szerint kell venni. Az Egyesült Államok Országos
Egészségügyi Intézete (NIH) 1976 és 1988 között 34 ezer
kaliforniai adventistát vizsgált meg, és egyértelmű bebizonyítást
nyert, hogy heti négymaréknyi dió elfogyasztása jellemzően
csökkentette körükben a szívbetegségek kialakulását. Egy
kaliforniai adventista 4-10 évvel él tovább, mint Kalifornia többi
lakója.
Ez pedig már nem hit kérdése, hanem kőkemény
természettudományos tény. Orvosi, statisztikai.
A hosszú élet titkával tévhitek is kapcsolatosak. Köztudott, hogy
a grúzok rendkívül hosszú életűek, sokan közülük bőven fölül a
száz éven is aktívak. Korábban azt hitték, a kefír teszi ezt. De
amióta - több évtizede - nálunk is bőven kapható kaukázusi kefír,
és fogy is rendesen, nálunk nem nőtt az átlagos életkor.
Hát persze, mert rossz helyen kerestük a titkot. A grúzok
hagyományosan nagy diófogyasztók. Húsokhoz, salátában,
süteményben általános náluk a dió. Ez a magyarázat.
Nézzük meg a jobboldali képen látható idős urakat és hölgyeket!
Ők nem grúzok, hanem ujgurok. Két dolog közös bennük.
Mindnyájan elmúltak százévesek, és rengeteg diót esznek.
A kép a hszincsiangi, Hotan városi Diómúzeum falán látható eredetiben, körötte hasonló magyarázattal,
mint amit én kíséreltem meg előadni a hosszú élet titkának titkáról.

A dió mesébe illő táplálék
Szó szerint. Így írja le Lyman Frank Baum Oz, a nagy varázsló című meséjében Dorkáék vacsoráját:
"A Madárijesztő diófát talált a közelben, telis-tele dióval, és megtöltötte vele Dorka kosarát, hogy hosszú

ideig ne legyen gondja elemózsiára. Dorka igen-igen hálás volt a Madárijesztőnek kedves gondoskodásáért,
de jót nevetett azon, hogy a szegény pára milyen ügyetlenül szedegette a diót. Kitömött keze olyan ormótlan
volt, a dió pedig olyan apró, hogy többet elpotyogtatott belőle, mint amennyit a kosárba rakott."
De jó is lehetett Dorkának!

A dió nemcsak mesébe illő, hanem legendás ennivaló is. A Bakonyban ma is mesélik, hogy egy betyár, - ki
volt az, aki a betyárok közül dión élt? - biztosan nem Sobri Jóska, mert (Sándor György után szabadon) ő
sós brióst evett, és biztosan nem Ady Jóska volt a dióska, tehát nem marad más, csak a harmadik, Savanyú
Jóska volt, aki valamikor az 1880-as évek elején nagy üldöztetés után egy nehezen megközelíthető bakonyi
barlangba vette be magát egy zsák dióval, és azon ott elélt tavaszig. Akkor jött elő, amikor már nem
keresték.
Ez a legenda vagy igaz, vagy nem, de ami a diót illeti, igaz is lehetett. Ami Savanyú Jóskát illeti, felőle is igaz
lehetett, mert apró, 160 cm-nél kisebb termete miatt a szűk barlangban úgy el tudott bújni, hogy más nem
tudott utána menni.

A BBC News cikke: A dió küzd az egészségtelen zsírokkal
(a cikk szövege rövidítve)
Az új szuperkaja?
Az étkezések utáni diófogyasztás segíthet csökkenteni azt a károsítást, amit a
zsíros étel képes az artériákban okozni, ez kutatási téma. Az az elképzelés, hogy a
diók olyan összetevőkben gazdagok, amelyek csökkentik az artériák
keményedését, és képesek azokat rugalmassá tenni.
Egy csapat a Barcelonai Kórházi Klinikán azt ajánlja, együnk nyolc diót naponta.
Az a tanulmány, amely az Amerikai Kardiológiai Kollégium Újságjában jelent meg, szintén úgy mutatta be a
diót, mint aminek több egészségi előnye van, mint az olivaolajnak.
A dió egészségvédő olaja a telített zsírokra alapozott diéta semmilyen káros hatását nem mutatta eddig.

Robert Vogel professzor:
A kutatásokba 24 felnőttet vontunk be, a felét normális
koleszterinszinttel, a másik felét némileg magasabbal,
azért, hogy megvizsgáljuk, melyik csoportra volt igaz a
Kaliforniai Dió Bizottság állítása.
Minden résztvevő egy héten keresztül kétféle zsíros
felvágottból és zsíros sajtból álló ételeket kapott.
Az egyik csoport étkezésenként öt kávéskanálnyi
olivaolajat kapott, a másik pedig nyolc dió belét.
A vizsgálat azt mutatta, hogy mind az olivaolaj, mind a dióbél mérsékelni tudta a káros égés, oxidáció
hirtelen rohamát az artériákban, amit a magas zsírtartalmú étel okozott.
Eddig azt gondolták, idővel az artériák keményedni kezdenek, ez növeli meg a szívbetegségek és a stroke
kockázatát.
Mégis, az olivaolaj is, a diófogyasztás is segített megőrizni az artériák rugalmasságát, flexibilitását, a
koleszterinszint ellenére.
A rugalmas artériák tágulni tudnak, ha megnövekvő véráramra van szükség.
Dr. Emilio Ros vezető kutató mondta, hogy a magas zsírtartalmú
ételek leállítják a nitrogénoxid termelését az artériákban, amely
vegyület pedig a vérerek flexibilitásának megőrzéséhez szükséges.
A kémiai kulcs
A dió arginint tartalmaz, egy aminosavat, amit a szervezet
nitrogénoxid termelésére használ.
A dió még antioxidánsokat is tartalmaz, és alfa-linolénsavat (ALA), egy
növényi alapú omega-3 zsírsavat, egészségadó tulajdonságokkal.
Dr. Ros új kísérletbe fog, hogy lássa, vajon a dióban lévő ALA segít-e az ember abnormális szívritmusán.
Figyelmeztette a hozzá fordulókat, hogy bármit ehetnek, amit szeretnek, ha mindig dióval kísérik.
"A telített zsírok fogyasztásának korlátozása helyett arra legyenek tekintettel, hogy az étel egy része dióból
álljon."
Robert Vogel professzor, a Baltimore-i Maryland Egyetemről ezt mondja: "Ezek a
bizonyítékok, hogy a dió védő olaja megszünteti a zsíros diéta számos romboló hatását,
amire a semleges olaj, mint az olivaolaj, nem képes."
"Ez felhoz egy nagyon érdekes kérdést, mert sokan, akik a mediterrán diétán élnek,
abban a hitben élnek, hogy az olivaolaj okozza a jótékony hatást."
"De a jelenlegi kutatás és más adatok is azt mutatják, ez tévedés."
"Talán vannak más tényezői is a diétának, beleértve azt is, hogy viszonylag sok benne
a dió."
"Nem azt mondom, hogy az olivaolaj rossz, de a mediterrán diétában nem ez a védőhatás kulcsa."
A dió a legegészségesebb táplálékok között, egy orvosi cikk illusztrációja szerint:
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A zsiradékok szerepe, jelentősége
A zsír (mely glicerinből és zsírsavakból áll) a szervezet legfontosabb energiaforrása, és legjobban
raktározható ''tartalék tápanyaga''. Több mint kétszer annyi energiát tartalmaz (9,3 kcal/1 g), mint
ugyanannyi szénhidrát vagy fehérje. A zsiradékok hasznosulása a szervezetben jó, általában 95-96%-uk
felszívódik. A felszívódás sebességét a zsírsavak hossza, valamint a telített és telítetlen zsírsavak aránya
befolyásolja.
A zsiradékok fontos szerepet játszanak a zsíroldékony (A, D, E, K) vitaminok hasznosulásában, a nemi
hormonok képződésében, a megfelelő ütemű növekedésben és fejlődésben. Az esszenciális zsírsavakból
olyan biológiailag aktív anyagok képződnek, melyek részt vesznek a szervezet gyulladásos és véralvadási folyamatainak szabályozásában.
A zsiradékok jó ízűvé teszik ételeinket (hiszen az íz- és aromaanyagok jó része zsírban oldódik), állományukat pedig bársonyosabbá,
tetszetősebbé.
A fentiek ismeretében belátható, hogy veszélyes és felesleges lenne a zsiradékot teljesen kiiktatni az étrendünkből.
A ZSÍRFOGYASZTÁS ÉS A ZSÍRSZÜKSÉGLET
Az egészségmegőrzést segítő táplálkozási ajánlások azt hangsúlyozzák, hogy az elfogyasztott energia legfeljebb 30%-a származzon zsírból, ami egy
normál súlyú, átlagos fizikai aktivitású személy esetén napi 60-80 g zsírbevitelt jelent.
Érdekességként megemlíthető, hogy például a zsírban oldódó vitaminok hasznosulásához egy felnőtt ember szervezetének minimum napi 25 g zsírra
van szüksége. Kisgyermekeknek a fokozott energia- és vitaminigény, valamint az esszenciális zsírsavak szerepe miatt (az óvodáskor végéig) nem
ajánlott a zsírmegszorítás.
A táplálkozási felmérések szerint azonban hazánkban a kívánatosnál lényegesen több zsírt fogyasztunk, mely elhízáshoz, anyagcsere-, szív- és
keringési, valamint daganatos betegségekhez, ízületi panaszokhoz vezethet.
Az elfogyasztott zsírmennyiség látható és úgynevezett ''rejtett zsír'' formájában kerül a szervezetünkbe állati és növényi eredetű élelmiszerekkel,
élelmianyagokkal.
A ZSIRADÉKOK MINŐSÉGE ÉS ÉLETTANI HATÁSUK
A táplálkozási szakemberek szerint nem elegendő csak az elfogyasztott zsiradék mennyiségét meghatározni, legalább olyan fontos azzal is tisztában
lenni, hogy milyen zsiradékot használjunk, és miért.

A növényi és állati eredetű zsiradékokban telített és telítetlen zsírsavak fordulnak elő. A telítetlen
zsírsavak egyszeresen és többszörösen telítetlenek lehetnek. A többszörösen telítetlenek tovább
oszthatók omega-6 és omega-3 típusú zsírsavakra. Említést érdemel még a zsiradékok transzzsírsavtartalma is, mely természetes összetevő, vagy a növényi olajok keményítésekor (pl. margaringyártás
közben) keletkezhet a termékben. Ezek élettani hatása különböző.
A telített zsírsavakat a szervezet maga is elő tudja állítani szénhidrátból, alkoholból és szükség esetén
fehérjéből, ezért ezekhez akkor is hozzájutnánk, ha az étrendünk egyáltalán nem tartalmazná. Túlzott
mértékű fogyasztásuk emeli a vér koleszterinszintjét, és ezzel fokozza a szív- és keringési betegségek
kockázatát. Főleg állati eredetű zsiradékokban találhatók, de a pálma- és kókuszolajnak is ez a jellemző
összetevője.
Az egyszeresen telítetlen zsírsav csökkenti a vér koleszterinszintjét. Az olívaolaj nagyobb
menynyiségben tartalmazza.
A többszörösen telítetlen zsírsavakat esszenciális, létfontosságú zsírsavaknak is nevezzük, mert ezeket
a szervezet nem tudja előállítani, csak a táplálékunkból származhatnak.
Az omega-6 zsírsavak a sejtek építéséhez, valamint olyan biológiailag aktív anyagok (prosztoglandinok)
képződéséhez szükségesek, melyek a gyulladásos folyamatok és a véralvadás szabályozásában játszanak szerepet. Valamelyest védelmet
biztosítanak a szívkoszorúér-betegségekkel szemben. Hiányukban növekedési zavar, bőrbetegségek, immunrendszeri zavarok fordulhatnak elő. A
napraforgó- és az olívaolaj is tartalmazza ezeket.
Az omega-3 zsírsavak újszülöttkorban segítik az agy és a szem ideghártyájának a fejlődését (az anyatejben is megtalálhatók), a gyulladásos
folyamatok és a vérrögök képződése ellen hatnak, csökkentik a vér koleszterinszintjét, ezért védik a szív- és az érrendszert. Javíthatják a
pikkelysömörben és egyes reumás ízületi betegségben szenvedők állapotát. A repce-, a lenmag-, a szója- és a dióolaj, valamint a tengeri halak
olaja tartalmazza ezeket.
A fent említett hasznos tulajdonságok ellenére, a többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó növényi olajok csak kis mennyiségben
szerepeljenek az étrendben, mert belőlük szabad gyökök képződhetnek.
A transz zsírsavak emelik a vér koleszterinszintjét, ezért növelik a szív- és keringési betegségek kockázatát. Főleg a keményített margarinok,
hidrogénezett növényi zsiradékok tartalmazhatják.
Veresné Bálint Márta

Ezt a táblázatot nem is fordítom le. Önmagáért beszél.
Nuts, walnuts, English, 1 oz.

Nutrient

Units

1.00 X 1 oz
(14 halves)
28.35g

Proximates
Water
Energy
Energy
Protein
Total lipid (fat)
Ash
Carbohydrate, by difference
Fiber, total dietary
Sugars, total
Sucrose
Glucose (dextrose)
Fructose
Lactose
Maltose
Starch
Minerals
Calcium, Ca
Iron, Fe

g
kcal
kj
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

1.15
185
776
4.32
18.49
0.50
3.89
1.9
0.74
0.69
0.02
0.03
0.00
0.00
0.02

mg
mg

28
0.82

Magnesium, Mg
mg
Phosphorus, P
mg
Potassium, K
mg
Sodium, Na
mg
Zinc, Zn
mg
Copper, Cu
mg
Manganese, Mn
mg
Selenium, Se
mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid
mg
Thiamin
mg
Riboflavin
mg
Niacin
mg
Pantothenic acid
mg
Vitamin B-6
mg
Folate, total
mcg
Folic acid
mcg
Folate, food
mcg
Folate, DFE
mcg_DFE
Vitamin B-12
mcg
Vitamin B-12, added
mcg
Vitamin A, IU
IU
Vitamin A, RAE
mcg_RAE
Retinol
mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol)
mg
Vitamin E, added
mg
Tocopherol, beta
mg
Tocopherol, gamma
mg
Tocopherol, delta
mg
Vitamin K (phylloquinone)
mcg
Lipids
Fatty acids, total saturated
g
4:0
g
6:0
g
8:0
g
10:0
g
12:0
g
14:0
g
15:0
g
16:0
g
17:0
g
18:0
g
20:0
g
22:0
g
24:0
g
Fatty acids, total monounsaturated
g
14:1
g
16:1 undifferentiated
g
13:0
g
18:1 undifferentiated
g

45
98
125
1
0.88
0.450
0.968
1.4
0.4
0.097
0.043
0.319
0.162
0.152
28
0
28
28
0.00
0.00
6
0
0
0.20
0.00
0.04
5.91
0.54
0.8
1.737
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.249
0.000
0.470
0.018
0.000
0.000
2.533
0.000
0.000
0.000
2.495

20:1
22:1 undifferentiated
24:1 c
Fatty acids, total polyunsaturated
18:2 undifferentiated
18:3 undifferentiated
18:4
20:2 n-6 c,c
20:3 undifferentiated
20:4 undifferentiated
20:5 n-3
22:5 n-3
22:6 n-3
Cholesterol
Phytosterols
Stigmasterol
Campesterol
Beta-sitosterol
Amino acids
Tryptophan
Threonine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Cystine
Phenylalanine
Tyrosine
Valine
Arginine
Histidine
Alanine
Aspartic acid
Glutamic acid
Glycine
Proline
Serine
Other
Alcohol, ethyl
Caffeine
Theobromine
Carotene, beta
Carotene, alpha
Cryptoxanthin, beta
Lycopene
Lutein + zeaxanthin

dieta2003-03-02

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
mg
mg
mg
mg
mg

0.038
0.000
0.000
13.374
10.799
2.574
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
20
0
2
18

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

0.048
0.169
0.177
0.332
0.120
0.067
0.059
0.202
0.115
0.213
0.646
0.111
0.197
0.519
0.798
0.231
0.200
0.265

g
mg
mg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg

0.0
0
0
3
0
0
0
3

ANTIOXIDÁNS TULAJDONSÁGÚ NÖVÉNYI HATÓANYAGOK. A FLAVONOIDOK
1. Bevezetés
A növényi flavonoidok szerepéről, kémiai szerkezetéről, élettani hatásáról az elmúlt negyven évben rendszeresen jelentek meg összefoglaló
tanulmányok (2, 7, 8), de az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk és jelentőségük még ma sem teljesen tisztázott. A flavonoidok az élelmiszerek
nem tápanyag komponensei, vagyis nem jelentenek tápértéket az emberi szervezet számára. Szent- Györgyi és munkatársai már 1936-ban
kimutatták, hogy a citrusfélékből származó két flavonoid (rutin, naringenin) csökkenti a kapillárisok törékenységét és permeabilitását (21). Ezért a
flavonoidokat P-vitaminnak nevezte el (P - permeabilitás), illetve C 2 -vitaminnak, mivel számos flavonoid képes a C-vitamint stabilizálni. Később
a flavonoidok vitamin elmélete megdőlt, és az `50-es években mindkét elnevezést elvetették. A hetvenes években felfedezték, hogy a növényekben
az egyik leggyakrabban előforduló flavonoid, a kvercetin bizonyos körülmények között mutagén hatású, ezért nagy figyelem irányult a flavonoidok
karcinogenitására, amelyet később nem sikerült egyértelműen bizonyítani. Napjainkban e korai eredményeket kissé elfelejtve a legtöbb
kutatócsoport a flavonoidok antioxidáns, antikarcinogén és gyulladáscsökkentő, összességében egészségvédő és betegségmegelőző hatását helyezi
előtérbe.
2. A flavonoidok kémiai szerkezete, előfordulásuk
A flavonoidokra a C 6 -C 3 -C 6 alapszénváz jellemző, a két benzolgyűrű egy oxigénatomot tartalmazó heterociklikus pirán- vagy pirongyűrűn
keresztül kapcsolódik (1. ábra).
Ez az alapszerkezet rendkívüli változatosságot biztosít mind a szubsztituensek, mind a C-gyűrű szerkezete
tekintetében. Jelenleg mintegy 4000-féle különböző szerkezetű flavonoidot azonosítottak (2, 6). Az alapvázhoz
(aglikon) különböző cukormolekulák kapcsolódhatnak, és glükozidokat hoznak létre, amelyek sokkal
gyakrabban fordulnak elő a természetben, mint aglikonjaik. A flavonoidokon 13 különböző vegyületcsoportot
értünk, amelyek egymástól az alapszerkezethez kapcsolódó hidroxilcsoportok számában, helyzetében, valamint
a C 2 - C 3 szénatomok közötti kettős kötés meglétében vagy hiányában térnek el egymástól. Néhány vegyület
fontos egészségvédő szerepet játszhat, mint a flavanonok, flavonok, flavonolok, flavanok, antociánok és
izoflavonok, míg az egyéb flavonoid komponensek, mint az auronok, chalconok és kumarinok szerepe jelenlegi
ismereteink szerint kevésbé jelentős. nem valamennyi növényi élelmiszerben megtalálhatók a mg/kg koncentrációtól egészen a néhány g/kg
tartományig. A legtöbb ital, amely természetes növényi alkotórészből készül (zöldség- és gyümölcslevek, gyógyteák) kisebb-nagyobb
mennyiségben tartalmaz flavonoidokat, polifenolos vegyületeket (2, 9). Saját vizsgálatainkban öt, a természetben leggyakrabban előforduló
flavonoidvegyület, a kvercetin, a luteolin, az apigenin, a kempferol és a miricetin mennyiségét határoztuk meg mintegy 150-féle növényi
élelmiszerben (17, 19). Az összes flavonoid mennyiségét illetően a zöldségek közül a hagymafélék, a fehérrépa, a spenót, a zeller különböző részei
és a különböző lencsefajták bizonyultak a leggazdagabb forrásnak. A gyümölcsök közül jelentős flavonoidforrások a bogyósok, az olajos magvak
közül pedig a dió tűnt ki nagyon jelentős flavonoidtartalmával. Az egyes flavonoid vegyületek közül nagy mennyiségű kvercetin volt kimutatható a
vörös- és lilahagymában, a sóskában és a spenótban. A miricetin koncentrációban volt kimutatható a dióban, az eperben, a szederben, a
fehérrépában és a petrezselyemzöldben
(1. táblázat).
1. táblázat: növényi élelmiszerek flavonoidtartalma (mg/kg)
Minta
Zöldségek
Brokkoli
Karalábé
Fehér káposzta
Vöröshagyma
Lilahagyma
Paprika
Fodros saláta
Spenót
Zellerzöld
Zellergyökér
Fehérrépa
Torma
Gyümölcsök
Alma
Körte
Görögdinnye
Sárgadinnye
Szilva
Sárgabarack

KVE

KEM

MIR

LUT

API

Összes

15,4
4,0
1,6
121,5
171,3
9,4
35,0
272,2
nd
1,8
3,2
5,7

30,8
24,3
11,9
2,6
24,3
nd
8,4
nd
nd
nd
22,7
25,7

nd a
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
43,4
nd
85,4
nd

nd
13,0
4,2
nd
nd
10,7
3,9
66,4
111,4
nd
nd
9,0

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
248
24,1
154,0
nd

46,2
41,3
17,7
124,1
195,6
20,1
47,3
338,6
402,8
25,9
265,3
40,4

38,3
24,7
nd
nd
23,3
11,5

nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd

27,0
nd
18,4
25,8
nd
nd

65,3
24,7
18,4
25,8
23,3
11,5

Meggy
Szeder
Eper
Dió
Kivi
Banán

29,2
14,0
9,0
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
636
994
4565
nd
22,8

nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
22,3
nd

29,2
650
1003
4565
22,3
22,8

a : nd - kimutatási határ alatt
KVE - kvercetin, KEM - kempferol, MIR - miricetin, LUT - luteolin, API - apigenin
3. Étrendi felvétel és epidemiológiai összefüggések
Kühnau a `70-es években az amerikai lakosság összes polifenolfelvételét az izoflavonoidok kivételével az 5 fő flavonoidcsoportba tartozó
vegyületekből 1-1,1 g/nap körüli értékben határozta meg, ebből 115 mg a flavonol és flavon (15). A holland lakosság napi flavonoidfelvétele 23
mg-nak bizonyult, míg Leth és Justesen a dánok felvételetelét 28 mg/nap értéknek találta (10, 1. ábra: a flavonoidok alapszerkezete A flavonoidok
a növényi metabolizmus másodlagos termékei. Számos funkciójuk ismert a növényvilágban: pigmentálás, az UV-fény, a mikroorganizmusok és
egyéb növényi kártevők - gombák, rovarok, csigák stb. - elleni védelem. Az élelmiszerként szolgáló növényi anyagokban természetes
színezőanyagok, ízkomponensek, antioxidánsok (7, 8, 15). A flavonoidok csak16). A finn lakosság flavonoidfelvétele 55,2 mg/nap (14). Hazai
vizsgálatok szerint a magyar gyerekek átlagos flavonoidfelvétele 19,5 ± 26,6 mg/fő érték, míg a felnőttek által elfogyasztott flavonoid mennyisége
18,8 ± 28,9 mg/ fő volt. A számított értékek nagy egyénenkénti változatosságot mutattak, gyerekek esetében a felvétel 0-179,3 mg, felnőtteknél
0,5-309,7 mg között változott (18).
A ''Seven Country Study''-ban a szerzők a 25 éves követéses vizsgálat eredményei alapján arra a
megállapításra jutottak, hogy a flavonoidfelvétel inverz módon összefügg a szívés érrendszeri
betegségekkel összefüggésbe hozható mortalitással (11). A Zutphen (Hollandia) tanulmányban a
flavonoidfelvétel inverz összefüggésben volt az ötéves követéses időszakban megjelenő daganatos és
koronáriás betegségek számával. A szív- és érrendszeri betegségekből származó mortalitás 50%-kal
kisebb volt a legnagyobb flavonoidfelvételű csoportban a legkevesebbet fogyasztókhoz viszonyítva. A
flavonoidfelvétel nem befolyásolta a daganatos betegségek morbiditását és mortalitását (10). Egy 1996ban megjelent finn tanulmányban a nők esetében szignifikáns inverz összefüggés volt kimutatható a
flavonoidfelvétel és az összes, valamint a koronáriás szívbetegségekből eredő halálozások tekintetében is.
A férfiak esetében ugyanezt a trendet sikerült kimutatni, de csak az összes halálozásra vonatkozóan volt
szignifikáns az összefüggés (13).
4. A flavonoidok kémiaibiokémiai tulajdonságai
A flavonoidok igen széles körű kémiai és biológiai aktivitással rendelkeznek. A részben vagy teljesen
bizonyított hatások meglehetősen szerteágazók. Az in vitro, valamint az utóbbi öt évben
megsokszorozódott in vivo vizsgálatok alapján a flavonoidok kedvező hatásai a következő biokémiai folyamatok köré csoportosíthatók: 1)
antioxidáns hatás és/vagy szabadgyök-befogás, 2) immunmoduláns és gyulladáscsökkentő hatás - nagy valószínűséggel az arachidonsavmetabolizmus módosításán keresztül, 3) asztmaellenes és antiallergén hatás, 4) más enzimek aktivitásának módosítása, általában gátlása, 5)
antivirális, antibakteriális hatás, 6) ösztrogénaktivitás (izoflavonoidok), 7) mutagenezist és karcinogenezist befolyásoló hatás, 8) hepatoprotektív
hatás, 9) véredényrendszer működését, állapotát befolyásoló hatás, vaszkuláris permeabilitás módosítása. A fenti tulajdonságok több esetben
egymással összefüggnek: a hepatoprotektív hatás a szabadgyökbefogó tulajdonsággal, az antioxidáns hatás sok esetben a xantinoxidáz-gátlással, az
asztmaellenes hatás az 5lipoxigenáz-gátlással (2, 5, 16, 20). A fenolos antioxidánsok szabadgyök terminátorként és fémionkelátorként
funkcionálhatnak. Hidrogénatomot átadva a szabad gyökök bekapcsolódnak a lipidek és egyéb molekulák oxidációs folyamataiba. A keletkezett
átmeneti termék, a fenoxigyök relatíve stabil molekula, ezért az újabb láncreakció iniciációja nehezen következik be. A fenoxigyök más szabad
gyökökkel reagálva részt vesz a láncreakció terminációjában. A flavonoidok antioxidáns tulajdonságainak mértéke alapvetően az adott molekula
szerkezetétől függ (1, 2, 12).
Az irodalmi adatok szerint a flavonoidok relatíve nem toxikusak a magasabb rendű állatok és az ember számára, eddig teratogén hatást sem
sikerült kimutatni. Az Ames-féle in vitro Salmonella typhimurium short-term mutagenezis tesztben számos flavonoid mutagénnek bizonyult,
mikroszomális (S-9) metabolikus aktiváció mellett és annak hiányában is (3, 4). A kvercetin több in vitro short-term kísérletben genotoxikus hatású
volt emlős sejtvonalakon. Több kutatócsoport tett kísérletet a flavonoidok in vivo genotoxikus hatásának bizonyítására, de legtöbbjük kevés
sikerrel járt. Az ezen a területen munkálkodó kutatók összegzése szerint a flavonoidok antikarcinogén hatása sokkal jelentősebb, mint azok
prokarcinogén tulajdonságai, de ez utóbbi sem elhanyagolható. A tisztán növényi étrendet fogyasztó vegetárius egyének esetében az eddig
elvégzett vizsgálatok nem mutattak ki negatív hatást a vegyes étrenden élőkhöz viszonyított jelentősen nagyobb flavonoidfelvétellel összefüggésben.
5. Problémák az étrendi eredetű flavonoidok táplálkozás-élettani megítélésében
A flavonoidok a gasztrointesztinális szakaszban kisebb-nagyobb szerkezetátalakuláson mennek át. Feltételezhető az is, hogy a szervezetben a
felszívódás után teljesen más metabolitok vannak jelen, mint az emésztést megelőzően. Ezért a flavonoidok táplálkozás-élettani hatásai nem
szükségszerűen a flavonoidoknak tulajdoníthatók, hanem az enterális és posztabszorpciós interakciók és degradációs folyamatok során keletkező
metabolitoknak. Ezért éles határvonalat kell húzni az in vitro és invivo vizsgálati eredmények között, valamint az orálisan vagy más úton a
szervezetbe juttatott flavonoidok hatásai között is. Nem vethető el az a lehetőség sem, hogy a flavonoidok élettani hatását alapvetően az határozza
meg, mi történik a bélrendszerben, és hogy van-e és ha igen, akkor milyen kapcsolat az immunrendszer, az intesztinum baktériumai és a
flavonoidok között.

Az étrendi flavonoidok más élelmiszer-alkotókkal együtt jutnak a szervezetbe, ezért hatásukat a kísérő,
ill. jelen lévő egyéb komponensekkel történő kölcsönhatások is befolyásolják. A flavonoidok hatása
jelenlegi ismereteink szerint főleg preventív (megelőző). Napjainkban a flavonoidok és az egyéb
polifenolos vegyületek egyre inkább a tudományos kutatások előterébe kerülnek, mint olyan étrendi
komponensek, amelyek rendkívül fontos szerepet játszanak a betegségek megelőzésében és az egészség
megőrzésében. Pozitív élettani hatásukban alapvető fontosságú, de nem kizárólagos szerepet játszik
bizonyított antioxidáns tulajdonságuk. Élettani hatásuk pontos megismeréséhez sokkal több és
megbízható, tudományosan igazolt információra van szükségünk az élelmiszerekben előforduló
flavonoidok koncentrációjáról, a konyhatechnikai és egyéb technológiai folyamatok során bekövetkező
átalakulásokról és veszteségekről, valamint újabb epidemiológiai tanulmányok is elengedhetetlenül
szükségesek. Fentiek miatt a flavonoidok növényi élelmiszerekkel történő rendszeres fogyasztását
messzemenően javasoljuk, amely akár a vegetárius étrend határáig is terjedhet, ugyanakkor a nagy
dózisú étrendkiegészítőkkel történő, hosszan tartó felvételt a potenciális egészségkárosító hatások
elkerülése érdekében elkerülendőnek tartjuk.
Lugasi Andrea főosztályvezető-helyettes
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézete, Budapest
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Dióbél
A diótermés szerkezete:

Itt érkeztünk el a dióbélhez, a dió ehető részéhez, ami a diótermesztő gazda munkájának a célja.
Először is tudnunk kell, hogy miről beszélünk. A diótermés belső részét csak a magyar és a török nyelvben
nevezik bélnek, dióbélnek. Törökül ceviz içi, ugyanúgy dióbél, a dió belső részét jelenti, mint nálunk. A
nyelvek többségében más a dióbél etimológiai eredete. Angolul kernel, ami a magvát, lényegét jelenti
valaminek. Németül ugyanúgy Kern, de a kereskedelemben inkább a többesszáma használatos (Kerne).
Franciául az egyesszám nem is játszik szerepet, többesét használják (cerneaux). Spanyolul leginkább pulpa,
ami gyümölcshúst jelent. Oroszul jádró, ami magot, központi részt jelent.
A legszebb, feles dióbelet a franciák egésznek (entier) mondják, a németek ugyanúgy, mint mi, felesnek
(Halbe). A legszebb a spanyol elnevezése, mariposa, vagyis pillangó. Ugyanígy pillangónak, kelebek-nek
nevezik a törökök is.

Végül a primitív nyelvekből egy példa: Kereskedői nyelven a dióbelet "pucolt dió"-nak mondják. Tanuljuk
meg, mert a zöldségesnél így fogjuk hallani.
Lényeges értékmérő tulajdonsága a különböző diófajtáknak, változatoknak a diótermés béllel való teltsége,
vagyis a bél és a héj aránya. Ezt a mutatót a diófajták leírásaiban legtöbbször megadják. Szélsőségesen 35

és 65 % között alakul a bél aránya. Jó érték az 50 %, a termesztői gyakorlat nem is igényel többet. A
tényleges üzemi kihozatal ennél alacsonyabb szokott lenni, 45 % is elfogadható, rosszabb években a jó
fajták kihozatala se több 40 %-nál.
Július és augusztus hőmérsékletétől és vízellátottságától függ a bél jó kifejlődése, a fajtára jellemző
bélarány kialakulása.
Szerte a világon sokan felfigyeltek a dióbél és az emberi agy hasonlatosságára. Üzbég nyelven nincs is más
neve a diónak, mint csarmagz, vagyis négy agyvelő.
William Cole 1657-ben, Ádám az Édenkertben című könyvében a diót az ember fejéhez hasonlította. A
kopáncs a húsos fejbőrnek felel meg, a csonthéj a koponyának, a bél vékony hártyája az agyhártyának, a
dióbél pedig maga az értelmes agyvelő. És ugyanúgy, mint ahogy dióbélből alkohollal a legnemesebb
anyagok vonhatók ki, az ember agyából is alkohol hatására jönnek elő a legnagyobb gondolatok.
Cole nyomán a dióbelet mások is „agyvelő-formájú”-ként szokták leírni.

Ha a dióbél formáját más diófajok beléhez viszonyítva próbáljuk meg leírni, talán az a legfőbb
jellegzetessége, hogy kerekdedebb, a kidudorodások jellegzetesebbek, ugyanakkor megőrzi a többi diófajra
jellemző kettős-négyes lebeny-alakot. A héjból talán a mi közönséges diónk bele a legkönnyebben
kinyerhető.
A dióbél botanikai neve cotyledon, ami sziklevelet jelent. Két lebenyének összenövésénél belül tartalmazza a
csírát („dió-embrió”), a többi része pedig a tartalék tápanyagot a csíra számára. A csíra kettős kúp alakú,
az alsó, lefelé álló csúcsú tompább a gyökér kezdeménye, a felfelé álló csúcsú, hegyesebb a hajtás
kezdeménye. A belet kettévágva nagyítóval látható.

Figyeljük meg a következő képen a baloldali féldiót! Alul, a bél csúcsi részén szabad szemmel is látható a

dió-embrió, jobbra pedig kinagyítva.
Ha már a szaporító képletekről esett szó, hadd jegyezzem meg, hogy a dió kromoszómaszáma 2n=32. Ez a
diploid kromoszómaszám. (Nagyon nem ide tartozik, itt csak megemlítem, valahol írni fogok a tetraploid,
tehát négyszeres kromoszómaszámról is.)

A dióbél súlya a héjas dió súlyának - szélsőséges határokat megjelölve - 30-65 %-a. A termesztési
szempontból értékes dióváltozatok belének súlya 6-9,5 g. Az értéktelenebb változatoké ennél kisebb, akár
1,5 g is lehet.
Még a dióbél felületén is található egy hártya, egészen vékony, a friss diónál nagyjából lehúzható, száraz
állapotban lehelefinom. Csersavtartalmú, íze meghatározza a dió csípősségét.
A dióbél hártyájának színe egészen világos sárgától sötét barnáig terjedhet, fajtától függően. A természetes
szín a dió helyes szárítása és tárolása esetén megmarad, nedves körülmények között megbarnul. A
világosabb dióbelet értékesebbnek tekintik. Ha a diófa nem kap elég vizet, a bél sötétebbre színeződik.

A következő két képen vízhiány és hőség miatt sötétre színeződött dióbelek láthatók, Kaliforniából, a hőség

hazájából. Az első képen Chandler fajtájú diók vannak, felül normálisak, alul sötétedettek. A második kép
Vina fajtájú diókat mutat. A károsodott dióknak elsősorban az olajtartalma megy tönkre.

Az érő dió bele a magas hőmérséklettől károsodik. Negyven fok felett mondják károsnak a hőmérsékletet.
Ezt a meleget Kaliforniában a fán is megkapja a dió, nálunk pedig inkább csak a földre lehullottat érheti
ilyen károsodás. A művelt talajfelszínen, vagyis a csupasz földön a napsütés bőven a károsító meleghatár
fölé viheti a dióbél hőmérsékletét. Füves területen annyival kedvezőbb a helyzet, hogy a dió nem érintkezik a
meleg talajfelszínnel. Egy kaliforniai vizsgálat eredményét a következő grafikon mutatja. Egy meleg őszi
napon délelőtt 10 órától így alakult a dióbél hőmérséklete a fán lévő, illetve a már lehullott, napon vagy
árnyékban levő dióban, egy adott kaliforniai fajtánál (Payne). A hőmérséklet elől Celsius-fokban, utána
Fahrenheitben van megadva.

Az egészséges dióbél húsának színe fehér, esetleg enyhén sárgás, legfeljebb elefántcsontszínű. A közönséges
dió valamennyi fajtájának, változatának bele ehető, egészséges, tápláló, ízletes csemege.
Van összefüggés a dióbél színe és íze között is, de az nem abszolút. Általában a világosabb színű dióbelet
tekintik értékesebbnek.
A dió és benne a dióbél őszi száradása természetes folyamat. A légszárazra (12 % alá) történt száradás nem
rontja a csíra életképességét. A dióbél száradása, vízleadása a dióbél sejtjeinek normális élettevékenysége.
Ha a diót mesterségesen, túl magas hőmérsékleten szárítják, a dióbél sejtjei veszítik el életképességüket,
vízleadó képességüket. A túl magas hőmérsékleten rövid idő alatt "megsült" dió bele nedves marad,
miközben színe opálosra változik.

Dióbél:

A dióbél hártyás héjának erezete általában sötétebb, mint az alapszín. Esetenként a tetszetősséget pozitívan
befolyásolja, ízlés szerint. Vannak, akik szerint az asztali dióra a szép, erezetes hártya a jellemző.
Nagyon ritka jelenség, egyes évjáratokban felléphet néhány szem diónál, hogy a dióbél hártyájának színe
élénk citromsárga színt vesz fel.

A jelenségnek élettani oka van, színanyag-termelődési zavar. Nem betegség, és nem kártevő okozza.
Egyáltalán nem káros a fogyasztóra. Amikor a dióbél már teljesen kifejlődött, későbbi, lombkoronán belüli
megvilágítási hiány okozhatja.
A régi francia diószabvány se hibának tekintette, hanem külön szín-osztálynak. A mai szabványok pedig
nem is foglalkoznak vele.
A piros dióbél egészen más. Nem zavar, hanem természetes megjelenési forma.

Pirosbelű dió

A dióbél hártyájának világosabb-sötétebb piros színe egyes dióegyedek jellemző
tulajdonsága. Nem túl gyakori, de az egész világon rendszeresen felbukkanó jelenség.
Genetikai alapja van, egy pirosbelű diót termő diófa egész életében nem is tud más színű
dióbelet teremni, mint pirosat. Ez a tulajdonság recesszíven öröklődik, a pirosbelű diót
termő fa utódai között se gyakoribb ez a jelleg, mint általában a magról kelt
állományban. Tehát nem lehet dióváltozatról beszélni.
A dióbél héjának piros színe azonban bújkálva öröklődik, a piros belű diót elültetve nem
valószínű, hogy az utód is pirosat fog teremni, talán valamelyik későbbi leszármazott. Ezért helytelen az az
álláspont, hogy a pirosbelű dió a Juglans regia diófajnak önálló változata lenne. Nem az, hanem egyes
egyedek tulajdonságai.
Hát, kár, hogy ezeket elmondtam, mert aki ezt nem tudja, egy grafikus, már el is készítette a pirosbelű
változat, a Juglans regia var. rubra színes rajzát. Nem baj, köszönjük, szép.

A pirosbelűség nem függ össze a piroslevelűséggel, ami a diófajnak a purpurea változatát jellemzi. Az is
ritka. Egy halvány összefüggésről tudok csak, Kaliforniában a Livermore pirosbelű fajta egy "normális" és
egy piroslevelű dió keresztezéséből jött létre. De testvérei között többségben voltak a szokásos színű
dióbelet termő egyedek.

Érdekes és szép a pirosbelű dió, a hazai természetes, magonc-populációból is rendszeresen tűnnek föl
ilyenek.
Mivel genetikailag rögzült tulajdonságról van szó, csak vegetatív úton szaporítható a pirosbelű dió. Így
jöttek létre a pirosbelű fajták.
Értékesebbek-e, mint más fajták? Nem biztos. Értéküket a
szépségük és a ritkaságuk adja, egyéb jótulajdonságokkal
nem szoktak kitűnni. Hogy egyéb termesztési értékeket ne
soroljak, a dióbél íze se különleges. Igaz, nem is rosszabb.
Knoop már 1793-ban bejegyeztetett
Hollandiában egy pirosbélű fajtát, majd
német nyelvterületen terjedt el a dunai
vérbelűnek nevezett fajta.
Egyes ma is hivatalosan elismert
külföldi fajták pirosbelűek, mint a fenti,
baloldali képen látható francia dió
(Noix rouge), vagy az említett piros dunai dió, a Kirschnuss és a moseli piros dió.
Egy lelkes svájci faiskolás szaporítja is ezeket, továbbá a saját nevéről szerényen Gubler I, II-nek
nevezetteket, valamint a Poysdorf, Sychrov, Aufhauser Baden, Redrive(?) nevű pirosbelű fajtákat is.A
Sychrov Csehszlovákiából:

A jobboldali képen látható piros dió Pásztón termett, a
muzslai szőlőkben. A fa tulajdonosa szaporítani
szeretné, és ehhez dió-faiskolás segítségét kéri.
Arra kérem tisztelt diófaiskolás Kollégámat, szóljon
nekem, én összehozom a piros diót termő fa gazdájával.
A fa egyébként jól terem, igaz, nem túl nagy szemeket,
de évente megad 50 kg-ot.

Ilyen, pirosat termő diófa bárhol, bármikor feltűnhet az országban, akár a Borsod megyei Golopon,
Marcinkó Ferencné kertjében is. Igaz, az még fiatal, most kezdett teremni.
Marcinkóné diófájához hasonló lehet a Buzsáki pirosnak nevezett dió fája is, valószínűleg az is egyedi
példány. Mindenesetre szép dióbele van.
Békés megyében Major Pál biogazdálkodónak van egy pirosbélű diófája és annak néhány magonca, de
azok még nem teremnek.

Ez a piaci kínálat állítólag Csehimindszentről származik:

Vérvörös színű dióbél a Vajdaságból, Újvidékről:

Ehhez a fényképhez egy szerb internetes hirdetési újságból jutottam. Látszik, kereskedelmi méretekben is
kapható piros dió.
További külföldi előfordulások:
Ausztria, Graz környéke, 2012. januári felvétel:

A német Moseli piros dió képe ne okozzon tévedést, a fajtaleírás szerint csak 3 cm hosszú.

Kaliforniában is előfordul néhány, Franciaországból származó vörösbelű diót termő fa, például Tom Shasky
diófája:

A vörösbélű dió fejlődő termésén már korai zölddió korában is meglátszik, hogy pirosat fog teremni. Ehhez
csak félbe kell vágnunk a zölddiót, amint azt Flora Cyclam rendkívüli felvételén látjuk.

ZÖLDDIÓ
Vázlat:
A zölddióról
Pácolt dió készítése
Recept pácolt dióval
Dióbefőttek
Diólekvár
Mottó:
„Amikor visszatért Chevallonba, Montmaur grófnő örömmel kínálta meg
dióbefőttel.”
(Stendhal önéletrajzi regénye: Henry Brulard élete)
Mottó:
"...puis les baisers, et puis la noix confite".
(...aztán a csókok, aztán a dióbefőtt.)
(Jean de la Fontaine (1621-1695), a híres költő és meseíró, nem mellesleg nagy ínyenc)

A zölddióról
Valaha nyersen is ették a zölddiót, előkelő lakomák egyik fogása volt. Egy krónikás - a krónikások amilyen
tiszteletlenek tudnak lenni, - feljegyezte, hogy XIV. Lajos, a Napkirály egy lakomán az ugyancsak felszolgált
zöldalmával tévesztette össze, és saját, szép fogaival ropogtatta el a zölddiót. (Na, aztán megnézhette, milyen
színűek lettek a fogai.)

A zöld dió amellett, hogy diós italok alapanyaga, másrészről pedig gyógynövény,
itt mégis elsősorban élelmiszeripari nyersanyagként tárgyalom. Konzervüzemek
sora foglalkozik különböző zölddió-készítmények gyártásával.
A zölddió fanyar, kesernyés ízű, összerántja az ember száj-nyálkahártyáját. Ez a
jellemzője magas csersavtartalmának a következménye. A júniusi zölddió - a dió
fajtájától függően különböző mértékben - 0,2-1,0 ezrelék csersavat tartalmaz.

Élelmiszeripari célra a Szent Iván - mások szerint Szent János - napja előtt szedett zöld dió felel meg,
aminek a héja még nincs megfásodva. Vagyis mindenképpen a nyári napforduló előtti zöld diót szedjük erre
a célra. Ha melegebb a június, már június 15-20. között álljunk le a zöld dió szedésével.
Ha tisztelt diótermesztő Kollégám kapcsolatban áll zöld diót feldolgozó
konzervüzemmel, esetleg maga rendelkezik ilyennel, szerencsés helyzetben van. A
diószürettel, szárítással, tárolással, töréssel, csomagolással kapcsolatos problémák
nagy részétől mentesül, és ami nagyon fontos, éves árbevétele már júniusban megvan,
nem csak fél évvel-háromnegyed évvel később. A harmadik előny pedig az, hogy
súlyban jóval nagyobb termésre számíthat, mint héjas dió esetén. Ugyanis amíg a
legjobb magyar diófajtákból 60-65 db héjas dió tesz ki 1 kg-ot, a zöld dióból kb. 30 db,
vagyis a termés kétszeres súlyú. Egyedül a szedés okozhat nehézséget, ha a
magasabban lévő szemeket is le kell szedni.
A zöld dió feldolgozásába házilag is bele lehet vágni. Kóstoljuk meg családi körben a
zölddió-készítményeket, mielőtt zölddió-konzerv üzemet építenénk!
A francia diós ételek képei között már mutattam zölddiós készítményeket. Most a vörös cukorban eltett zöld
dió és a fokhagymás zöld dió fényképével egészítem ki.

Zölddiós receptekben nincs hiány. Mégis, milyen receptekről lehet szó?
Alapjában kétfélékről. Édes (ezeket hívják a legtöbb országban, de Közép- és Keleteurópában mindenütt
dióbefőttnek, Németországban pedig fekete diónak), és egyéb ízesítésűekről. Ez utóbbiak Nagybritannia,
Franciaország, az Egyesült Államok és Kanada lakóinak ízlése szerint készülnek.
Ezek állnak tőlünk távolabb, hozzuk hát emberközelbe a fűszeres pácokkal ízesített zölddiókat, az
ismertebbekről pedig majd aztán.

Kanadában, Vancouverben működik egy konzervüzem Eric Redekop családi vállalkozásában, amely
kizárólag zöld dió készítményeket gyárt. Jól megy az üzlete, értékesítési gondjai nincsenek, a keresletet nem
tudja kielégíteni.
Receptjei közül ismertetek egy félüzemi receptet, ami egy család szükségletét meghaladja, és ízelítőt ad a
pácolt dió készítéséből. Érdemes kipróbálni.

A pácolt dió készítése igaz, három hetes procedúrát igényel, de amúgy tökéletesen egyszerű. Alapanyagként
a júniusban szedett, még lágy héjú közönséges dió mellett ugyanúgy megfelel az ugyanolyan fekete dió vagy
a japán dió is (kinek mi áll rendelkezésére).

Szedjünk egy vödörnyi válogatott szép zöld diót. Gumikesztyűben dolgozzunk, hogy kezünk meg ne
barnuljon. Mossuk meg. Minden diót szúrjunk meg néhányszor egy villával.
A diót öntsük fel vízzel, és a vízbe öntsünk egy csésze sót. Tegyük félre egy hétre. Egy hét
elteltével öntsük le a vizet a dióról, és egy újabb hétig tartsuk újabb adag sós vízben. Ne
tartsunk attól, hogy a dió íze sós lesz, mert a zöld dió kevés sós vizet vesz fel.
Szedjük ki a diókat a vízből, és száraz, szellős helyen tálcákon egy rétegben szárítsuk le.
Néhány nap alatt koromfeketére változnak. Ekkor jók.
Nagyobb fazékban készítsünk páclevet. Tegyünk a vízbe 50 dkg barna cukrot, egy liter
borecetet (ha nincs, malátaecet is jó), 1 teáskanál jamaikai szegfűborsot (ha nincs,
szerintem más ízű fűszer is jó), 1 teáskanál szegfűszeget, 1 teáskanál fahéjat, 1 evőkanál reszelt friss

gyömbért.
Tegyük a diót a páclébe, és 15 percig lassan főzzük.
Hűtsük le, és kanalazzuk a diót széles szájú befőttes üvegekbe. Öntsük fel a páclével. Lezárva évekig eláll.
Címkézzük fel:

Az így elkészített pácolt zöld dió nagyon jól harmonizál hidegtálon felszolgált hideg
hússzeletek és sajtok ízével. Vagy másik variációként jól egészíti ki a krumplipüréköretet, ha mellette szervírozzuk.
Tisztelt háziasszony Kolléganőm, a magyar konyha félúton van Nyugat és Kelet között.
Angolszász forrásból a pácolt zölddió érkezett hozzánk, a Közel-Keletről pedig a
cukorszirupban eltett zölddió, ami további édességek alapanyaga. Egyébként lekvár is
készíthető zölddióból, ezt megint Nyugatról, a franciáktól tudjuk.
A német konyha is félúton van. Hogy mi között, azt nem tudom, de a következő zölddióreceptjük félúton van a fűszeres és az édes zölddiók között.
ÉDES-SAVANYÚ ZÖLDDIÓ HÚSOKHOZ (német recept)
Hozzávalók:
1 kg zölddió
1/4 l víz
1/4 l borpárlat (konyak)
1/2 l almaecet vagy más gyümölcsecet
60 dkg cukor
1 db fahéj
1 tasak vaíliás cukor
6 db szegfűszeg
1 citrom héja és leve
Ha húsokhoz keresünk köretet, gondoljunk a zölddióra. Leginkább kacsához és libához jó, de főtt
csirkéhez, pulykához, marhához is.
Június végén szedett zölddiókat használunk, egy kilót, amikor a dióhéj még nem kezd keményedni. Hegyes
villával mélyen beszurkáljuk a diókat. Egy edénybe rakjuk, vízzel felöntjük. Mérsékelt tűzön felfőzzük, majd
hagyjuk kissé hűlni. A diókról lerázzuk a vizet, és hideg vízzel leöblítjük.
A cukrot enyhén megkaramellizáljuk, felöntjük vízzel, ecettel, konyakkal. A keveréket felfőzzük, amíg a
cukor fel nem oldódik. Ekkor adjuk hozzá a többi hozzávalót.
A diót egy edénybe rétegezzük, és ráöntjük az elkészült ecetes marinádot. Egy tányérral lesúlyozzuk a diót.
Két nappal később a levet leöntjük, és felforraljuk. Ekkor a diót beleöntjük, és háromnegyed óráig benne
tartjuk, közben lassan hűl.
Leszedjük a diót, és üvegekbe töltjük. A levet 20 percig erősen főzzük, majd a dióra töltjük. Az üvegeket
lezárjuk.
Leghamarabb félévvel az elkészítés után használhatjuk fel. Vadakhoz is adhatjuk, de csak egy év elteltével,
mert igazán jó íze akkor alakul ki.

Pácolt dió készítése
Bővében vagyunk a zölddiós recepteknek, hála a 17. és a 18. század angol, (később amerikai is)
szakácsnők, szakácsok hátramaradt receptkönyveinek. Kezdjük is egy antik recepttel.
Zöld dió pácolva (Madam Susanna Avery 17. századbeli angol háziasszony
1688-ban kiadott receptkönyve szerint)
Amikor a zöld dió héja még nem kemény, egy kötőtűvel kétszer szúrjuk át.
Helyezzük közönséges ecetbe, hogy ellepje, abban álljon harminc napig.
(Kétnaponként cseréljük rajta az ecetet.) Készítsünk egy keveréket apróra
vágott gyömbérből, őrölt borsból (mindkettőből 30 g-ot), apróra vágott
hagymából (60 g-ot), egy marék tört babérlevélből, (mindezt főzés nélkül), és
a keverékben forgassuk meg a zöld diókat, majd egyenként csomagoljuk
szőlőlevélbe, és helyezzük a következő páclébe: 200 db diót 9 liter legjobb
minőségű fehér borecetbe, és tegyünk bele fél liter legjobb minőségű
mustármagot, 12 dkg retket, hat citromot karikára vágva, 15-15 g
szegfűszeget és szerecsendiót, és egy "kőedényben" (szerintem káposztasavanyító égetett agyag edény is jó)
dugaszoljuk, zárjuk le. Három hónap elteltével már fogyasztható, de két éven belül használjuk is fel.
Tisztelt Kollégám, a most következő tizenkét receptet nem szükséges megtanulnia, mert nagyon
hasonlítanak Eric Redecop iménti receptjére. Csak akkor válogasson a receptekből, ha tényleg pácolni
akar zöld diót.
1. recept (Gwendoline Nidd receptje)

A diókat azelőtt kell megszedni, hogy héjuk kialakulna.
Készítsünk sós vizet 2 l vízből és 0,5 kg sóból. Áztassuk a diókat a hideg
sósvízben 7-12 napig. Cseréljük a sósvizet 2-3 alkalommal. Szárítsuk le a
diókat, tegyük lapos tányérra, és addig hagyjuk ott, amíg teljesen feketék
nem lesznek. Tegyük üvegekbe, öntsük fel forró páclével. Zárjuk le, és
tartsuk el néhány hónapig a felhasználás előtt.
Páclé:
2 l gyümölcsecet
1 evőkanál só
kb. 0,5 kg vegyes szárított fűszer
2 hagyma
Kössük a vegyes fűszerkeveréket egy darab muszlin-anyagba, és az összes hozzávalót forraljuk 5 percig egy
alumínium- vagy zománcos edényben. Emeljük ki a fűszeres zacskót, és ha az így elkészített gyümölcsecet
kihűlt, felhasználhatjuk karfiol, káposzta, hagyma, stb. pácolására. Amíg pedig még meleg, a dió pácolásán
kívül szilva és egyebek pácolására is jó.
2. recept (Mrs. Beeton receptje)
Olyan diókat használjunk fel, amelyeknek a héja még nem kezd
kialakulni. Szúrjuk meg a diókat egy ezüst villával. (Azt nem
tudom, miért kell a villának ezüstből lennie.) Ha szúráskor a héj
már érezhető, ne használjuk fel a diót. A dióhéj a szárral ellentétes
oldalán kezd előbb keményedni.
Öntsük fel a diókat sós vízzel, hogy ellepje. Kb. 4,5 l vízhez adjunk
kb. 0,5 kg sót. Mintegy hat napig hagyjuk ázni. Ezután öntsük le a
vizet, készítsünk újabb adag sós vizet, és áztassuk tovább egy hétig.
Öntsük le a vizet, terítsük ki a diót egy rétegben tányérokra, tegyük
ki a levegőre, leginkább a napfényre, míg meg nem feketednek (1-2
nap). Töltsük üvegekbe, és öntsük fel fűszerezett forró borecettel.
Ha kihűlt, zárjuk le, és hagyjuk állni legalább egy hónapig felhasználás előtt.
3. recept (Pat Stockett receptje)
Szükséges: zöld dió, 1/2 csésze só minden 5 csésze vízhez (sósvíznek). A
fűszeres borecethez: minden 5 csésze fehér borecethez kell 2 evőkanál
szemes bors, 2 diónagyságú szárított gyömbér, 2 evőkanál vegyes szárított
fűszer.
Forrósítsuk fel a vizet, és öntsük bele a sót, hogy sós vizet készítsünk. Jól
keverjük el, hogy feloldódjon, és hűtsük le felhasználásig. Húzzunk a
kezünkre gumikesztyűt, és egy vékonyabb tűvel vagy fém kötőtűvel
szúrkáljuk keresztül a diókat. Majd rakjuk egy edénybe, és öntsük fel sós
vízzel. Tegyünk egy tányért a diókra, hogy a víz felülete alatt maradjanak, és
hagyjuk 5-6 napig hűvös helyen. Öntsük le a vizet, öntsük fel friss sós vízzel,
és hagyjuk abban egy újabb hétig. Jól szárítsuk le, terítsük ki egy tálcára, és
hagyjuk egy meleg helyiségben vagy inkább a napon. Alkalmanként fordítsuk meg, és hagyjuk 2-3 napig,
míg megfeketednek. A fűszeres pácléhez a szárított fűszereket törjük kissé össze, kössük egy darab
sajtkészítő szövetbe, és tegyük bele a borecetbe. Forraljuk egy zománcos vagy rozsdamentes acél edényben
10 percig. Hűtsük ki, és vegyük ki a fűszereket. A diót rakjuk száraz üvegekbe, aztán öntsük fel a fűszeres
borecettel, zárjuk le, és tegyük félre 7-8 hétre felhasználásig.
4. recept

Olyan puha diót használjunk, ami könnyen átszúrható. Viseljünk
gumikesztyűt, hogy megelőzzük a kezünk megbarnulását. Sűrű
sóoldatot készítsünk (1 csésze sót 9 csésze vízbe). Minden diót
háromszor szúrjunk meg egy villával. Hadd álljon a sós vízben kilenc
napig. Minden nap mozgassuk meg a diókat, és ellenőrizzük, hogy
minden diót ellep-e a víz. Szedjük ki a diókat, és három napra terítsük
ki egy tálcára a napra. Minden nap mozgassuk meg. Minden literes
üvegre számoljunk 2/3 csésze borecetet és két evőkanál barna cukrot.
Minden 100 dióra kell a borecetbe 3 dkg fekete bors, 3 dkg gyömbér,
2,5 teáskanál mustármag, 1,5 dkg fokhagyma, 1,5 dkg szerecsendió.
Ezzel a fűszeres borecettel öntsük fel az üvegekben a diókat. Zárjuk le
az üvegeket. Egy hónap elteltével fogyasztható.
5. recept (Kate Aitken szakácskönyvéből, 1953.)
Szedjünk zöld diókat (fekete dió vagy vajdió is jó) a nyár elején, amikor már
eléggé fejlettek, hogy egy tűvel minden irányból átszúrjuk. Készítsünk sós
vizet literenként 3/4 csésze sóval. Hűtsük le. Öntsük fel a sós vízzel a diókat.
Egy napig állni hagyjuk. Leöntjük, friss sós vízzel öntjük fel. Két napig
hagyjuk állni, leöntjük és leöblítjük. A diókat napra tesszük, gyakran
megforgatjuk, míg meg nem feketednek. Melegítsünk forráspontig annyi
borecetet, amennyi elfedi a diókat. Adjunk hozzá literesüvegenként fél csésze
cukrot, valamint 2 evőkanál mustármagot, ugyanannyi fokhagymát, szemes
borsot, szerecsendiót, valamint fahéjport. (Nem tudom, nekem túl
fűszeresnek tűnik.) Rakjuk a diót üvegekbe, öntsük fel forró fűszeres
borecettel. Zárjuk le. A diók 4-5 nap alatt pácolódnak át megfelelően.
Megjegyzés: A pácoláshoz igen fiatal diók kellenek, a héjukat formálni kezdő diók már élvezhetetlenek.
Ugyanakkor a diók lehetőleg nagyok legyenek, de addig jók, amíg egy kalaptűvel átszúrhatók. Májusi diók
legyenek, talán legkésőbb júniusiak.
6. recept (Gerry és Claire Giroux receptje, 1959.)
Használjunk gumikesztyűt. Tűvel vagy villával szúrjuk át néhányszor az
éretlen diót. Tegyük a diókat erősen sós lébe - 1 csésze só 9 csésze vízhez.
Álljon benne 9 napig - és keverjük meg naponta. Terítsük ki a diókat
napfényre 3 napra, és forgassuk meg naponta. 100 dióhoz számítsunk 3 dkg
gyömbért, 1,5 dkg vegyes szárított fűszert, ugyanannyi fokhagymát,
szerecsendiót és szemes borsot, valamint 1 dkg mustármagot. Minden literes
üveghez kell egy csésze borecet és három evőkanál barna cukor. A borecetes
fűszerkeveréket öt percig főzzük, aztán felöntjük a diókra.
7. recept (Betty Fussel receptje)
Betty Fussel receptje kis mennyiségről szól. Egy csésze szeletelt zöld diót sós
vízben áztat. A pácléhez fél csésze borecetet használ, fűszerként egy szelet
friss gyömbért, egy darab apró szárított piros paprikát, egynegyed gerezd
fokhagymát, kevés tört szerecsendiót használ. A sós vízhez két csésze vízben
2 evőkanál sót old, és ebben a sós vízben egy hétig áztatja a diót. Kiveszi,
lecsepegteti, és 2 órán át tiszta vízben áztatja. Újból lecsepegteti. A
fűszereket a borecetbe keveri, és a keveréket felforralja. A borecetet a dióra
tölti, egy kiforrázott üvegbe. Lezárja. Ha nem hosszú időre készíti, a páclevet
nem főzi át, hanem a pácolt dió üvegét hűtőszekrényben tárolja.
A recept úgy változtatható, hogy a diószeleteket az áztatás után
leturmixoljuk, fűszeres borecettel főzzük, és üvegbe töltéskor friss reszelt
tormával keverjük. Kiváló ételízesítő. Egészségünkre!

8. recept (Mrs. C. T. Carson receptje, 1831.)
Szedjünk 100 diót akkor, amikor még egészen lágy, tűvel átszúrható.
Szúrjuk mindegyiket át. Áztassuk sós vízben (fél kiló só 4-5 liter vízben) 2-3
napig, a sós vizet naponta cseréljük. Aztán hagyjuk állni 3 napig. Aztán
megint cseréljük. Egy bő 3 nap múlva vegyük ki a vízből, és tegyük ki a
napra 3 napra. Rakjuk üvegekbe, és töltsünk rá 4-5 l borecetet, amit egy
csésze cukorral, három tucat fokhagymával, mintegy 20 szem borssal és egy
tucat szerecsendióval főztünk. Forrón öntsük a dióra. Három nap múlva
leöntjük a borecetet, újból felforraljuk, és visszaöntjük a dióra. Újabb három
nap múlva újból. Egy hónap múlva lesz ehető. Évekig eláll.
9. recept
Ezt a pácot júniusban kell készíteni, amikor a dió még lágy és zöld.
Rendkívüli étek lesz.
Hozzávalók: 1,75 kg zöld dió, 1,2 l víz, 225 g só, 1,2 l fehér borecet, 1
teáskanál bors, 1 teáskanál mustármag, 1 evőkanál mustárpor.
Szúrjuk át a dió zöld burkát egy villával. A vizet és a sót együtt forraljuk fel,
és öntsük rá a dióra. Hagyjuk ázni 5 napig. Aztán jól szárítsuk le a diót.
Helyezzük a diót fatálcára a napra, és hagyjuk ott, amíg meg nem feketedik.
(Gyakori forgatással ezt elősegíthetjük.) Tegyük a borecetet és a mustárport
egy főzőedénybe. Kössük be a borsot és a mustármagot egy muszlinanyagba, amiből zacskót formálunk. Helyezzük ezt is az edénybe. 10 percig
forraljuk. Rakjuk a diókat kiforrázott üvegekbe, és a fűszerzacskót kivéve öntsük fel a fűszeres borecettel.
Zárjuk le légmentesen, és tartsuk lezárva legalább két hétig felhasználás előtt.
10. recept
Vegyünk 1 kg lágy zöld diót, és szúrjuk át mindet egy erős varrótűvel.
Viseljünk közben gumikesztyűt, hogy megvédjük kezünket az elszíneződéstől.
Tegyük a diókat egy kerámiatálba. Oldjunk fel 15 dkg sót fél liter vízben.
Töltsük fel a diókat, és hagyjuk állni 5 napig, naponta mozgassuk meg. 5
nap után vegyük ki, és ismételjük meg az eljárást. A második 5 nap elteltével
szárítsuk le a diót, tegyük egy rétegben lapos tányérra, és szárazon, a napon
meg fog feketedni. Rakjuk széles szájú, steril üvegekbe, háromnegyedig, és
öntsük fel fűszeres borecettel, de győződjünk meg róla, hogy a diók között
nem maradt buborék. Zárjuk le, és tartsuk hűvös helyen legalább hat hétig
fogyasztás előtt. Próbáljunk eltartani legalább egy üveggel Karácsonyig.
Ezek a pácolt diók csodálatosak sajttal, hideg pástétomokkal, hideg
hússzeletekkel, különösen pulykamaradékkal. Ezen kívül egy különleges ajándéknak is jó. Ön nagyon
népszerű lesz vele!
11. recept (Nyugat-Angliai recept)
Hozzávalók: 150 dió, 25 dkg só, 2 teáskanál pácfűszer, ugyanannyi
szerecsendió, 2 l borecet.
Gyűjtsünk zöld diót. A sóval készítsünk 2 l sós vizet. Szúrjuk meg a diókat,
és áztassuk a sós vízben 10 napig. Közben a sós vizet kétszer cseréljük.
Szárítsuk le a diókat, és tegyük egy tálcára egy napra, hogy
megfeketedjenek. A fűszert és a szerecsendiót csomagoljuk egy fehér
szövetdarabba, és főzzük fel a borecetben. Rakjuk a diókat meleg üvegekbe,
és öntsük fel a fűszeres borecettel.
12. recept, mai amerikai recept)

Hozzávalók:
1 kg fiatal zölddió
35 dkg só
2,5 dkg fekete bors
1 kávéskanál vegyes száraz fűszerkeverék
1,5 l borecet
0,5 kávéskanál frissen reszelt száraz gyömbér
5 cm-es fahéj, megtörve
A zölddiókat kötőtűvel szurkáljuk át. Tegyük a diókat egy
agyagedénybe, szórjuk rá a fele sót, töltsük fel vízzel. Fedjük le, és öt
napig tartsuk hűvös helyen. Naponta kétszer keverjük meg.
Öntsük le a dióról a sós vizet, és töltsük fel újra, a só másik felével.
Ugyanúgy öt napig áztassuk a sós vízben, naponta kétszer
megkeverve. A második áztatás után öntsük le a vizet a dióról,
terítsük ki egy rétegben száradni, és tegyük ki napra, hogy
megfeketedjen.
A borsot törjük meg, és a fűszerkeverékkel együtt tegyük a
borecetbe. Húsz percre tegyük fel párolni, hogy az ecet átvegye a
bors és a fűszernövények ízét. Utána hagyjuk kihűlni, és szűrjük le az
ecetet.
A diókat rakjuk szélesszájú, kifőzött üvegekbe, legfeljebb az üvegek háromnegyedéig töltve. A fűszeres
ecettel öntsük fel. Légmentesen zárjuk le, és legalább másfél hónapig tartsuk lezárva, mielőtt
felhasználnánk.
13. recept (ausztrál recept)
A pácolt diót mindenki szereti, aki megkóstolta. De ahhoz, hogy a nyáreleji
fanyar zöld dióból fekete, lágy, lédús, pikánsan zamatos, sokféle módon
ehető csemege váljon, hosszú folyamaton kell átmennie. A diópácolás
folyamatán, amit kevesek ismernek csak.
A dió leszedése után sózás következik, majd napon történő szárítás, és
csak aztán történik a tulajdonképpeni pácolás. Mindezek a műveletek a
dió ízét gazdagítják, és növelik eltarthatóságát.
Természetesen, a pácolt dió készítésének sok változata van. Például egy gasztronómiai enciklopédia
receptje kihagyja a napon való szárítást, és helyette sóban főzi a zöld diót, három naponként.
És országonként is különböznek a pácolási eljárások, annak ellenére, hogy a lényeg hasonló. Például
Franciaországban almaecetet használnak. Görögországban, Naxos szigetén rozmaringot tesznek a páclébe.
Olasz földön pedig a vörösborból készült borecetet kedvelik a pácléhez.
De a legjobb recept itt következik.
Hozzávalók:
50 dkg (tengeri) só
4 l víz
2 l borecet fehér borból
10 dkg szemes bors
5 dkg vegyes szárított fűszerkeverék
10 dkg durvára reszelt friss gyömbér
2 szál fahéj
SÓZÁS:

Feloldunk fél kiló sót 4 l vízben. Olyan edényt használjunk, amit nem támad meg a sós víz, a legjobb az
agyagedény.
A zöld diókat szúrjuk meg néhányszor egy villával, hogy a átjárja a sós víz. Tegyük a diókat a sóoldatba.
Annyit tegyünk bele, hogy az oldat teljesen ellepje.
Hagyjuk ázni két hétig. Egy hét elteltével nézzük meg, a hiányzó vizet pótoljuk sós vízzel. De talán még jobb,
ha a vízpótlást 5 naponként végezzük el.
SZÁRÍTÁS A NAPON:
Fél hónap elteltével öntsük le a diókról a sós vizet, és a diókat rakjuk ki egy deszkára, mapos helyre.
Miközben néha óvatosan megfordítjuk őket, hagyjuk a diókat három napig a napon, hogy megfeketedjenek.
PÁCOLÁS:
Keverjük a borecethez a szemes borsot, a fűszerkeveréket, a reszelt gyömbért és a fahéjat.
Forraljuk fel a páclevet, és pároljuk további 10 percig.
Helyezzük a diókat széles szájú üvegekbe, és töltsük fel a meleg páclével. Amikor kihűlt, zárjuk le az
üvegeket, és hagyjuk állni 6 hétig, mielőtt megkóstolnánk. Hosszú ideig el fog állni.

Tisztelt konzervmester Kollégám, Ön jobban tudja, mint én, ezért megkérdezem. A pácolt dió, aminek a
receptjeit itt soroltam fel, azonos lenne az Angliában ételízesítőként használt, dió-ketchupnek nevezett
zölddió-készítménnyel? Receptjei kultúrtörténeti értékek, ma már digitalizált változatban őrzik. Csak egy
oldalba sikerült bepillantanom.

A zölddió segítségével hamisíthatunk is. Dióolajat, az alábbi német recept szerint.
HAMIS DIÓOLAJ
Hozzávalók:
8 zölddió
1 l napraforgóolaj
1 kis darab fahéj
10 g só
8 db pörkölt kávészem
A zölddiókat egy vastag tűvel többször megszúrjuk, és a többi hozzávalóval együtt az étolajba tesszük.
Hűvös, sötét helyre állítjuk, 10 napra. Leszűrjük, hűvös, sötét helyen tároljuk. Dióolaj helyett használhatjuk,
mintegy 2 hónapig.

Recept pácolt dióval
SÁFRÁNYOS PILÁF PÁCOLT DIÓVAL
Hozzávalók 4 személyre:
5 ml sáfrányolaj
4 dkg fenyőmag
45 ml olivaolaj
1 nagy hagyma, felvágva
3 gerezd fokhagyma, felaprítva
1,5 ml vegyes fűszerkeverék
4 cm friss gyömbér, felvágva
225 g rizs
300 ml zöldségleves (lehet kockából is)
50 g pácolt dió leszárítva, durvára vágva
40 g szőlő
45 ml vágott petrezselyem
só, fekete bors
petrezselyem vagy koriander a körethez
joghurt a szervírozáshoz
Tegyük a sáfrányolajat 15 ml forró vízzel egy edénybe, és hagyjuk állni. Hevítsünk fel egy serpenyőt, és
szárazon pörköljük meg a fenyőmagot, amíg aranyszínű nem lesz, és tegyük félre. Melegítsünk a
serpenyőben olajat, és a fokhagymát, a hagymát és a fűszerkeveréket süssük 3 percig. Keverjük bele a
gyömbért és a rizst, kevés vizet, és forraljuk fel. Forrás után fedjük le, és gyenge lángon lassan főzzük

mintegy 15 percig, míg a rizs meg nem puhul. Adjuk hozzá a sáfrányolajat, a fenyőmagot, a pácolt diót, a
szőlőt és a petrezselymet. Ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. További 2 percig főzzük. Körítsük
petrezselyemmel vagy korianderrel, és joghurttal szervírozzuk.

Dióbefőttek
Mottó:
„A piac különlegessége a dió, de nem az érett, hanem a zöld dió. Szirupot készítenek belőle.”
(Romuald Karas újságíró tudósítása a jereváni piacról)
1. Örmény dióbefőtt
Hozzávalók:
1 kg zöld dió
2 kg cukor
2 pohár víz
2 citrom
10 db szegfűszeg
1 dkg fahéj
A zölddiók tejes-viaszos érettségi fokúak legyenek. Mossuk és tisztítsuk meg a
zölddiókat. Öntsük fel hideg vízzel, és hagyjuk két napig állni. Közben naponta
háromszor-négyszer cseréljük rajta a vizet. Az áztatás végén az örmények
meszes vízzel öblítik le a zölddiókat. Ehhez hideg vízben 10 % oltott meszet kevernek el alaposan, és ebben
a mészvízben még egy napot áll a dió. Ezután lemossák a diót, majd vastag tűvel vagy villával néhányszor
átszúrják. Újból megmossák, és utána tiszta vízben egy újabb napig állni hagyják. Még ez után is
következik egy 10 perces mészvizes áztatás, mosás, majd kivéve hagyják a diót leszáradni.
Ekkor a cukorból vízzel szirupot készítünk. Forrásig melegítjük, majd levesszük a tűzről. A diókat a forró
szirupba helyezzük, szegfűszeggel, fahéjjal fűszerezzük, és belefacsarjuk a citromok levét. Újból forrásig
melegítjük, és egy napig állni hagyjuk. És ezt még háromszor megismételjük.
Mindez legalább egy hetes munka, ha van rá időnk. Amikor mindezeken túl vagyunk, újból felforraljuk a
diós szirupot, és benne a zölddiókat egészen puhára főzzük.
A puhára főtt diókat befőttes üvegbe rakjuk át, és felöntjük sziruppal. Végül lekötjük az üvegeket.
2. A legrégibb dióbefőtt-recept, M. Hodzsimatov írta le "Tadzsikisztán vadon növő gyógynövényei" c.
könyvében
A zölddiók előkészítése:
A zölddiókat két napig vízben áztatjuk. A vizet naponta kétszer-háromszor cseréljük rajtuk. Aztán pedig
meszes vízben áztatjuk, további egy napon át. A meszes vizet alaposan lemossuk a diókról, hideg vízzel. A
diókat árral átszurkáljuk, és még további két napig hideg vízben áztatjuk. A hatodik napon tiszta vízben
felforraljuk, majd a vizet leöntjük.
Szükségünk van:
50 db zölddióra
1 kg cukorra
2 pohár vízre
1 citromra

A cukorból szirupot főzünk, belefacsarjuk a citromot, és beletesszük az előkészített zölddiókat.
Felforraljuk, utána 2-3 órára állni hagyjuk. A felforralást ugyanígy ismételjük, háromszor, de sose nagy
lángon.
3. Bolgár dióbefőtt
Hozzávalók:
1,1 kg zöld dió
1 kg cukor
citromlé
A fiatal zöld diókat megmossuk, és külső zöld rétegüket gyorsan levágjuk, fehér húsukig.
0,5 %-os citromleves vízben addig főzzük, amíg keserű íze és festő hatása meg nem szűnik. Ha a főzővíz
megszínesedik, újabb citromleves főzővízbe tesszük át a diókat. Akár többször is. Amíg az újabb főzővizet
készítjük elő, a diók 10-12 percre merüljenek hideg vízbe. A forralásból esetenként néhány perc is elég.
A megfőtt, már nem keserű, festő hatását elvesztett diókat szirupban főzzük készre. A cukorhoz 1 dl víz is
elég, hogy szirupot főzzünk belőle. Erős tűzön rövid ideig kell főzni.
A végső ízét citromsav vagy citromlé adagolásával állítjuk be. Melegen töltjük befőttes üvegekbe, majd
lekötjük az üvegeket.
4. Román dióbefőtt, dulceata de nuci verzi néven
Hozzávalók:
1 kg cukor
3 csésze víz
60-70 dkg hámozott zölddió
1/2 csésze méz
1/2 rúd vanília
1/2 citrom leve
Hámozzuk meg a zölddiókat, és amint eggyel-eggyel végeztünk, azonnal helyezzük hideg vízbe, különben
megsötétedik.
Amikor kész vagyunk a dióhámozással, helyezzük át a diókat egy fazék forrásban lévő vízbe, és hagyjuk
benne negyedóráig. Ezután szedjük ki, és újabb negyedórára tegyük hideg vízbe. És még háromszor
ismételjük meg a forró, majd hideg vizes procedúrát. (Az eljárást nem én becsmérlem ezzel a kifejezéssel,
hanem az eredeti recept írja az eljárást procedúrának.)
Közben van időnk szirupot készíteni a cukor felfőzésével. A habját szedjük le, öntsük bele a mézet, és
helyezzük bele a vaníliarudat. Amikor a szirup sűrűsödni kezd, hozzáadjuk a diókat és a citromlevet. A
diókat addig pároljuk, amíg meg nem puhulnak.
A tűzről levéve fedjük be nedves konyharuhával, és amikor kihűlt, töltsük üvegekbe.
5. Bukovinai dióbefőtt
Hozzávalók:
1,1 kg zöld dió
1,5 kg cukor
citromsav
3 dl víz
vaníliás cukor
Fiatal zöld diókat választunk alapanyagnak. Mosás után 48 órán át áztatjuk, közben a vizet 2-3 alkalommal
cseréljük. Áztatás után a zölddiók zöld bőrét gyorsan eltávolítjuk, a zölddiókat felaprítjuk.
0,25 %-os citromsavas vízben 20 percig főzzük. Ez alatt a cukorból 3 dl vízzel szirupot főzünk, majd ebbe

rakjuk át a diót. A forrástól számított 10 percig főzzük, majd félretesszük, állni hagyjuk.
10-12 óra elteltével újból felforraljuk, és félórán át főzzük. A főzés vége felé felöntjük fél liter citromsavas
vízzel, még egyszer forrjon fel, és ekkor kevés vaníliával is ízesíthetjük. Végül már csak befőttes üvegekbe
kell tölteni, és dunsztolni kell.
6. Lengyel dióbefőtt
Hozzávalók:
1 kg zöld dió
1 kg cukor
kevés fahéj
2 pohár víz
A fiatal, tejes-viaszos zöld diókat néhány percre forró vízbe, majd hidegbe helyezzük. A hideg vízben 10-14
napig tartjuk, miközben a vizet naponta cseréljük.
A cukorból 2 pohár vízzel szirupot főzünk, és egy darab fahéjat is beledobunk. A kiázott diót röviden
belefőzzük, és nyomban befőttes üvegekbe merjük, lezárjuk. Kihűlésig konyharuhával takarjuk le.
7. Ukrán dióbefőtt
Hozzávalók:
1 kg zöld dió
1,2 kg cukor
10 db szegfűszeg
1 citrom vagy 1 dkg citromsav
A fiatal zölddiókat két napig áztatjuk hideg vízben. A vizet
naponta 3-4 alkalommal cseréljük. Akkor jó, ha az áztatóvíz
tiszta marad.
Még meszes vízben is (l. örmény recept) áztatjuk egy napig. Ez idő alatt a zölddiók feketés ibolyaszínt
vesznek fel. Végül a meszes vizet alaposan lemossuk.
A zölddiókat vastag tűvel átszúrjuk, mintegy 20 percre forrásban lévő vízbe rakjuk, majd áttesszük hidegbe.
A cukorból vízzel szirupot főzünk, hozzáadjuk a szegfűszeget és a zölddiót. A citrom levét vagy a
citromsavat is hozzáadjuk, és 5 percig főzzük. Egy óra múlva újból felforraljuk, és újból 5 percig főzzük, és
harmadszor is, majd hagyjuk kihűlni.
(Az ukrán recept az üvegekbe töltésről nem ír.)
8. Orosz dióbefőtt
Hozzávalók:
1 kg zöld dió
1 kg cukor
25 db szegfűszeg
5 db fahéj
Olyan fiatal zölddiókat használjunk, amelyek még gyufaszállal is
átszúrhatók. Szár nélkül szedjük, és alaposan mossuk meg.
Öntsünk rá annyi forrásban lévő vizet, hogy 2-3 cm-rel ellepje. A
szegfűszeg és a fahéj megpuhítására is forró vizet használjunk,
áztassuk forró vízben. Amikor megpuhultak, a szegfűszeget 2-4 részre, a fahéjat 2 cm-es darabokra vágjuk.
A zölddiókba hurkapálca végével nyomjunk lukakat, és a lukakba szegfűszeg- és fahéjdarabokat
helyezzünk.
Mintegy fél liternyi vízzel - lehet a dióáztató víz is - készítsünk a cukorból szirupot. Öt percig főzzük, és

öntsük a zölddiókra, majd másnapig tegyük félre. Másnap öntsük le a dióról a szirupot, forraljuk fel, és
főzzük sűrűsödésig. Öntsük újból a dióra. Naponta addig ismételjük, amíg sűrű szirupot nem kapunk.
Amikor jónak ítéljük, merjük a diókkal együtt befőttes üvegekbe, és zárjuk le.
9. Orosz dióbefőtt 2. változat
A zölddiókról lehámozzuk a külső zöld réteget, és a kis diókat két napra hideg vízben áztatjuk. A vizet
naponta háromszor-négyszer cseréljük. Aztán a vizet leöntve az áztatást egy napra meszes vízzel folytatjuk,
amit úgy kapunk, hogy 5 liter hideg vízben elkeverünk félkiló oltott meszet, és 3-4 óráig állni hagyjuk, utána
átszűrjük gézszerű szűrőn. A dión a meszes vizet időnként megkeverjük.
A meszes áztatás végeztével a diót hideg vízzel leöblítjük. Minden diót átszúrunk villával néhány ponton, és
újból leöblítjük hideg vízzel. A vizet leöntjük, a diókat forrásban lévő vízbe helyezzük, 10 percig főzzük,
utána leszűrjük.
Szirupot készítünk, felforraljuk, a főtt zölddiókat belehelyezzük. Ízesítjük szegfűszeggel, citromlével. Kéthárom percnyi főzés után állni hagyjuk 6-8 óráig, hogy íze érlelődjön. Ez idő után a befőttet újból
felforraljuk, és ezt háromszor megismételjük. Végül üvegbe töltjük, bedunsztoljuk.
10. Orosz dióbefőtt 3. változat
Hozzávalók:
100 db apró zölddió
1,25 kg cukor
1 kávéskanál citromsav-oldat
A dióbefőtt készítésének akkor jött el az ideje, amikor a zölddiók tejes állapotúak, Vagyis kívülről puhák,
belülről zselések. Ilyen állapotban a diók nagyon keserűek, ezért először kb. egy hónapig hideg vízben kell
áztatni, időnként cserélve a vizet. Az áztatási idő elteltével meghámozzuk, megmossuk, és híg meszes vízben
(1 evőkanál oltottmész 1 liter vízben) másnapig érleljük.
De hogy a zölddió végleg elveszítse keserűségét, kétszer-háromszor is felfőzzük és lehűtjük, a vizet
mindannyiszor kicseréljük. Utána félbevágjuk a diókat, most kezdődik a tulajdonképpeni befőttkészítés.
Először negyedkiló cukorból és egy liter vízből főzünk szirupot, és abban 2-3 órán át áztatjuk a féldiókat.
Aztán a második szirupban, ami egy kiló cukorból és egy liter vízből készül, készre főzzük a befőttet. A
citromsav-oldatot csak közvetlenül a főzés vége előtt tesszük a szirupba.
Hogy a befőtt igazán jó legyen, főzés után még néhány óráig állni hagyjuk, hogy teljesen kihűljön, és csak
utána töltjük üvegekbe.
11. Orosz dióbefőtt 4. változat (a legegyszerűbb dióbefőtt, mandzsúriai dióból ugyanígy készül)
Hozzávalók:
100 db zölddió
1 kg cukor
0,5 l víz
2-3 rúd vanília
A zölddiók bőrét lehúzzuk. Vízben 5-6-szor felforraljuk 10-15 percre, a vizet mindig cserélve. Hideg vízzel
néhányszor leöblítjük. Öt-hat órára vízben ázni hagyjuk. A cukorból szirupot készítünk, és belehelyezzük a
diókat. Készre főzzük. A főzés végén tesszük be a vaníliát. Hagyományos orosz ételekhez (harcsó, szacivi) és
padlizsánhoz adjuk.
12. Azeri dióbefőtt
Hozzávalók:
1 kg tiszta zölddió
1,5 kg cukor
3 gramm citromsav

3 gramm szegfűszeg vagy kardamom-mag
Olyan korai állapotú zölddiót használjunk, aminek a színe még világos, belsejében még nem fejlődött ki a
csonthéj.
A tiszta zölddiót három napig áztassuk hideg vízben, ezalatt naponta kétszer-háromszor cseréljük a vizet.
Utána két-három napig meszes vízben áztassuk, és naponta négyszer-ötször keverjük meg. A meszes víz
félkiló oltottmész és három liter víz keveréke, 3-4 óráig hagyjuk állni, mielőtt használnánk.
Az áztatott diókat meg kell mosni, néhány helyen meg kell szurkálni, és hideg vízben még három napig
áztatni. Ezalatt is cserélni kell a vizet, naponta kétszer-háromszor.
A tulajdonképpeni befőttkészítés előfőzéssel kezdődik. Forró sziruppal öntsük fel a diókat, és 20-25 percig
főzzük. Kétszer, akár háromszor is fel kell főzni, 4-6 óránként. Amikor a főzést befejeztük, citromsavat
oldunk a befőttben, és fűszermagvakkal ízesítjük. Mielőtt üvegekbe töltenénk, ilyen állapotban legalább
húsz napig hagyjuk érlelődni.
13. Grúz dióbefőtt
Hozzávalók:
100 db zölddió
félkiló oltott mész
1 evőkanál timsó
2,25 kg cukor
2 kávéskanál fahéjpor
10 db szegfűszeg
vanília
A zölddiókat hámozzuk meg. Kesztyűben dolgozzunk,
különben ujjaink feltűnően feketék lesznek. A "jó"
zölddiók vágásfelülete három színárnyalatot mutat.
A meghámozott diókat három napig vízbe áztatjuk,
úgy, hogy a víz a diókat teljesen ellepje. A vizet
naponta háromszor cseréljük.
A negyedik napon a diókat folyóvíz alatt lemossuk, és mindegyiket átszúrjuk villával.
Oltott mésszel borítjuk le a diókat. A mészre hideg vizet öntünk, hogy oldott maradjon. Négy napig hagyjuk
a diókat mészben állni, közben a vizet cserélgetjük az oltott mészen, naponta háromszor.
Az ötödik napon vesszük ki a diókat a mészből. Forró vízbe tesszük, negyedóráig főzzük, utána leöntjük a
dióról a vizet.
Tiszta lábasba vizet öntünk, beleszórjuk a timsót, felforraljuk. Ebben az oldatban negyedórán át főzzük a
diókat.
Főzés után leöntjük a vizet. A diókat másik, forró vizes lábasba tesszük át, abban is főzzük öt percig, majd
leöntjük róluk a vizet.
Másik lábaskában forró vízben feloldunk negyedkiló cukrot, beletesszük a diókat, félórán át főzzük, majd a
diókról leöntjük a vizet.
Üstbe nyolc pohár vizet öntünk, bele a maradék 2 kg cukrot, felforraljuk, belerakjuk a diót. Szegfűszeggel,
fahéjjal fűszerezzük, és lassú tűzön készre főzzük. Ha a víz elfő a dióról, pótoljuk. Ez a művelet 7-9 óráig
tart.
A kész diók ragyogó feketék lesznek, mintha lakkozva lennének. A vaníliát csak a legvégén adjuk hozzá.
13. Dióbefőtt aszalt zölddióból

Hozzávalók:
1 kg zöld dió
1 kg cukor
5 g citromsav
Az egészen fiatal zölddiókat néhány napig egy rétegben kiterítve a napon aszaljuk.
A citromsavat egy liter vízben oldjuk fel. A zölddiók külső, zöld rétegét késsel levágjuk, a belső fehér részig.
A fehér diókat azonnal citromsavas vízbe tesszük, hogy színüket megtartsák.
Néhány perc után a diót kiszedjük, a vizet felforraljuk, és a forró vízbe 7-10 percre visszatesszük a diót.
Utána gyorsan lehűtjük.
A cukorból szirupot főzünk. Beletesszük a diót, és 8-10 órán át állni hagyjuk. Végül már csak egy 40-60
perces főzés következik.
Dióbefőtt a tányéron:

Egy német dióbefőtt-recept: FEKETE DIÓ ZÖLDDIÓBÓL
Különleges csemege. Befőtt jellegű, de húsételekhez ehető készítmény. Egy év kell hozzá, hogy elkészüljön.

Egy széles szájú üvegbe helyezzük a kép szerinti fejlettségű, villával megszurkált zölddiókat, és felöntjük
vízzel. Két héten át naponta kétszer vizet cserélünk rajta. Ezalatt a zölddiók megfeketednek. Két hét után a
már fekete diókat felforraljuk, és sós vízben 10 percig főzzük.

Amikor kihűlt, a diót cukorsziruppal öntjük fel. A cukorszirup úgy készül, hogy 1 kg cukrot félliter vízben
feloldunk, vízzel kiegészítjük 1 literre, és 10 percig buborékosan forraljuk.
Öt napig áztatjuk a diót a cukorszirupban, közben a szirupot naponta leöntjük róla, felforraljuk, majd
kihűlés után visszatöltjük.

Amikor az öt nap letelt, a készítményt egyben forraljuk fel, utána kisebb üvegekbe osztjuk szét. Fűszerként
néhány szem szegfűborsot és némi fahéjat adunk az üvegekbe.
A képen hat kisüveg látható, a recept közlője szerint másfél liternyi kiindulási dió-alapanyagból lesz ennyi.
Szorosan le kell kötni, és legalább egy évig állni hagyni.

Németországban ipari méretű kínálata is van a dióbefőttnek. Szirupban eltett zöldiót például a német Gaia
cég is kínál, fekete dió néven:

Selma Esatoglu antik török dióbefőtt-receptje írásban és képen:

Hozzávalók:
15-20 zölddió
1 kg cukor
1 kávéskanálnyi citromlé, érett citromból
10 db szegfűszeg
A zölddiókat mint az almát hámozzuk meg. (Mindig kesztyűben dolgozzunk!) Tegyük annyi vízbe, amennyi
ellepi. A vizet négynaponként cseréljük.

Fazékban, annyi vízben, amennyi ellepi, forraljuk 10-15 percig. Öntsük le a vizet, majd hideg vízzel feltöltve

ismételjük meg a forralást. A főtt diókat úgy szedjük ki a vízből, hogy átszúrjuk egy tűvel. Újból fazékba
tesszük, felöntjük, majd három nap múlva vizet cserélünk rajta. Minden új vízben felforraljuk. Újabb három
nap után leöntjük a dióról a vizet.
A cukrot 6 csésze vízben forró vízben oldjuk fel, a szirupot felforraljuk. Ízlés szerinti karamellás árnyalatot
adhatunk a dióbefőttnek. Citromlével, szegfűszeggel ízesítjük, öt perc múlva levesszük a tűzről. Tíz perc
után melegen üvegekbe töltjük. Az üvegeket lezárjuk, és - szájukkal lefelé fordítva - hagyjuk teljesen
kihűlni.

A hagyományos török dióbefőtt rendeltetése a váratlan vendégek gyors megkínálása volt, addig is, amíg a
vendégváró kávé le nem fől. Az erősen édes dióbefőttre jól fog esni a forró, keserű, zaccos török kávé.
A török vendégfogadási kultúrának - látjuk - része a dióbefőtt. Idén már lekéstük a zölddió-szedési szezont,
ezért váratlan vendégeinket készen vásárolt török dióbefőttel traktáljuk.

Amíg a neszkávénk fel nem oldódik. (Vendégünk nem fog, házi dióbefőttet várt volna egy diósgazdától, és
igazi török kávét. Nem baj, hamarabb megy el.)
Végül egy hazai konzervipari recept: ZÖLD DIÓ BEFŐTT
Amikor a gyümölcs kemény burka még nem alakult ki, és még fatűvel könnyen átszúrható, kell a zölddiót

leszedni és három napon át tiszta vízben, a vizet cserélve érlelni, mígnem megfeketedik. Majd a dióba
szegfűszeget szúrnak, 35 Ref %-os cukoroldatban előfőzik és egy napig pihentetik. A dióról leöntött levet
még két napon át felfőzik az eredeti cukortartalomra és ráöntve a dióra húzatják benne. Majd a 30 Ref %os levet ráöntve az üvegekbe rakott dióra, amelyet citromkarikával díszítettek, hőkezelik.

Egy jótanács, ami az összes dióbefőtt felszolgálásához érvényes: Legyünk nagyon óvatosak, és mindig a
legrosszabb abroszunkat terítsük föl. Ha rövidtávú terveinkben nincs egy új abrosz vásárlása előirányozva.
Mert a dióbefőtt megfesti az abroszt.

Diólekvár
A Herbária gyártja, kínálja. 61 % zölddió és almavelő, 39 % cukor. Ez összesen 100 %. Ami ezen felül még
benne van, (ivóvíz, pektin, citromsav, K-szorbát, Na-benzoát) az már mind bónusz, ráadás. Azért már nem
kell fizetni!

FOGYASZTÁSI TANÁCSOK
Mottó:
"A dió a jövő kenyere."
(I. V. Micsurin)
Vázlat:
Élelmiszerpiramis
Fogyasztóvédelem

Tanácsok a dióbél fogyasztására
További javaslatok
Diódiéta
Friss dió
Dióallergia
Penészes dió
Feketedió
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.
Nyersen, magában a nap bármely
pillanatában ehető.
Étkezés előtt étvágygerjesztőnek (Gail
Sims receptje) 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,
túlélő-csomagként. 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.

Készíthetünk a feketedió-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,
szívizom-erősítő 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 kiwisalmás 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.

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 élelmiszer-kiegészítőket, 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 diófogyasztási 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 élvezet.

Addig is elmondom előzetesen, hogy az
általam összegyűjtött 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:

További javaslatok
Nincs szükség állandóan új ötletekre! A mézes diónál még senki se talált fel jobbat, a mézes diót pedig - mint
minden igazán nagy találmányt - a világon többen is feltalálták. Itt egy réges-régi francia fénykép a mézes
dióról:

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.)

VÁSÁRLÁSI TANÁCSOK
Mottó:
"s dió is, dió is az öblös kosárban,
szilfa-garabóban, merre csörög, mondsza,
dió is, karácsony, karácsonyi lárma."
(Kosztolányi Dezső: Piac)
Vázlat:

Tanácsok
Reklámok

Tanácsok
Most az következne, hogy dióvásárlási tanácsokat osszak. De nem teszem, elméleti és gyakorlati okból.
Mint azt mindannyian tudjuk Marx A Tőke c. művének első kötetéből, a vevők általános, teljeskörű
ismeretekkel rendelkeznek az áru tulajdonságait illetően. A vevőnél okosabb én se lehetek.
Praktikusan pedig azért nem mondok semmit, mert könyvem korábbi, az elmúlt tíz évben közreadott
változataiban bármit írtam ebben a témában, annak semmi foganatja nem volt.
Ezért csak röviden: Ha csak lehet, ne vásároljunk diót. Saját kertünkben úgyis jobb dió terem, ha magyar
fajtájú diófát ültettünk. A legszuperebb vagy leghiperebb marketekben gyakorlatilag nincs dió. Ami mégis,
az olcsó, gyenge import. Talán a piacon néha.
De a nagybani piacot kerüljük. Ott csak éjszaka lehet vásárolni, nejlonzsákos dióbelet, hogy a vevő ne
lássa, mit vesz.
Esetleg kisebb hazai termelők kispiacon is árulhatnak. De próbáljuk kiszűrni, nehogy kereskedőtől
vásároljunk. Kérdezzük meg, hol termett ez a dió. Erre a kereskedő azt válaszolja, hogy a fán, mert a
kereskedők ilyen vicces emberek. A termelő pedig meg tudja mondani a termőhelyet. Az országban minden
termőhelyen jó dió terem.
Kérdezzük meg, milyen fajtájú a dió. Egy elfogadható válasz van csak: Nem tudom. Mert a magyar
diófajtákat - tisztelt dióskönyv-olvasó Kollégámon kívül - tényleg nem ismeri senki.

Elfogadhatatlan válasz a „papírhéjú”, mert ilyen fajta nincs, és a jelenleg termesztésben lévő fajták leírása
szerint egyik se papírhéjú. Ez a jelző legfeljebb a törhetőségre utal, de a telepítésre leginkább kerülő fajták
mindegyike jól törhető. Talán egyes házikerti, magról kelt diók lehetnek valóban papírhéjúak. A papírhéjú
dió könnyebben férgesedik.
Most már tényleg abbahagyom az észkiosztást, mert nekem sincs sok. De egy-két bosszantó tapasztalatot
nem hagyhatok szó nélkül.
Soha ne vegyünk csomagolt darált dióbelet, pláne cukorral keverve, mert abban a selejtet, az egyébként

eladhatatlant kapjuk. Ha diót akarunk venni, pláne ne vegyünk Dejót, mert az nem dió.

Van olyan nagy kereskedelmi áruház, amelyik a tasakos, félkilós dióbélre - valószínűleg szemérmességből nem írja fel az árat. Még a nettó árat se. Még a polcra se. No, az ilyen dióbelet sem ajánlatos megvenni,
mert még csak nem is szép.
Ha az eladó vegyszermentesként kínálja a diót, (bio-dió), azt csak akkor higgyük el, ha Biokontrolligazolást ad róla! Egyébként csak annyit jelent az állítása, hogy a magas diófája tetejéig nem ért fel az a
vegyszer, amit a szomszéd gyümölcsfákra szórt.
Otthon a diót lehetőleg száraz, hűvös helyen tároljuk. A jól szárított, helyesen tárolt dió a jövő évi termésig
minőségromlás nélkül eláll. A mélyhűtőben bármeddig. +1-+4 C° között, 60-70 % relatív páratartalom
mellett egy évig a legszigorúbb kritikát is kibírja a tárolt dióbél minősége, legalább egy évig.
Ez így rendben is volna, de miben tároljuk otthon a diót? Természetesen Rottler Ádám iparművész úrtól
rendelt fonott diótárolóban:

Ha olyan sok otthon a dió, hogy művészi diótárolónkban nem fér el, nyugodtan öntsük föl az asztalra.

Úgyis elfogy hamar, mert mindenhez, még a kávéhoz is azt fogjuk enni.

Reklámok
Ha a vevők saját józan belátásuk alapján nem vesznek meg valamit, akkor a kereskedők reklámokkal
próbálják befolyásolni, tudatát tudat alatt módosítani, és végeredményben arra rábírni, amit egyébként nem
tenne meg, vagyis azt vásárolni, amire semmi szüksége.
És mire nincs szüksége a vásárlónak?
Tisztelt vállalkozó Kollégám a megmondhatója, ugyanolyan jól tudja a választ, mint én. A vevőnek mindenre

szüksége van, kivéve pontosan a mi árunkat.
Nem tudom, tisztelt Kollégám, Ön volt-e már piaci árus. Én voltam, kicsiben is, nagyban is. És
elkeseredetten tapasztaltam, az én árum hiába szebb, jobb és olcsóbb, mint a másé, a standom előtt úgy
ment el a nép, hogy oda se néztek, sőt, egészen másról beszélgettek.
A reklám hiányzott. Az, hogy egy dézsa diót készítsek oda, amikre a vállalkozásom logója van lézerrel
bemarva, és minden arrajárónak adjak belőle egyet. Mert a lézermarás megmarad a vevő agyában, és
később majd visszajön.

Próbálja csak ki, tisztelt vállalkozó Kollégám!
Szerintem a jó magyar diónak is szüksége lenne reklámra. Sokan nem tudnak róla itthon és külföldön, hogy
a magyar dió milyen jó. Itt egy dióreklám, piros-fehér-zöldben.

Nem magyar. Nem is olasz, ha a színeket visszafelé nézzük. Amerikai. A színválasztás valószínűleg tudat

alatti az amerikai reklámszakember részéről, hiszen legbelül ő is tudja, hogy a magyar dió jobb, mint az
amerikai. Vagy egy amerikai magyar reklámszakember munkájával találkoztunk. Nem tudjuk.
Akármennyire kerestem, magyar dióreklámot nem találtam. Ezek szerint a magyar ember mégis bölcs, nem
szorul reklámra, reklám nélkül is tudja, hogy a dió milyen jó és egészséges, ezért a kiskertből összeszedi a
diót, és elfogyasztja. És kiegészítésként vásárol is ünnepek előtt egy keveset.
Nem így külföldön, ahol bizony a diót is reklámozni kell, amint a mellékelt ábrák mutatják.
Dióolaj reklám:

A francia frissdió reklámja:

Francia diótermékek reklámja német fogyasztóknak:

Japán dióreklám:

Két amerikai dióreklám:

Amint azt tisztelt Kollégámmal mindketten tudjuk, Amerika a reklámok hazája. Itt van még 8 amerikai
dióreklám, amelyektől azt remélik, hogy a kaliforniai dió kelendőbb lesz általuk Németországban:

Végül is, a sok reklám között elbizonytalanodva, melyik is a legjobb dió a világon?
1929-ben a francia, grenoble-i dió volt.

Ma pedig a magyar dió, de erről senki se tud, mert nincs reklámja.

DIÓTÖRÉS OTTHON

Mottó:
"Diót tört a fogaival, és evett."
(Rejtő Jenő: Texas Bill, a fenegyerek)
Vázlat:
Legyen kedvünk diót törni
Hogyan törjünk diót?
A feketedió, a japán dió törése, stb.
A Diótörő Múzeum
A diótörés történelméről
Virtuális múzeum

Legyen kedvünk diót törni
Mottó:
"Wie de kern wil smaken, moet eerst de noten kraken."
(Ha a dióbelet meg akarjuk kóstolni, előbb a diót kell megtörni.
- holland közmondás)
"Wer den Kern essen will, muss die Nuss knacken."
(Aki dióbelet akar enni, a diót meg kell törnie.
- német közmondás)
Mikor kell diót törni?
Először is akkor, amikor kedvenc mókusunk vagy családunk arra biztat minket.

Az otthoni diótörés még manapság is lassú, unalmas házimunka. Azért ha családunk elrendeli számunkra a
diótörést, ennyire ne roppanjunk össze!
Vagy akkor törjünk diót, ha ilyen szépen kikészítették nekünk a konyhaasztalra:

De akkor se sértődjünk meg, lássunk nyugodtan a töréshez, ha munkaterületünk máshogy, például így van
előkészítve:

A lényeg a kedvcsinálás. Mert anélkül nem fog menni.

Egy ismeretlen fotós képei következnek, kedvcsináló szándékkal. Neki is könnyebb volt fényképezni, mint a
munkát elvégezni.

Hogyan törjünk diót?
Mottó:
"Tvrd je orah voćka čudnovata,
ne slomi ga, al' zube polomi"
"Kemény dió, bámulatos gyümölcs,
Ne harapj rá, mert a fogad töröd"
(Petar Njegoš)
Mottó:
"Én a barátja vagyok itt mindennek, tenyeremben a jó dió
háládatosan roppan ketté"
(József Attila)
Primitívebb vidékeken, - én ebből a szempontból most Németországot is ilyennek tekintem, - ahol ismerik és
gyakorolják a távolkeleti wushao harcművészetet, nem tudják, hogyan kell a diót törni.
Azt hiszik, hogy kézzel, a gyerek fején. Én még ilyesmit csak fényképen láttam, de az is majdnem olyan
borzasztó, mint amikor valaki a fia fején nyílvesszővel vágta félbe az almát.
Egy kártyás. Nem a tök alsó, a makk fölső. Igaz, az is német nyelvterületen történt, Svájcban.

Tehát hogyan, mivel törjük a diót? Tucatnyi módszer van rá.
Mint a mottó is tanít, semmiképp se a fogunk között. Kérdezzék meg fogorvosukat, a magyar fogorvosok
szövetsége sem ajánlja.

De megkérdezhetjük a magyar állatorvosok szövetségét, hátha ők ajánlják: "Ugyan, mókuska, magának
olyan erős fogai vannak!"

De törhetjük a diót a markunkban, két diót összefogva, az egyenes kieséses
bajnokság elvét alkalmazva, vagyis a megtört helyébe újabb diót véve, és
mindig a gyengébbet roppantva. És ugyanúgy, mint az egyenes kieséses
bajnokságban, az összes résztvevő beleroppan, egyet kivéve. Amelyikkel
aztán nem lehet bírni.
Törhetjük továbbá cipősarokkal, ajtósarokkal, vasalóval. Mindegy, ami a
kezünk ügyébe esik.
Vagy hagyományos módon, kővel.

Foglalkozzunk egy kicsit a diótörés múltjával! A dió az egyik legősibb emberi táplálék.
Már i.e. 7000 körülről találtak az emberi lakóhelyek régészeti feltárása során dióhéjmaradványokat.
Kezdetben vala a kő. A kőkorszakban. A kőkorszaki ember kővel törte a diót. Európai,
amerikai ásatások 4-8000 évvel ez előtti időkből az emberi lakóhelyekről számos diótörő
követ hoztak felszínre. Arról lehet felismerni ezeket, hogy a diók helyén kisebb mélyedés
található. Körülötte pedig dióhéj-maradványok.
Csak Izrael területéről több mint 50 ilyen diótörő kő került felszínre, akárkik is lakták a
zsidók előtt az ígéret földjét. Talán a kánaániták. Az volt a Kánaán, a sok dió!
Az európai és izraeli kőkorszaki diótörő kövek nagy hasonlóságot
mutatnak az északamerikai indiánok alig néhányszáz éve is használt
diótörő köveihez. A kővel való diótörést besorolhatjuk az emberiség
legnagyobb találmányai közé. A legnagyobb találmányoknak ugyanis
nem ismerjük a feltalálóját, azokat a világ különböző részein,
egymástól függetlenül többen is feltalálták.
Az északamerikai kontinensen az ősi indiánok speciális mélyedéseket
fúrtak diótörő köveikbe. Ilyen diótörő köveket szinte minden régészeti feltárás talált a valahai indián
lakóhelyeken.
Ezt hívják párhuzamos fejlődésnek. Amikor a technika vívmányait egymástól elszigetelt kultúrák
párhuzamosan fejlesztik ki, és alkalmazzák.
Mint a diótörő köveket Amerikában és Európában. Ez a ma is használatos périgordi kő a bizonyítéka, hogy
a francia paraszti vidékek lakói is álltak olyan fejlettségi szinten, mint Amerika őslakói.

A jelenkorban a legtöbben kalapáccsal törik a diót.

De jobb a fakalapács.

Baj csak akkor van, ha a dió nem arra törekszik, hogy megtörjük, hanem kiugrik a kalapács alól, és csak
az ujjunk marad ott.
Erre a problémára találták ki a nagyméretű anyacsavarokat.

Persze, úri háznál nincs anyacsavar. Ott pezsgősüveg van, az ugyanolyan jó, még hangulatos is.

A család nőtagjai általában a férfiakra hagyják a diótörést. Mert gyengék hozzá.
Mekkora erő kell a diótöréshez?
Ez a kérdés nemcsak családon belül fontos, hanem tudományosan is. Ezért
kutatók megvizsgálták a kérdést. (Addig se kellett diót törniük.)
Egy kanadai összehasonlító vizsgálat szerint a dió feltörése kb. 15 kg erőt
igényel. De ezt a 15 kg erőt ne tévesszük össze 15 kg/cm 2 nyomással. Ennek az
erőnek csak egy ponton kell hatnia, tehát a valóságban jóval kisebb
erőfeszítéssel, gyenge ütögetéssel is elérjük.
Ha már az összehasonlítást említettem, meg kell említenem, hogy a mi diónk 15
kg-os erőigénye átlagosnak mondható. Körülbelül ilyen jól törhető a pekándió, a
mogyoró, a mandula is. Több mint tízszer ekkora erőt, több mint 200 kg-ot
igényel viszont a feketedió vagy a vajdió feltörése. A diófélék közül a
legnehezebb a héjas kérgű hikorit (C. laciniosa) törni, amire még 556 kg-ot is
mértek. A legkönnyebb viszont a keserű hikorit (C. cordiformis), 13 kg-mal.
Persze, a közönséges dión belül is nagy a különbség, fajtától függően.
Egy trükk, hogy könnyebben törjön a dió: A kemény héjú, nehezen törhető diót a
diótörés előtt 12 órán át áztassuk sós vízben, a törés előtt pedig öt percre tegyük
langyos sütőbe.
Még egy trükk. Gőzöljük a törni való diót. Az is jó.

Tessék megfigyelni az alábbi diótörő tálkát! Praktikus, ha diótöréskor a szétrepülő dióhéjdarabkák nem
szóródnak szét a lakásban, nem kell porszívózni diótörés után. Erre szolgál a diótörő tálka, aminek a
közepén, a kiemelkedésen lehet a diót törni.

A diótörő tálka nem készülhet másból, csak diófából. A következő képek mintájára egy faesztergályossal
magunk is elkészíttethetjük.

Ha kézzel, kalapáccsal törjük, szeretnénk feles dióbelet kinyerni.
Íme a titok, hogyan törjük úgy a diót, hogy minél több feles dióbelet kapjunk! Francia diótörők mesélik:

Mivel köztudott, hogy a dióbél a héjban a varratra merőlegesen helyezkedik el, a diót a
varrattal keresztben helyezik az asztalra, és a nyíllal jelölt helyen ütnek rá.
A diótörő kalapács alá megfelelő helyzetben odatett diót a következő kép illusztrálja:

A helytelen törést pedig ez a két kép. Az elsőn azt látjuk, hogy aki ért az esztergáláshoz, az lehet egy kiváló
iparosember, mert egészen ragyogó diótörőt tudott konstruálni, de a dióhoz nem ért, mert rosszul helyezi a

törőbe. A második képen már az is látszik, hogy van még egy ilyen, ennyire tanulatlan személy, tehát sok
még a felvilágosító munkánk.

Úgy is csinálhatjuk, hogy hosszában ütünk rá a kalapáccsal, mindegy, hogy
az alapi vagy a csúcsi, de inkább a csúcsi vége felől. Addig kocogtatjuk,
amíg nem érezzük, hogy a varrat nélküli oldalon mindkét ujjunk alatt
megrepedt. Így legtöbbször az egyik félről válik le a héj. Ha nem teljesen,
segítünk neki. A dióhéj másik feléből a belet az alapi részénél késheggyel
alányúlva billentjük ki. Ha túl erős a hártya, a kibillentés előtt
körbevághatjuk.
Rögtön fogyasztható (a gyereknek is adhatunk), jó étvágyat hozzá!

Egy francia diótörő:

A dióbél kipiszkálására rövid hegyű kést válasszunk:

A dióbél kipiszkálása, a héjtól való különválasztása lassú, unalmas munka.

Jobban megy, ha közben kávézgatunk is, a kávé kiemeli a dióbél ízét.

De mondok valamit. Nem kell feltétlenül törni a diót. Kapható diónyitó lapka is, aminek hegyét a dió alapi
nyílásába helyezve szétfeszíthetjük a héjat.

Dániában pedig ilyen elegáns diónyitóval dolgoznak, ami egyben mogyorótörésre is jó:

Megjegyzem, késheggyel ugyanolyan jól megy, mint diónyitóval.

De vigyázat! A kés is, diónyitó is a feles dióbélre keresztben dolgozik, ilymódon:

Mellesleg jobb szeműek a baloldali féldió csúcsi részén alul a dió-embriót láthatják, amiről a dió leírásakor
majd részletesebben lesz szó.
Mechanizálhatjuk a diónyitást az alábbi asztali, állványos diónyitóval.

Manapság egyébként már egy sor diótörő kapható, de házilag is lehet barkácsolni. Hátha valamelyiknek az
otthoni elkészítéséhez kedvet kap tisztelt Kollégám.
Egy egyszerű nyomórendszerű diótörőt a következő képek szerint lehet ezermesterkedni:

Persze, ez így túl barkács. Készen is kaphatunk nyomórendszerű törőket.

Egyszerű diótörő szerkezetek következnek.
Csavaros rendszerűek:

Harapó törők. A legtermészetesebb dióharapó a mókus:

És még egy harapó törő:

Csúszórendszerű, ütőrendszerű:

A most következő diótörő kívülről mint egy fagylaltos kanál, csak két kéz kell hozzá. Belső felülete kúposan
szűkül, bármekkora dióra jó, és rücskös. Ha a két kart összeszorítjuk, nem repül ki a dió a két pofa közül.
Rugós rendszerű, kínai gyártmány.

Kár volt dícsérnem. Jobban törik, mint a dió. Gagyi kínai alumíniumöntvény.

A karos diótörőkkel nagyobb erőt tudunk kifejteni, a hirhedten kemény feketedió törésére is jók, sőt
elsősorban arra.

Vannak elektromos diótörő szerkentyűk is:

Ezt meg csak meg kell nyomni és a munka eredménye:

Egészen új rendszerű, poharas diótörők is megjelentek a piacon. Hogyne, hiszen a kereslet korlátlan. És
tessék elképzelni, még működnek is.

Ez is nemrég jelent meg, még csak képről ismerhető. A fémrúd elhajlítható, és a töréspontba helyezve pont a
töréspont töri a diót. Hát nem szellemes?

A technika fejlődése megállíthatatlan. Újtípusú törők jelennek meg rendszeresen. A következő törő

szabadalommal védett, ezért a működési elve még nem publikus. Használati útmutatásként csak annyit
tudhatunk róla, hogy a diót az asztalra kell helyezni, ráborítani a törőt, és a törővel egy csavaró mozdulatot
kell végezni. A dióhéj nem száll szét.

Ha még mindezek után se támadt kedvünk diót törni, van egy javaslatom. Küldjük ki a gyerekeket vagy a
nagypapát a kertbe diót törni.

Mi legyen a diótörő gyerekek jutalma? Természetesen, finom diós sütemény.

Diótörő Múzeum

Arlene Wagner az a hölgy, akiről az imént említést tettem tisztelt, diótörés közben
unatkozó Kollégámnak. Fiatal korában balett-táncos volt, a Diótörőt ott szerette
meg. És megmaradt ennél a szereteténél, elkezdte gyűjteni a diótörő eszközöket.
Miután 40 országból több mint 5000 kézi diótörő szerszámot szerzett be, 1995-ben
megnyitotta múzeumát.
A múzeum Portland közelében, Leavenworth-ben található, a képen látható épület második emeletén. Nem
vitatom, léteznek más diótörő múzeumok is, egyedül az Egyesült Államokban kb. 4 db, és van egy francia
múzeum is, Henry René d'Allemagne gyűjteménye 13. századi, vasból készült diótörőkkel, de ez az igazi.

Arlene egy életnagyságú törővel a múzeum bejáratánál:

Bevezetésként két szép példa a Diótörő Múzeumból: Bika és Parasztasszony (amerikaiul: farmer).
Mindkettő működő kézi diótörő. A Parasztasszonynak a kosarába hull a tört dió.

Gyors áttekintés a múzeum szekrényein:

A múzeum régebbi készítésű darabjai főleg 18.-19. századiak. Egy 18. századbeli, fából készült törő: Ha a
száját sokat nyitogatja, egy dióval kell betömni, aztán mozgassa, ha tudja!

Francia zsebdiótörő a 18. századból.

Ezek a csavaros - és roppantó - törők is 18.-19. századiak.

A múzeum a diótörés régebbi múltjába is visszavezet. Kezdetben valának a diótörő kövek.

Már valamivel fejlettebbek a fakalapácsok. Mellette a múzeum valóban legrégebbi szerszáma.

Hogy milyen nemzetiségű törőket sikerült összegyűjteni? Angol, argentin, ausztrál:

Francia, indiai, japán:

Jugoszláv, kanadai, német:

Norvég, olasz, orosz:

Osztrák, spanyol, svájci és végül a hazai, Egyesült Államok-beli:

Kik törik a diót?
A Beszélő.

Az Őrült, az Udvari Bolond.

Az Űrhajós.

A Vadász.

A Katona.

A Huszár.

A Felettes Én, az Alantas Énnel együtt.

A Hazafi. (Már megbocsássanak, de nagyon illetlen ez a hazafi. Remélem, nem minden hazafi ilyen!)

Persze, amilyen a haza királya, miért legyen jobb a haza fia? Fejétől bűzlik - szokták mondani. Vagy nem a
fejétől? A Király!

A Rózsakirály.

A Csókolózók.

Sőt, van, aki továbbmegy - diótörés közben.

Az állatok is tudnak, szeretnek diót törni.
Bagoly.

Holló, kakas.

És más madarak.

Kutya, ló.

Kutya, sárkány.

Medvék.

Jávorszarvas, róka. Hogy ennek milyen erős a farka!

Kecske. (Azért borzasztó, hogy a kecske is milyen állat tud lenni! És azt a diót együk meg?)

Vannak állatok, akik fejjel mennek egymásnak egy szem dióért:

Az egerek is szeretik a diótörést. Számukra sajtot formázó törőt készítenek.

Ha végignézzük a múzeumot, arra a kérdésre is választ kapunk, hogy mire lehet jó egy söröskocsi, tele
söröshordókkal. Természetesen, diótörésre, mi másra!

A tárlat végén tekinthetjük meg a múzeum legbárgyúbb és a legszellemesebb diótörőjét.

A múzeum látogatói búcsúzás előtt maguk is kipróbálhatják a diótörő szerszámokat, egy tál odakészített
dión, sőt, vásárolhatunk is diótörőt.

Tisztelt múzeumjáró Kollégám, múzeumba azért járunk, hogy szórakozva okuljunk. Most jön az ellenőrző
kérdés, mit láttunk?
Találkoztunk-e a múzeumban Hillary Clintonnal, hiszen, valljuk be, azért mentünk Amerikába, hogy lássuk
őt.

Akár az a válaszunk, hogy nem láttuk őt a múzeumban, akár az, hogy láttuk, a válasz mindenképpen helyes.
Nem láthattuk, mert a múzeum megnyitásakor még nem létezett róla mintázott diótörő. De azóta már van,
és a múzeum is beszerezhette.

Arról, hogy a Diótörő Múzeum állandóan frissüljön és bővüljön, a világ diótörő-készítő mesterei
gondoskodnak. Közülük a német érchegység népművészei a legaktívabbak. Fantáziájuk korlátlan, és fába is
tudják faragni. Gondolom, a bányákban megrokkant bányászok foglalkozása volt eleinte a diótörő-faragás,
de ma már iparággá nőtte ki magát.
Egy kis bemutató-kollekció az alkotásaikból. Valóban múzeumba, nem a konyhába valók, hiszen az áruk több tízezer forintnyi, darabonként - egy háziasszony számára túl magas.
De Arlene Wagner nem háziasszony.

A feketedió, a japán dió törése
Majmok és egyéb diótörők
Mottó:
"Auch harte Nüsse lassen sich knacken."
"A kemény dió is megtörhető."
(német közmondás)
Mi az igazán kemény dió? Nem a nehezen megválaszolható kérdés, hanem a feketedió. Mégis sokan
megpróbálkoznak a feltörésével.
Próbálkozhatunk kővel is, de nem fog sikerülni. Nézzük meg a következő képet. Előre megmondom,
trükkfelvétel. Azt sugallja, hogy kővel is törhető a feketedió. Pedig dehogy!

Arra jóval nagyobb erő kell. Mint egy satué, akkora.

Hasonló a többi csavaros rendszerű feketedió-törő elve is.

Karos diótörőket elsősorban a kemény feketedió törésére fejlesztettek ki.

Hasonlóan kemény a hikoridiók héja is, azokhoz is kemény, erős karos törő kell.

De közönséges diót ne törjünk karos törővel, mert ez lesz az eredmény:

Hunt-féle szabadalom 1982 óta a következő karos törő. Látjuk, az északamerikai kontinens 1982-re eljutott
arra a technikai fejlettségi szintre, hogy legalább egy prototípust tudott készíteni a Hunt-féle karos törőből.

Van, aki máshogy közelíti meg a problémát. Nem üti-vágja a feketediót, hanem csak vágja. Dióvágóval.
Ez olyan szerszám, mint a csőfogó, de pofái késesek. A feketedió darabolására fejlesztették ki kanadai
diótörők.

Ha nincs türelmünk a dióvágóval próbálkozni, a nagybaltával is nekieshetünk.

Ha nagykalapáccsal próbálkozunk, előtte borítsunk egy rongyot a dióra. Nagyon sok takarítási munkát
tudunk megtakarítani.
A feketediónak is van körbefutó varrata, mint a mi diónknak. Annak mentén kell a dióvágóval
próbálkoznunk, a harapás eredménye két féldió, vágásfelületükön jellegzetes bagolypofa ismerhető fel. De
itt még nem szabad megállnunk, a feketedió törhetősége nem a feles, hanem a negyedes dióbélre irányul. A
féldiókat még egyszer félbe kell vágnunk.
Van úgy, hogy a feketedió nem hagyja magát törni, hanem ütésre kiugrik a kezünkből. Ez esetben
bizonyítsuk be neki, hogy az erőfölény mégis nálunk van. Fogjuk be a diót egy rugalmas acélgyűrűbe vagy
valami erős gurtniba, és a gyűrű két szárának összeszorításával tartsuk helyben a (fekete)diót. Most már
nagy erővel üthetünk rá, akkorával, amekkorát megérdemel. Eltérő méretű diók törésére is jó ez a
módszer, és járulékos haszna is van, a dióhéj-darabok nem repülnek szét a szobában.

Akit a törés nehézsége eltántorít céljától, ne mondjon le róla végképp. Azt mondják, a frissen
buroktalanított feketediót ha néhány hétre félretesszük, szárad annyit a héja, hogy utána könnyebb lesz
törni. És addig még mi is erősödhetünk.
Ha megtörtük a feketediót, következhet a dióbél kipiszkálásának hosszú ideig tartó munkája. Na, erre
találták ki Amerikában a szappanoperákat. Kedvenc sorozatunk alatt csak úgy szalad az idő, és lassan a
dióbél is szaporodik.
Ne kérdezze tisztelt tévénéző Kollégám, hogy mennyivel, én nem nézem a sorozatokat. De azt mondják, hat
folytatás alatt összejön félkilónyi. Tehát megéri.
Egzotikum a diótörésben: Japánban egész máshogy törik a diót. Kísérjük figyelemmel a mellékelt képek
sorrendjében. Az alapanyag nem olyan szép, mint nálunk, dehát hozzájuk nem jut el a magyar dió.
Kénytelenek a saját, japán diójukkal beérni, aminek héja sokkal keményebb. Úgy is hívják, hogy "vad dió".
Mindegy, először lefedett serpenyőben megpirítják a diót. A forró diót óvatosan kell kiszedni, finoman
feltörni, a belet speciális japán miniatűr ügyességgel kipiszkálni, és a munka célja, végeredménye egy finom
japán diós sütemény. Diótörés japán módra:

A japán műszaki találékonyság határtalan. Nekik olyan diótörő harapójuk is van, amilyen senki másnak.
Felül olló, alul kanál.

Ha kalapáccsal nem sikerül jól megtörni, a japán dió késheggyel is szétfeszíthető. De feszegetésre a feles
dióbél-lebeny mindenképpen eltörik. A japán dió bele ugyanis két lebenyből áll, szemben a mi diónk, vagy a
feketedió négy negyedével.

Francia kutatókat is érdekelte a kérdés, hogy a diótörés mennyire ősi tevékenysége az
embernek. E célból Közép-Afrikába utaztak, ahol vizsgálataik során megállapították, hogy
a diótörés az embernél, az ősembernél és az előembernél is ősibb foglalkozás, mert láttak
csimpánzokat diót törni.
Ez nem vicc, ez komoly! Hazatérve kutatási eredményeiket publikálták, onnan szereztem róla tudomást.
Hasonló kísérletet mesterséges környezetben is elvégezhetünk, ha vannak makákó majmaink. De a makákó
nem olyan, mint a csimpánz. Egyikük okosabb, találékonyabb, mint a másik. Ez kitalálja, hogy hogy kell
diót törni. A másik pedig elveszi tőle a megtört diót. Istenem, mily emberiek! Tisztelt közgazdász Kollégám,
tessék csak Marxot olvasni, különösen ahol a kizsákmányolásról ír.
A makákó kétféleképpen töri a diót. Először a fogával roppant rajta egy roppant kicsit, aztán egy szilárd

felületen, pl. gerendán megüti. És megeszi, amint a mellékelt ábra is mutatja.

Tisztelt gépész Kollégám, tessék elképzelni, vannak egyes emberek, - gépészek, - akik nem és nem akarnak
diót törni. Ehelyett állandóan azon gondolkoznak, hogyan lehetne a diótörés lassú munkáját elkerülni.
Az ilyen emberek viszik előre az emberiség fejlődését, mert újabb és újabb megoldásokat ötölnek ki, ha kell,
ha nem.
Egy francia ötletgazda - a nevére nem voltam kíváncsi - házi diótörő szerkezetet tervezett. Sőt, meg is
építette. A tervrajzokat és a kész műveket fényképekben tudom közölni.
A diótörő szerkezetek sorozatgyártásáról még nem érkeztek hírek. Biztos lassú a posta.

De ne komolykodjunk annyit, a diótörést lehet játékosan is végezni, ahogy a szarvasi református
egyházközség tagjai kitalálták. Egy 2 m hosszú, ferdén elhelyezett csőben legurítanak egy diót. A vállakozó
szellemű játékos a cső végén kalapáccsal vár, és abban a pillanatban kell lecsapni, amikor a dió a cső végén
megjelenik. Látni nem lehet, hol tart a csőben a dió, a hang alapján kell megsaccolni, mikor csapjunk le a
kalapáccsal. Jó játékot!
Ezt a játékot tisztelt játékos kedvű Kollégám Békásmegyerről is ismerheti, a szeretetszolgálati
rendezvényről.

Ezzel a játékos ötlettel komoly emberek is jól szórakozhatnak. Amint
a fenti kép mutatja, egy autós vevőtalálkozó résztvevői is.
Jobb iskolákban - én most, ebből az aspektusból a budapesti Bocskai
István általános iskolát is a jobb iskolák közé tartozónak tekintem a diótörést már fiatalon oktatják. Jobbra diótörést látunk az iskola
családi napján.
Minden megoldott feladat újabb kettőt szül.
Ha elfogyott a törni való dió, két kérdés tolul elénk. Mihez kezdjünk
a dióbéllel, és mit csináljunk a dióhéjjal?
A dióbelet általában durvára vagdalni, vagy darálni szokták. Az
elektromos konyhai robotgépek helyett ökologikus alternatívát képez
az alábbi képen látható dióreszelő, amelynek végterméke ugyanaz a
finom diódara, mint a hagyományos diódarálóké. A dióreszelő
tartálya ugyanolyan alakú, mint a hagyományos diódarálóké, és csak
oda-vissza kell húzogatni a reszelőn. A dióreszelő eredetije az erdélyi
Antal Mária múzeumban található, készítésének know-how-ja onnan
leshető el.

Már a dióhéj kérdése nehezebb kérdés.
Azt már a diótörés során tapasztaltuk, hogy a dióhéj széle éles, képes a kéz bőrét is megvágni. Régen, a
borotvakések és pengék ideje előtt dióhéjjal is borotválkoztak a férfiak, de XI. Lajos király óta már ez nem
ajánlott.
Feljegyezték, hogy XI. Lajos francia király letartóztatta udvari borbélyát, mert dióhéjjal való borotválás
közben megvágta az arcát.
Hogy a letartóztatást elkerüljük, tegyük a dióhéjat kétkerekű lovaskordéra, és azzal álljunk ki a ház elé, a
diófa alá. Amint azt Franciaországban látni:

Tisztelt diótörő Kollégám, azt hiszem, a házilagos diótörés kérdéskörét kimerítően jártuk körbe. Az olvasót
biztosan kimerítettem, ha a témát nem is.
Talán olyan érzés is keletkezhetett Önben, hogy a házilagos diótörés mikéntje az én mániám.
De nem így van. Miután a fejezet összeállt, szereztem tudomást a portlandi Diótörő Múzeumról, ahol egy
amerikai hölgy nem a világ legjobb Diótörő-előadásaiból, hanem valóságos, kézi diótörő eszközökből

rendezett be egy múzeumot. Több mint 4000 db-ból. A pálma az övé, nem az enyém.
A múzeumot bemutató könyv:

Most a Diótörő Múzeum bemutatása következik.
Fakultatív program, kihagyható. De szerintem kár kihagyni, mert egyedülálló. A maga nemében.

A diótörés történelméről
A Diótörő Múzeum és leírásainak segítségével a diótörés történelmébe is betekinthetünk.
A régészek által fellelt hagyományos, sokezer éves diótörő köveket az írott történelem kezdete, a
fémeszközök használatának megkezdése óta a fémből készült diótörők váltották fel. Még az is lehet, hogy a
fémmegmunkálást azért kellett az emberiségnek feltalálnia, hogy a diótörést, az élelmezést hatékonyabbá
tehesse.
Nmecsak anyagában, a diótörők működési elvében is fejlődést hozott a klasszikus ókor. Amióta
Arisztotelész munkásságából ismerték az egy- és kétkarú emelők működését, attól kezdve a megnövelt
erőhatás elérésére alkalmazták is. Ne feledjük, az ókori diótípusok zöme a maiaknál jóval keményebb héjú
volt. A legkorábbi nyomórendszerű, karos diótörő i.e. 330 körüli.
Ugyanebből az időből származik az első, fémből készült diótörő is. Bronzból készült, két, egymás felé
forduló kezet ábrázoló diótörőt találtak az itáliai Tarente barlangjában, a készítés legvalószínűbb ideje az
i.e. 300-as, 200-as évek kora. A bronz mellett ez időben a sárgaréz is gyakori alapanyag volt.

A középkorban a vasból készült diótörők terjedtek el, amelyek eleinte kovácsolással készültek, az öntöttvas
diótörők használatának megkezdése csak a 19. század második felére esik.

És egyéb, fémből készült törők:

Természetesen, a fémeszközök sok évszázadon át drágák voltak. A köznép többsége nem tudta megfizetni,
diót pedig minden családnak törnie kellett. A házilag, fából faragott diótörők ezért olyan hihetetlenül
változatosak, mert egyéni ízlés szerint készültek. És a kor ízlése szerint, minden időben az uralkodó
művészeti stílus adott mintát a házi eszközök, a diótörők készítéséhez is. Különösen a 15.-16. századi angol
és francia fafaragók remekeltek.
Nem úgy a főúri háztartások! Az egyéni, művészi stílusú diótörők készíttetését nem a szükség, hanem a
bőséges anyagi lehetőség motiválta. Stílusban is, a diótörő anyagában is. Ezüst, porcelán, elefántcsont.
Ezüstözött, sőt, tömör ezüst nyelű diótörőket is ismerünk. Stílusban a főúri étkészletek többi darabjaival
harmonizáltak, hiszen az étkészletek részét képezték. Főúri étkezésekhez a diós csemegézés is dukált. De
nemcsak törni kellett a diót, hanem a héjtól el is választani. Erre ezüsttűk, a dióbél számára pedig
ezüsttálkák szolgáltak.
Az elefántcsont nem elég kemény, a dió héja keményebb. Ezért nem a törőpofákat, csak a diótörők nyelét
készítették elefántcsontból. Mindeneszetre a diótörés rangját így is megadták.

Közismert, hogy VIII. Henrik angol király művészi módon faragott diótörőt ajándékozott Boleyn Annának.
A porcelán-diótörők csak meisseniek lehetnek.

A drága diótörők érthető módon napjainkig fennmaradtak a többévszázados kastélyokban. A népi
diótörőket nem tekintették értéknek, de nagyon sok volt belőlük, fennmaradásukat ez biztosította. A
faanyag jobban pusztulásra volt ítélve, mint a nemes anyagok. Szerencsénkre, az utókor szerencséjére a
faanyagú diótörőket kemény, ugyanakkor jól faragható fából készítették (diófa, más gyümölcsfák,
puszpáng, juhar, tiszafa, stb.). A keményfák jobban ellenálltak az idő vasfogának (hiába repült el fölöttük).

A fából faragott diótörők apró részleteit is érdemes megfigyelni.

Ellenállt az idő vasfogának a dióhéj is. Shakespeare korabeli angol színházak padlóréseiben tömegesen
találtak dióhéjat. A színházlátogató közönség diótöréssel, diórágcsálással hasznosította az előadások idejét.
Csavaros diótörő konstruálásához valóban csavaros észjárás kellett, mert a cél nemcsak a törés, hanem az
ép dióbél kinyerése. A dióra ható nyomást akkor kell beszüntetni, amikor a héj már törött, a dióbél még
nem. Ezért későn, csak a 17. században, a kezdődő mechanizálás korában találták fel a csavaros elven
működő diótörőket.

A 19. század elejére, amikor divattá vált az Alpok - főleg nyugati - tájainak látogatása, a turisztikai ipar
vette kezébe diótörőgyártást. Híresek, rendkívül változatosak a svájci fafaragók diótörői. És a környező
vidékek hasonló munkái is. Az 1920-30-as években Dél-Tirolban, Gröden völgyében Anton Riffesen Anri
nevű cégében fafaragók tömegét foglalkoztatta diótörő-gyártásra.

A diótörők stílusa, művészi díszítése táj- és korjellegű. Híres emberek, uralkodók, - a következő törő I.
Ferenc francia királyt ábrázolja 1569-ből, - mitológiai alakok képeit gyakran találjuk diótörőre faragva. És
állatokét. De olyant már láttunk.

A művészi diótörők értéket képviselnek. Mikor is lendült fel a diótörő-eszközök gyűjtése az Egyesült
Államokban? Természetesen, 1945-ben, amikor az amerikai katonák tömegesen tértek vissza az
Államokba, Európából hozott szuvenírekkel. (Hogy finoman fogalmazzak.) (Ugyanebben az időben a
hazatérő orosz katonák pedig karórákat vittek haza Európából, emlékül.)
1950-ben már láthatók voltak az Egyesült Államokban kisebb diótörő-gyűjtemények. És, mint mondtam,
aztán jött Arlene Wagner. Hihetnénk, a happyend.
De mint sok más történet, a diótörők történelme se végződik boldogan. Ma már tömegesek ugyan a
diótörők, de stílusuk leegyszerűsödött. A gyártás nem kötődik a diótermő vidékekhez, és hamarosan
megérjük, hogy csak kínai diótörő lesz kapható.

Vagy mégsem? A legkorszerűbb technika a diótörésbe is betört.

Hogy is van ez? Beletört? Dehogy! Betört a törésbe. Nem beletörődött! A dió törődött bele.
Mibe is? A laptopba.

Hihetetlen, mire képesek ma már a laptopok!

Virtuális múzeum
Wagner asszony múzeumának sikeréhez a magam apró módján egy kis virtuális gyűjteménnyel szeretnék
hozzájárulni. Igazi gyűjteményem nincs, csak azok a képek, amiket az internetről gyűjtöttem, illetve magam
fényképeztem.
Ez nem amerikai, ez magyar múzeum. A múzeum főhelyén ki más is lehetne, mint Liszt Ferenc, akinek
diófába faragott arcmása díszíti az első diótörőt.

Most már, hogy beléptünk a múzeumba, közlöm, belépődíjat se szedek. Diákoknak és nyugdíjasoknak pedig
különösen ingyenes. Ingyen jutottam hozzá, ingyen ajánlom fel, a nagyközönség figyelmébe.
A múzeum mottója:

"Mint egyforma diók a rézmozsárban
Törődünk, mert törődnek velünk."
(Bogdán József verséből)

És nemcsak a rézmozsárban törődnek velünk, hanem a sárkány szájában is.

Törődjünk bele a kalapácsba is.

Nyíljunk meg.

Csavarnak.

Harapnak, roppantanak.

De ne vegyük komolyan. A mókus is milyen vidám.

Még annak is örül, ha kemény feketediót törhet.

Tisztelt diótörő Kollégám, emlékszik rá, amikor felhívott karácsony előtt? Hogy nem tudta, hogyan törjön
diót, és szerencsétlenségére ezt a fejezetet találta meg az interneten, de ezzel se ment semmire, a dió nem
tört meg.
Akkor nem tudtam erre mit válaszolni, mert az azonnali kérdésekben nem vagyok igazi debattőr. De már
tudom a helyes választ: Egy percig se bánkódjon, ne magában keresse a hibát, főleg ne bennem, hanem a
dióban. Van az úgy, hogy nem akar megtörni.
De időközben már biztosan megtörte az összeset. Mielőtt újra felhívna, hogy akkor most mit is kezdjen vele,
sietek előre válaszolni, hogy egye meg!

Egyet ne tegyen, el ne adja, az istenért se! Mert akkor már - tudtán kívül - kívül is helyezte magát a
törvénytisztelő emberek társadalmán. Mert - nem vicc! - a diótörés élelmiszeripari tevékenység, amit csak
engedéllyel, a hatóság tudtával szabad végezni, és ebbe beletartozik az értékesítés is.
Na, jó, az otthoni diótörésre enyhébb szabályok vonatkoznak, de akkor is. Regisztráltatnia kell magát az
illetékes állategészségügyi hatóság - miért pont annál, hiszen sem Ön, sem a dió nem állat, de mindegy, hatósági növényvédősénél - miért pont annál, hiszen itt fel se merül növényegészségügyi kérdés, de mindegy,
- szóval, be kell mennie a hivatalba. Ott be kell fizetnie némi illetéket, mondjuk 4000 Ft-ot, és már árulhatja
is a dióbelet, ezerért kilóját. Ja, hogy csak három kiló van? Akkor nincs szerencséje. És akkor sincs, ha a
piacon hatósági ellenőrzést kap. Akkor többet kell fizetnie.
Érdeklődjön az illetékeseknél, én szóltam. Most ne rám legyen dühös, nem én hoztam a törvényt, hanem az
a képviselő, akire szavazott. Miért nem kérdezte meg a jelölttől a választási kampányban, hogy fognak-e
ilyen törvényt hozni.
De aggodalomra semmi ok. Ha a következő fejezet szerinti diófogyasztási tanácsokat megfogadja,
fogadjunk, hogy kevés lesz a három kiló diója.

DIÓOLAJ
Vázlat:
Mi az érték a dióolajban?
A dióolaj jellemzése
A dióolaj és az étkezési kultúra
Receptek dióolajjal
A dióolaj gyógyászati használata
Egyéb, nem étkezési használat
A pekándió olajáról
A Pallas Lexikon az alábbiakat mondja a dióolajról.
(A dióolajat) „...előállítva jóízű, zöldes, illattalan, de hamar megavasodik; úgy
használják, mint a mákolajat, vagy mint jóízű étolajat. Mivel hamarabb szárad, mint a
lenmagolaj, olajfestményekhez firnisznek használják.”
Ismereteink ma már lényegesen bővebbek.
Először is manapság már tudjuk, hogy a kozmetikai ipar által dióolaj néven árult olaj nem dióolaj. Hanem
olyan olcsóbb olaj, amiben zöld dióburkot, diókopáncsot főztek ki.
Az igazi dióolaj pedig a dióbél olaja.
Nem mai találmány. A klasszikus görög korban, i.e. 400 körül már használtak
dióolajat. Később pedig a Római Birodalomban is.
Az amerikai kontinensen pedig a feketedió és más diótermő fák olaja az őslakos
indiánok mindennapos étkezési nyersanyaga volt.
A dióolaj divatossá csak a legutóbbi néhány évszázadban vált, ez a franciák
érdeme. Addig Franciaországban is csak a "szegény ember zsírja"-ként
emlegették. Pedig ismerték korábban is. Párizsban már a 12. és a 13. században is
használták sültekhez és salátákhoz, és olajlámpába is öntötték.
A hagyományos francia dióolajkészítés a préseléses eljárás. De van más módja is a
darált, őrölt dióbélből a dióolaj kinyerésének. Főzéssel. Ez volt a primitív népek

dióolajnyerési eljárása. Ilyenkor a húsleveshez hasonlóan a "leves" felszínén gyűlik össze a dióolaj, amit
lemertek, kihűtve eltettek, és később főzéshez használtak.

Mi az érték a dióolajban?
Az olajsav-összetétele. Nézzük csak!
Egy mértékadó kaliforniai vizsgálat szerint a dióolajban van:
Telített zsírsav 10 %
palmitinsav 7 %
sztearinsav 3 %
arahidonsav 0,06 %
Egyszeresen telítetlen zsírsav 14 %
oleinsav 14 %
gadoleinsav 0,12 %
Többszörösen telítetlen zsírsav 76 %
linolsav 61 %
linolénsav 15 %
Koleszterin nincs a dióolajban, fitoszterol 0,07 %. Transz-zsír
egyáltalán nem fordul elő benne.
Egy másik vizsgálat hasonló eredménnyel járt:
telített zsírsavak 8,5 %
telítetlen zsírsavak 15,5 %
többszörösen telítetlen zsírsavak 71,0 %.
Egy német elemzés szerint:
telített zsírsavak 6 %
olajsav 24 %
linolsav 55 %
alfa-linolénsav 9 %
gamma-linolénsav 6 %
100 g dióolajban 32 mg E-vitamin van, A és B-vitamin-tartalma is jelentős. Az E-vitamin nemcsak az
emberre hat, hanem magára dióolajra is, mivel avasodását késlelteti.
A dióolaj ásványi anyagai közül a jódtartalmát szokták kiemelni.
Természetesen, ahány vizsgálati minta, annyi vizsgálati eredmény, de az eredmények hasonlósága nagyfokú.
Végül egy francia vizsgálat, többel már nem fogom tisztelt Kollégámat untatni. Csak azt szeretném mutatni,
hogy néhány százaléknyi eltérés lehetséges a különböző eredményekben.
olajsav 18,6 %
linolsav 58,6 %
linolénsav 12,7 %

Azt hiszem, alapul vehetjük a kaliforniai vizsgálatot, és levonhatjuk a
következő következtetéseket.
Általában a zsíroknak, olajoknak az emberi egészségre gyakorolt hatását
azon szokták lemérni, hogy összetételükben milyen arányú a telítetlen és a
többszörösen telítetlen zsírsavak aránya, és amennyiben ez minél nagyobb, a
vizsgált olaj annál egészségesebb. Ebből a szempontból a dióolaj kiemelkedő
jelentőségű, igen egészséges.
A többszörösen telítetlen zsírsavakat omega-6 és omega-3 típusúakra
szokták osztani, a dió olajsavai az omega-3 típusba tartoznak.
Táplálkozástudománnyal foglalkozók az emberi szervezetbe jutó
többszörösen telítetlen zsírsavak legkedvezőbb arányát úgy állapították meg,
hogy az omega-6 és az omega-3 típusúak aránya 4:1 legyen.
A legtöbb növényi olaj többszörösen telítetlen zsírsavai zömében omega-6
típusúak. Amerikai vizsgálatok szerint (európai vizsgálatokat nem ismerek) az amerikai étkezésben használt
növényi olajokban az omega-6 és az omega-3 típusú többszörösen telítetlen zsírsavak aránya 14:1 - 20:1.
A dióolaj tehát kiválóan alkalmas a fenti arányok megváltoztatására, ha más növényi olajokkal egyidőben,
vagy váltakozva használjuk. Kiváló egészségforrás, feljavítja más növényi olajok egészségvédő hatását!
Egészségi szempontból ez a dióolaj fő értéke.
Ha más növényi olajokkal hasonlítjuk össze a dióolajat, az összehasonlítás egyértelműen a dióolaj javára
dől el, ha a növényi olaj ízét, vagy akár egészségességét nézzük. Még a kiemelkedően egészségesnek tartott,
ritkasága miatt igen drága marokkói argán-dió olajnál is kb. 10 %-ponttal nagyobb arányban tartalmaz a
dióolaj telítetlen és többszörösen telítetlen olajsavakat.
A különböző növényi olajok olajsavösszetétele, tessék választani:
Növényi olaj
Többszörösen telítetlen Egyszeresen telítetlen Telített
Dióolaj
76
14
10
Kukoricaolaj
59
26
14
Földimogyoróolaj
38
39
23
Repceolaj
31
58
11
Szőlőmagolaj
78
11
11
Szójaolaj
64
21
15
Búzacsíraolaj
61
27
12
Olivaolaj
09
76
15
Napraforgóolaj
66
23
11
Nagy olajtartalmú napraforgó 09
83
08

A dióolaj jellemzése
Világossárga, halvány zöldessárga, vagy aranysárga színű, kellemes
dióaromájú (illatú és ízű) olaj. Ízlésünknek megfelelően egyaránt jellemezhetjük
gazdag vagy egyszerű ízűnek. Intenzív, jellemző illatú.
Száradó olaj. Folyékony állagát hidegben is megtartja, mintegy -18 C°-ig,
amikortól disznózsír-állagúvá válik, és -27,5-30 C° körül szilárdul meg.
Fajsúlya folyékonyan 0,925-0,928 g/cm 3.
Tiszta, szín-, vagy (ízlés szerint) szűz dióolajnak (huile vierge de noix) azt a
dióolajat nevezik a franciák, amely garantáltan mechanikus prés alatt készült,
és az első préselés terméke. Mentes minden vegyi beavatkozástól és
finomítástól.
Ez a legértékesebb dióolaj. Finomra tört, csak enyhén melegített dióbélből.
Világos színű, illatos olaj.
A dióolajat egyébként finomítani is szokták.
A finomítás kizárólag vizes mosással, ülepítéssel, szűréssel és centrifugálással történik. Az egész eljárás
során a hőmérséklet nem haladhatja meg az 50 C°-ot. Ha ezt sikerül betartani, a dióolajban minden
eredetileg meglévő hatóanyag - vitaminok, lecitin, - épségben marad, a kettős kötések nem hasadnak fel.
A dióolaj csak rövid ideig tartható el szobahőmérsékleten, mert olaja könnyen oxidálódik, vagyis avasodik.
Hűtőben tartsuk, vagy gyorsan használjuk el! Dióolaj a hűtőszekrényben:

Nemcsak a hőmérséklet, a fény is avasítja a dióolajat. Sötétben kell tartani.
Általában azt ajánlják, hogy hűtőben legfeljebb 6 hónapig tartsuk el, de szakértőtől olvastam már 2 éves
eltartási időt is. De semmiképpen ne törekedjünk a hosszú idejű eltartásra, mert a dióolaj nem hasonlít a
borra, amelyik annál jobb, minél idősebb.
És ha szabad egy vásárlási tanácsot megkockáztatni, vegyük figyelembe, hogy a dióolaj - kis forgalma miatt
- valószínűleg a kereskedőnél is töltött már jelentős időt. Tehát igyekezzünk elhasználni, ha megvettük.
És még egy tanács: Soha ne vegyünk olyan dióolajat, amit a kereskedő nem a hűtőben tartott.
Ha pedig az otthoni hűtőnkben tartott dióolajról azt vesszük észre, hogy dermedni kezd, felhasználás előtt 12 órára helyezzük szobahőmérsékletre, ekkor visszanyeri folyékony állagát.
Nem fogyok ki a tanácsokból. Van olyan vélemény, hogy a dióolaj eltarthatóságát növeli, ha néhány szem
sót szórunk az üvegbe. (Néhány francia diósgazda ezt már a préselés után megteszi.) Nos, ezzel
kapcsolatban az a véleményem, hogy a só egyáltalán nem növeli az eltarthatóságot, csak ronthat az olajon.
Ami pedig az ízét illeti, ha tiszta, más növényi olajjal nem kevert dióolajunk van, nyugodtan keverhetjük
magunk, semlegesebb ízű olajokkal, ha dióaromáját túl erősnek tartjuk. Viszont nem árt tudnunk, hogy a
dióolaj semleges olajokkal való keverését sokszor már az olajgyártók végzik el. Erre akkor
gyanakodhatunk, ha a vásárolt dióolaj árát túl alacsonynak találjuk, vagy akkor, ha az olajosüveg
címkéjén a dió, dióbél mellett nem diólevelet látunk, hanem olajfa-levelet.
A dióolaj végül édességek alapanyaga is lehet, tanácsolom, ezt is próbáljuk ki.
Kár, hogy a lap aljára értem, mert annyi jó tanácsom lenne még! A maradék hely kell a dióolaj-képeknek.

A dióolaj és az étkezési kultúra
(Felhasználási javaslat)

Tisztelt ínyenc Kollégám, evett már olyan tükörtojást, amit dióolajon sütöttek? Ez olyan,
mint a fából vaskarika, mert a dióolajat nem szabad sütni. Vagy mégis?
A vidéki francia konyha hagyományos receptje a dióolajon sült tükörtojás. Nem melegítik
előre az olajat, hanem hidegen öntik a serpenyőbe, és addig a két percig, amíg a
tojásfehérje alul megszilárdul, az olaj se károsodik. De az íze sokkal jobb.
A hagyományosan kifinomult étkezési kultúrával rendelkező
francia kultúrkörben a dióolajat már az 1700-as évektől kezdve
beépítették az étkezési kultúrába. A dióolajnak határozott,
jellemző, mégis selymesen finom íze van.
A dióolaj-fogyasztás az étkezési kultúra magasabb szintje.
Fogyasztásának a franciák a mesterei, a francia konyhára
jellemzőek a dióolajjal készült saláták, ételek. Ők nemcsak
hidegen, salátákhoz, hanem sütéshez is használták, és vaj helyett is.
Francia diótermő vidékeken sokkal több dióolajat használtak a
konyhában, mint egyéb növényi olajokat. Például 1730-ban a
konyhában felhasznált zsiradék negyedrésze volt disznózsír és
háromnegyed része dióolaj.
A francia dietétikusok, gasztronómusok felső fokon beszélnek a dióolajról.
Az elegáns francia éttermek is állandó repertoáron - de jó, hogy francia szót
találtam ebbe a francia szövegbe! - tartják.
Sütésre kár használni, arra drága ez a nemes olaj. Ha mégis sütünk vele, ne
hevítsük nagyon. Hideg ételekhez kiváló. Különösen jó ízt, frissességet,
üdeséget ad a fejes salátának és az endíviának. Mint fűszer, a hüvelyesek
ízét is javítja.
A francia konyhában hagyományosan használatos minden salátaféle - fejes saláta, endívia, cikória,
galambbegysaláta, gyermekláncfű-saláta - valamint burgonyasaláta készítéséhez, továbbá nyersen
fogyasztott zöldségekhez: paradicsom, uborka, zeller, sárgarépa, kukorica, spárga, sőt babhoz, szójához is.
A dióolajnak jellegzetes dióíze van. Ezért fűszernek is tekinthető, ami igen sok étel ízét javítja.
Más, semleges ízű olajokkal is keverhetjük, ez esetben a dióíz lágyabbá
válik, a jellegtelenebb olajok pedig rafinált ízt nyernek.
Salátákban legtöbbször gyümölcsecettel vagy borecettel együtt
használatos. "A gyümölcsecet aszkétikus ízét lendületbe hozza, és a
salátának fényűző jelleget ad." - mondja egy francia gasztronómus.
A dióolaj íze jól illik a kéksajtokhoz, gombákhoz is.
Kiemeli a fehér húsú nemes halak, a homár, a languszta ízét, valamint a
nemesebb kagyló- és rákfélékét. De ilyen célra csak keveset adagoljunk,
nem szabad, hogy elnyomja a tenger illatát.
A francia konyhában külön felhasználási területe a
dióolajnak a langyos zöldségfélékhez történő
felhasználás. Ilyenek az articsóka, a brokkoli, a spárga.
A zöldbab is. Ezek a langyos zöldségfélék nálunk nem
ismeretesek, a hagyományos francia konyha termékei.
Úgy készülnek, hogy a kész zöldséglevesből kiveszik a
zöldségeket, és külön fogásként tálalják, dióolajjal
megöntve. (Ennek a fogásnak a francia neve le tiré, így
hiába keressük a szótárban, vidéki tájnyelvi szó.)

Az élelmiszeripar is használja a dióolajat, hideg salátákhoz.
Más nemzetek konyháiban is az elegáns, a színvonalas gasztronómiát jelképezi a dióolaj használata.
A németországi táplálkozási tanácsadó (DEBInet) a fiatal anyák Evitamin-szükségletének kielégítésére a dióolajat ajánlja.
A németek elsősorban gyökérzöldségekhez és hüvelyesekhez ajánlják,
hideg salátákba. Emellett arra biztatnak, hogy bátran kipróbálhatjuk
a dióolajat müzlibe, valamint különböző burgonyával, spárgával,
articsókával, apró kukoricacsővel vagy más zöldségfélékkel készült
hideg salátákba is.
Németországban is a különféle salátákban
gyümölcsecetekkel és citromlével együtt javasolják
alkalmazni a dióolajat. A gyümölcsecetek ízét édesebbé varázsolja, a salátáknak teltebb ízt ad.
Dióolajjal sokféle szószt, mártást lehet készíteni. Ez is nagy
felhasználási területe.
És jól ízesíti a roston sült húsokat is. Nem a sütéshez, hanem
az utólagos ízesítéshez kell használni, sültek esetében.
Ha mégis sütünk a dióolajjal, amitől egyébként óva intek,
például serpenyőben sütünk, arra ügyeljünk, hogy magasabb
hőmérsékleten a dióolaj veszít jellegzetes aromájából, sütés közben
pedig a dióolaj finomítatlan változata alacsonyabb hőfokon kezd
füstölni, mint más olajok.
Füstölni 220 (+-10) C°-on kezd, 320 (+-10) C°-on pedig lángra lobban.

Hogy kiknek ajánlható különösen a dióolaj? Mindenkinek, akinek energiára van szüksége. Sportolóknak,
testépítőknek és másoknak. A gyenge fizikumúaknak.

Receptek dióolajjal
Vázlat:
Almával, dióval töltött gyöngytyúk
Babsaláta diós vinegrettel
Cikóriasaláta dióolajjal
Csirke vegyes salátával, vinegrettel
Erdei gomba dióolajjal
Galambbegysaláta előétel
Kacsaszelet dióval, dióolajjal
Krumpli diómártással
Lencse dióolajjal
Libamáj előételnek
Marhahússaláta dióolajjal
Ördögi almák
Párolt zeller
Pikniksaláta igényeseknek
Süllőfilé
Sült fácán
Tészta dióolajos pesztóval
Toulouse-i fokhagymamártás
Vegyes saláta dióolajjal
Vinegrett
Vinegrett 2
Vinegrett ínyenceknek
Marinált csirkeszeletek
Dióecet

ALMÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT GYÖNGYTYÚK
Hozzávalók:
1 db 1-1,3 kg-os gyöngytyúk leperzselve, kibelezve
8 db Golden alma
20 db feles dióbél
1 evőkanál dióolaj
1 evőkanál libazsír vagy kacsazsír
1 szelet sós szalonna
2 dl almabor
só, bors
A gyöngytyúkot kívül-belül sózzuk-borsozzuk meg. Az almákat vágjuk
négy részre, hámozzuk meg, magvazzuk ki.
Teflonos vagy más, nem odaégős edényben melegítsük meg a dióolajat
és a zsírt, és abban fonnyasszuk meg az almát, anélkül, hogy
elszíneződne. Sózzuk, borsozzuk, tegyük félre.
Egy salátás tálban keverjünk össze annyi almanegyedet a dióbelekkel, amennyi a gyöngytyúkba belefér, és
ezzel töltsük meg a gyöngytyúkot. Tűzzük össze egy fapálcikával. Helyezzük tepsire, borítsuk rá a
szalonnaszeletet, és előmelegített sütőben 20 percig süssük.
Kivesszük. A maradék almanegyedekkel körberakjuk, megöntjük almaborral, és 15 percre visszatesszük a
sütőbe. Kivéve kb. 20 perc alatt langyosra hűl. Azután daraboljuk és szervírozzuk.
BABSALÁTA DIÓS VINEGRETTEL
Hozzávalók 6 személyre:
25 dkg fehér bab
1 apró vörös paprika
1 evőkanál étolaj
2 evőkanál mogyoróhagyma, felvagdalva
1 evőkanál fokhagyma, apróra vágva
25 dkg mángold, darabokra vágva
40 dkg főtt zöldbab (konzerv is lehet)
3 közepes nagyságú paradicsom, kockákra vagdalva
12 dkg sárgarépa, kockákra vágva
12 dkg kecskesajt
A vinegretthez:
3 evőkanál gyümölcsecet
3/4 kávéskanál só
1 evőkanál fokhagyma, eldörzsölve
1/2 csésze dióolaj
A fehér babot annyi vízben, hogy ellepje, főzzük meg. Egy órányi mérsékelt tűzön történt főzés után öntsük
le róla a vizet, tegyük hozzá a pirospaprikát, öntsük föl megint vízzel, és főzzük még egy óráig, takarékon.
Végül öntsük le róla a vizet.
Amíg fő, elkészítjük a vinegrettet. A gyümölcsecetet, sót, fokhagymát, dióolajat - akár géppel - egyenletesre
keverjük.
Egy nagyobb lábasban melegítsük meg az olajat. A mogyoróhagymát és a fokhagymát 2-3 percig pároljuk
benne. Adjuk hozzá a mángoldot, a sárgarépát és a zöldbabot, és - kevergetve - addig pároljuk, amíg jól át
nem forrósodik. Ekkor vegyük le a tűzről, és töltsük át egy nagyobb tálba. Keverjük hozzá a főtt babot és a
paradicsomkockákat. Öntsük meg a vinegrettel, kavarjuk meg, és tálaláskor díszítsük a kecskesajttal.

CIKÓRIASALÁTA DIÓOLAJJAL
A dióolaj megszeretteti a cikóriát azokkal, akik nem ismerik.
Hozzávalók 4 személyre:
12 dkg főtt bacon-szalonna, apró darabokra vágva
5 dkg tisztított, csíkokra vágott cikória
2 fej fodros saláta, megmosva, felvágva
5 dkg pirított fenyőmag
1 dl dióolaj
0,6 dl borecet
só
őrölt fekete bors
A szalonnadarabokat egy serpenyőben pirítsuk ropogósra. Vegyük le a tűzről, szedjük háztartási
törlőpapírra, hogy lehetőleg az összes zsírját felszívja. A szalonnát tegyük félre.
Egy salátás tálban a cikóriát, a salátát, a fenyőmagot, a dióolajat és a borecetet keverjük össze. Ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk. Osszuk ki tányérokra.
A salátára szórjuk a sült szalonna darabokat.
CSIRKE VEGYES SALÁTÁVAL, VINEGRETTEL
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db kicsontozott, lebőrözött fél csirkemell (kb. 1/2 kg)
1-2 evőkanál étolaj
1 evőkanál őrölt bors
2/3 dl dióolaj
2 evőkanál gyümölcsecet
2 kávéskanál juharszirup
1/4 kávéskanál só
1 liter vegyes saláta- és egyéb zöldségféle
2 dl málna vagy egyéb bogyós gyümölcs
1/4 csésze durvára vagdalt dióbél
Öblítsük le a csirkemell-darabokat, és rázzuk le róluk a vizet. Kenjük meg gyengén étolajjal, és szórjunk
mindkét oldalukra őrölt borsot.
Helyezzük a csirkeszeleteket sütőrácsra, 3-4 percig "fonnyasszuk" a sütőben, félidőben megforgatva a
szeleteket. Ezután grillezzük 7-8 percig, addig, amíg a hús már nem lesz rózsaszín. Ugyanennyi ideig
grillezzük a másik oldalát is.
Közben készítsünk vinegrettet. Keverjük össze a dióolajat, a gyümölcsecetet, a juharszirupot, sót, és adjunk
hozzá borsot is. Tegyük félre.
A saláta- és zöldségféléket osszuk ki négy tányérra. Ha szükségesnek gondoljuk, sózzuk meg a
csirkeszeleteket, majd szeleteljük vékonyra, és rendezzük el a zöldségeken. A tetejére tegyük a
málnaszemeket és a dióbelet. Végül öntsük rá a vinegrettet.
ERDEI GOMBA DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 4 személyre:
40-50 dkg erdei gomba, vagy felerészben apró termesztett csiperke
2 mogyoróhagyma, vagdalva
2-3 gerezd fokhagyma
2-3 evőkanál vagdalt petrezselyem
3 evőkanál dióolaj

só, bors
Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra.
Tisztítsuk meg a gombát a rátapadt füvektől, levelektől, stb. Vegyük ki a szárát. Keféljük le a száráról és a
kalapjáról a homok- és talajszemcséket. Mossuk meg a gombákat, de ne álljanak sokáig vízben, nehogy
vizet szívjanak fel. Csepegtessük le egy szűrőedényben.
A mogyoróhagymákat és a fokhagymákat tisztítsuk meg, és vágjuk apróra. Vagdossuk össze a
petrezselymet is, és egy edényben keverjük el a mogyoróhagymával, a fokhagymával és a dióolajjal.
A nagyobb gombákat vágjuk kisebb darabokra. A gombát öntsük a dióolajos keverékbe, és tegyük a
sütőbe. Lazán terítsünk rá alufóliát. 20-25 percnyi sütésre, párolásra a gombák megpuhulnak. Ekkor
levesszük a fóliát, és további sütéssel hagyjuk a gomba levét elfőni. Ez 10-15 percig tart.
Rögtön, melegen tálaljuk.
GALAMBBEGYSALÁTA ELŐÉTEL
Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg fehér sajt
20 dkg galambbegysaláta
20 dkg apró kenyérszelet
feles dióbél
borecet
dióolaj
só, bors
A galambbegysalátát mossuk meg és szárítsuk le. Rakjuk levelenként egy salátástálra. A kenyérszeleteket kisebb darabokra vágva - helyezzük a salátalevelekre. A sajtot vágjuk kis négyzetekre, és helyezzük a
kenyérre. Díszítsük bőven feles dióbéllel. Öntsük meg kevés borecettel és dióolajjal. Ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk.
Ha tartalmasabb salátát akarunk, a kenyérszeletekre vékony sült húsos szalonnaszeletkéket tehetünk.
KACSASZELET DIÓVAL, DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 4 személyre:
4 kis szelet kacsahús
12 dkg durvára vagdalt dióbél
3 evőkanál méz
2 dl sűrű tyúkhúsleves
50 dkg igen nagy szemű fehér szőlő
1 evőkanál földimogyoró olaj
2 evőkanál dióolaj
3 dkg vaj
2 evőkanál almaborecet
só, bors
Még előző este vagdossuk be hosszában-keresztben a kacsa bőrét. Helyezzük a szeleteket bőrös felükkel
lefelé egy tálra, és kenjük be a földimogyoró-olajjal. Sózzuk, borsozzuk. Tegyük be a hűtőbe másnapig.
Másnap az elkészítés előtt legalább egy órával vegyük ki a kacsahúst a hűtőből, hogy szobahőmérsékletűre
melegedjen.
A szőlőt mossuk meg, a négy legszebb szemet tegyük félre, díszítésnek. Hagyjuk a szőlőt megszáradni.
Igényes vendégek esetén a szőlőszemekből a magot egy tűvel piszkáljuk ki, a szemek alapi nyílásán át.
Az elektromos sütőbe tegyünk egy tálat, és melegítsük meg. Amikor meleg, kesztyűvel vegyük ki, és
helyezzük bele a kacsaszeleteket, a bőrükkel lefelé. A sütőben grillezzük 6-7 percig, fordítsuk meg, és a

bőrös oldalukat is grillezzük 3 percig.
Vegyük ki a tálat a sütőből, és a méz 2/3 részét ecseteljük a bőrös kacsahúsra. A dióbelet szórjuk a mézes
kacsahúsra, ügyeljünk rá, hogy a húson megragadjon. Locsoljuk meg a maradék mézzel. Helyezzük újra a
sütőbe, grillezzük tovább, de közben állandóan figyeljük, és amikor a diós borítás pirul, kapcsoljuk le a
grillezést. Borítsuk le a tálat, és hagyjuk további 10 percig pihenni a melegben.
A kisült zsíros szaftot öntsük ki egy tálba, adjuk hozzá a borecetet és a tyúkhúslevest, és forralva sűrítsük,
majd a tűzről levéve öntsük hozzá a dióolajat.
A szőlőszemeket vajon pároljuk meg, közben kissé borsozzuk.
A sült kacsaszeleteket vágjuk fel, helyezzük meleg tányérokra, és osszuk a tányérokra az aranyszínűre
pirult szőlőszemeket. Ha akarjuk, hagymás zsíron pirított krumplipürét is adhatunk melléje. Díszítsük a
tányérokat a nyers szőlőszemekkel, a mártásból pedig csak egy keveset öntsünk a tányérokra, a többit
mártásos csészében helyezzük az asztalra.
KRUMPLI DIÓMÁRTÁSSAL
Hozzávalók:
4 db közepes krumpli
2 gerezd fokhagyma
8 dkg dióbél
3 evőkanál dióolaj
petrezselyem, só, bors
Főzzük meg héjában a burgonyát.
Készítsük el a mártást: Hámozzuk meg a fokhagymát, és a dióbéllel, valamint a
petrezselyemmel együtt mixeljük el. Öntsük hozzá a dióolajat, sózzuk és borsozzuk.
Töltsük a mártást a meghámozott főtt krumplira, és körben díszítsük salátalevéllel.
LENCSE DIÓOLAJJAL (ausztrál
recept)
Hozzávalók 4 személyre:
0,5 kg lencse
1 közepes hagyma
0,6 dl dióolaj
ízlés szerinti fűszer
Egy nagyobb lábasba öntsünk 1,5 l
vizet. Tegyük bele a lencsét, a
megpucolt hagymát egészben, és
öntsünk hozzá 0,1 dl dióolajat. Ízlés
szerint még fűszerezhetjük. Fedő alatt
főzzük 30 percig, utána pedig fedő
nélkül, amíg a lencse meg nem puhul.
Ha a lencse megfőtt, vegyük ki a
hagymát, és szűrjük le a lencsét, de
igen kevés víz maradjon rajta. Öntsük ki egy tálba, csorgassuk rá a maradék dióolajat. Sózzuk meg, és ízlés
szerint piros paprikával vagy borssal is ízesíthetjük.
A lencsét magában is ehetjük, de ha köretként fogyasztjuk, akkor 10 személyre is elég. A maradékot
hűtőben eltehetjük, és később is megmelegíthetjük.
Megjegyzés: A lencsének vannak gyorsabban és nehezebben puhuló változatai. A recept szerinti idő a
könnyebben puhuló lencsére vonatkozik.

LIBAMÁJ ELŐÉTELNEK
Hozzávalók 4 személyre:
kb. 30 dkg libamáj
2 fej zöldsaláta
2 dkg fenyőmag
4 evőkanál dióolaj
2 evőkanál gyümölcsecet
só, bors
A megmosott salátát vágjuk nagyobb darabokra, keverjük el a dióolajjal, a gyümölcsecettel és a pirított
fenyőmaggal, majd osszuk négy tányérra.
A kellően hideg libamájat vágjuk vékony szeletekre, és osszuk szét a salátára.
Pirított kenyérbelet adjunk mellé.
MARHAHÚSSALÁTA DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 6 személyre:
70-80 dkg hátszín
1/2 csésze dióolaj
1/2 csésze olivaolaj
3 evőkanál citromlé
1 evőkanál gyümölcsecet
1/2 teáskanál vagdalt mogyoróhagyma
1 teáskanál cukor
1/4 teáskanál bors
só
6 csésze vagdalt salátaféle
2 mangó, nagy darabokra vágva
15 dg pisztácia
1 sárga kaliforniai paprika
1 piros kaliforniai paprika
2 avokádó, darabokra vagdalva
15 dkg parmezán sajt, darabokra törve
Keverjük össze az olajokat, a citromlevet, a gyümölcsecetet, a mogyoróhagymát, a cukrot, sót, borsot egy
kisebb tálban. Jól keverjük el, ez lesz az öntet.
A hátszínt közepesen magas hőfokon süssük, grillezzük ízlésünk szerinti állapotúra. Ez kb. 15 perc. Kivéve
vágjuk vékony szeletekre.
A salátaleveleket, a mangót, a pisztáciát, a paprikát, avokádót és sajtot keverjük össze, és osszuk 6
tányérra.
A hússzeleteket is osszuk a 6 tányérra. Az öntetet külön szervírozzuk.
ÖRDÖGI ALMÁK
Hozzávalók 4 személyre:
4 db Golden alma
20 dkg friss kecskesajt
2 db endívia
8 dkg dióbél
1 rózsaszín árnyalatú grape-fruit
1 citrom
4 evőkanál lágy túró
1 csipet szerecsendió

1 evőkanál dióolaj
só, bors
Az almák legalját vágjuk le, annyira, hogy szilárdan megálljanak. A felső 1/3-uknál vágjuk le a kalapjukat.
A vágott felületeket dörzsöljük be citrommal, hogy ne barnuljanak. Az almák belsejét, magházát vágjuk ki,
de arra ügyeljünk, hogy az alma húsából belül körben maradjon a héjon. A kivágott almahúst vágjuk
vékony szeletekre, öntsük meg citromlével.
Hámozzuk meg a grépet, és vágjuk negyedekre egy salátástál fölött, hogy a kicsorgó levét is felfogjuk. A
kecskesajtot morzsoljuk szét villával.
A salátástálban vegyítsük össze az almaszeleteket, a kecskesajtot, a túró és a diót. Ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk, adjuk hozzá a dióolajat és a szerecsendiót.
Az almákat töltsük meg ezzel a töltelékkel, és díszítsük endíviával. Tálalás előtt 20 percig hűtsük.
PÁROLT ZELLER
Hozzávalók 6 személyre:
1 kg zellerszár, a zöldjével
1 citrom leve
1 fürt sötét szőlő
2 evőkanál dióolaj
0,2 dl feketeribizli-ecet
20 db feles dióbél
2 dl vörösbor
2,5 dl dióbor
só, bors
Vágjuk le a zeller zöldjét, és mossuk meg folyóvíz alatt. Csöpögtessük le. Hámozzuk meg, és vágjuk apró
kockákra a zellert. Öntsük rá a citromlevet.
Bogyózzuk le a szőlőfürtöt, és a szőlőszemek 3/4 részét mártsuk forró vízbe néhány másodpercre. Húzzuk le
a héjukat.
A zellert pároljuk meg, hideg vízben kezdve a főzést. Amikor forr, jéghideg vízbe rakjuk át, hűtsük le.
Egy vaslábasban - célszerűen kínai wokban - öntsük össze a dióbort, a gyümölcsecetet, a dióolajat, a
vörösbort. Adjunk bele 12 dióbelet, valamint a zellerkockákat. Pároljuk együtt az egészet 35 percig,
rendszeresen rázogatva, keverve. Ezután adjuk hozzá a nyers és a hámozott szőlőszemeket is, és főzzük
további 25 percig. Sózzuk, borsozzuk.
Egy mély tálba öntsük ki. Díszítsük a zeller zöldjével és a maradék dióbéllel.
A párolt zellert leginkább sült húsok mellé adjuk.
PIKNIKSALÁTA IGÉNYESEKNEK
Hozzávalók személyenként:
1 fej finom, friss saláta
12 dkg vékonyra vágott füstölt sonka
6 dkg érett lágy sajt
2 szelet pirított kenyér
4-6 db apró paradicsom, félbevágva
2 teáskanál gyümölcsecet
3 dkg metélőhagyma
dióolaj
só, bors

A salátának a négy legnagyobb levelét egészben vágjuk le, mossuk meg, és
tegyük félre. A többi levelét is szedjük le egyenként, és az apró torzsáját
tegyük félre a végére, díszítésnek.
A leveleket szűrőedényben alaposan mossuk meg folyó vízben úgy, hogy a
szűrőedényt nagyobb edénybe lógatjuk, és állandóan mozgatjuk, miközben
a salátára folyik a víz. Ha a nagyobb edény megtelt vízzel, öntsük ki, és
még kétszer ismételjük meg.
Ezután csöpögtessük le a salátaleveleket, majd papírtörlővel itassuk fel a
levelekről a maradék vizet. Ez azért fontos, hogy a későbbiekben az öntet megtapadjon a leveleken. Ezután
a leveleket kézzel tépjük falatnyi darabokra.
A vékony sonkaszeleteket vágjuk 2-2,5 cm-es kockákra.
A kenyérszeleteket pirítsuk meg, majd pirítás után vágjuk le a héját. Minden
kenyérszeletet 8 darabkára vágjunk.
A sajtot vágjuk vagy törjük apróbb darabokra.
Mossuk meg és szárítsuk le az apró paradicsomokat, és vágjuk félbe.
Mossuk meg, szárítsuk meg a metélőhagymát. Vagdossuk olyan apróra, amennyire csak tudjuk.
A salátát két rétegben készítjük el. Akkora edénybe készítsük,
amekkorából nem esik ki, amikor keverjük. Jobb, ha személyenkénti
adagokat készítünk.
Béleljük ki az edényt a félretett 4 külső salátalevéllel. Rakjuk rá a
szaggatott levelek felét, és szórjuk meg gyümölcsecettel. Rakjuk rá a
sonkadarabok felét, majd 8 kenyérdarabkát, a sajt felét. És a felezett
paradicsomok felét is. Ízlés szerint szórjunk rá borsot, és szórjuk
meg a metélőhagyma felével.
Ezután következik a második réteg, pontosan úgy, mint az első. A tetejét
díszítsük a salátatorzsával. Lefedetlenül tegyük a hűtőbe. Akkor fedjük le,
amikor kivesszük, hogy ne csapódjon rá pára.
Amikor szervírozzuk, a dióolajat szép kis kancsóban tesszük az asztal közepére, hogy a pikniksalátát
mindenki ízlés szerint ízesíthesse.
SÜLLŐFILÉ
Hozzávalók:
50 dkg süllőfilé
12 dkg dióbél
1 citrom
3 evőkanál liszt
1 tojás
1 fej saláta
1 nagy sárga kaliforniai paprika
1 narancs
3 evőkanál gyümölcsecet
6 evőkanál dióolaj
csipetnyi cukor
4 dkg vaj
1/2 köteg citromfű
só, bors

A dióbél felét apróra, másik felét durvábbra vagdaljuk.
A halat megmossuk, leszárítjuk, daraboljuk. A citrom levével behintjük, sóval, borssal megszórjuk. A
halszeleteket megforgatjuk a lisztben, majd a felhabart tojásban, végül a finomra vagdalt dióbélben.
A salátát megmossuk, kisebb darabokra vágjuk. A paprikát megmossuk, szeleteljük, a salátához keverjük.
A narancsot megmossuk, a héját lereszeljük. A levét kifacsarjuk, hozzákeverjük az ecetet, a dióolajat, és
kevés cukorral, sóval, borssal öntetet keverünk belőle. A reszelt narancshéjat is hozzáadjuk.
A vajat felmelegítjük. A süllőszeletek mindkét oldalát 6-8 perc alatt aranybarnára sütjük.
A citromfüvet levagdaljuk. Az öntettel, a durvára vagdalt dióbéllel együtt a salátára öntjük, és elkeverjük.
A salátát tányérokra osztjuk, és a süllőszeleteket is a tányérokra rendezzük.
SÜLT FÁCÁN
Hozzávalók 4 személyre:
4 szelet fácánmell, csont nélkül
1 evőkanál dióolaj
1,5 csirkehúsleves (lehet leveskockából)
2 narancs
8 dkg feles vagy negyedes dióbél
4 evőkanál liszt (kevés sóval, borssal ízesítve)
1,5 dkg vaj
só,bors
A dióbelet pirítsuk egy percig, majd vegyük ki a serpenyőből és tegyük félre.
Reszeljük le az egyik narancs héját, és keverjük a lisztbe. Préseljük ki a levét, és tegyük félre. A másik
narancsot vágjuk gerezdekre, a körítéshez. Ennek is fogjuk fel a levét, és öntsük a narancsléhez.
Bundázzuk be a húst a liszttel, és a dióolajon közepes lángon süssük meg mindkét oldalát. Ez kb. 3 perc.
Aztán vegyük ki az edényből, de tartsuk melegen.
Öntsük a sütőolajhoz a húslevest és a narancslevet, és forraljuk fel. Ha a sütésből maradt valami az edény
alján, azt közben vakarjuk fel. Ha forr, vegyük takaréklángra, tegyük bele a húst, és pároljuk öt percig.
Ezután vegyük ki a húst, tartsuk melegen, a mártást pedig öntsük egy tiszta edénybe. Főzzük tovább, amíg
enyhén szirupos nem lesz. Tegyük takarékra, és adjuk hozzá a vajat.
A fácánmellet a szósszal tálaljuk, a narancsgerezdekkel és a dióbéllel díszítve. Köretnek zöldségfélék,
zöldborsó, gomba ajánlott, ízlés szerint.
TÉSZTA DIÓOLAJOS PESZTÓVAL
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg jó minőségű tészta
3 evőkanál fenyőmag
2 gerezd fokhagyma
2 köteg rucola-saláta
3 evőkanál dióolaj
3 evőkanál reszelt parmezán sajt
fűszeres só
bors
A tésztát sós vízben 12- 14 percig főzzük.
A fenyőmagot olaj nélkül, magában megpirítjuk.

A megpucolt fokhagymagerezdeket szétpaszírozzuk.
A salátát megmossuk, a vizet lerázzuk róla. A fokhagymával és a dióolajjal pürévé mixeljük.
A reszelt sajtot a tésztához keverjük. Sóval, borssal ízesítjük.
A tésztát négy tányérra mérjük, és dióolajos pesztót adunk hozzá.
TOULOUSE-I FOKHAGYMAMÁRTÁS
Hozzávalók:
8 dkg dióbél
2 egész fej fokhagyma
2,5 dl dióolaj
1 evőkanál apróra vágott petrezselyem
Mozsárban - ajánlott a márvány-mozsár - megtörjük, eldolgozzuk a dióbelet és a
tisztított fokhagymát. A munka folyamán 2-3 evőkanál hideg vizet adunk hozzá,
hogy egyenletes krémszerűvé dolgozhassuk. Adjunk hozzá sót, borsot, elkeverve a
mozsártörővel, és lassan öntsük hozzá a dióolajat, hogy egyneművé keveredjen.
Végül adjuk hozzá a petrezselymet is. Mártásos csészében tálaljuk.
Húsokhoz, például grillezett pecsenyekacsához vagy sült marhahúshoz kiváló.
VEGYES SALÁTA DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 4 személyre:
60 dkg, a szezonnak megfelelő vegyes zöldség
6 evőkanál dióolaj
6 evőkanál egyéb étolaj
4 evőkanál gyümölcsecet
6 evőkanállal a vegyes zöldségek felvagdalásából származó
zöldségléből, ha kevesebb, kiegészítve vízzel 6 evőkanálnyira
1 kisebb fej, apróra vagdalt vöröshagyma
1 közepes, héjában főtt burgonya, meghámozva, darabokra vágva
só, bors
Amíg a burgonya fő, az olajat, ecetet, zöldséglevet, vöröshagymát robotgéppel egyenletes állagú folyadékká
keverjük. A még forró burgonyadarabokat is beledolgozzuk, elpürésítjük. Az így kapott langyos öntetet az
összevágott vegyes salátára öntjük, és még langyosan tálaljuk.
VINEGRETT
Jacques és Laurent Pourcel receptje
Hozzávalók:
1 evőkanál mustár
1,5 dl dióolaj
3 dl étolaj
0,5 dl fehér borecet
0,5 dl piros borecet
egy csipet fehér bors
3 csapott kávéskanál só
A hozzávalókat egy tálban keverjük egyneműre, végül öntsünk, keverjünk hozzá 0,6 dl meleg vizet.

VINEGRETT 2
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
só, őrölt bors
1 evőkanál borecet
1 tojás sárgája
1-2 kávéskanál mustár
1/4 csésze olivaolaj
1 evőkanál dióolaj
Egy tálban alaposan keverjük össze a borecetet, a tojássárgát, a mustárt sóval, borssal.
Keverés közben előbb az olivaolajat öntsük vékonyan a vinegrettbe, majd a dióolajat.
Felhasználásig tároljuk hűtőben. Bármilyen típusú salátára jó.
VINEGRETT ÍNYENCEKNEK
Hozzávalók:
1 evőkanál borecet, vörösborból
2 kávéskanál élénkvörös színű édes gyümölcssűrítmény (gránátalma, áfonya, stb.)
1/4 kávéskanál őrölt bors
csipetnyi só
1/3 csésze dióolaj
A hozzávalókat úgy keverjük össze, hogy a dióolaj maradjon utolsónak. Az olajat lassan keverjük bele.
Mintegy fél csésze vinegrettet kapunk, ami édesebb saláták dresszírozására lesz jó.
VÉGÜL: HOGYAN MARINÁLJUNK CSIRKESZELETEKET?
Természetesen, dióolajjal.
50 dkg csirkehúst vagy más szárnyas húsát vágjuk vékony szeletekre. Helyezzük
egy tálra, és öntsünk rá 2 dl olivaolajat, 2 dl dióolajat, 1 dl gyümölcsecetet.
Egy napig tartsuk hűtőben. Utána süthetjük, köríthetjük ízlésünk szerint.
És mit csináljon az, akinek nincs dióolaja?
Ilyen is van? Lehet. Nos, egyedül az ő kedvéért elárulom, hogy nem kell a fenti receptek
mintájára a dióolajat gyümölcsecettel vegyesen használni, készíthető dióecet is.
DIÓECET
Melegítsünk fel egy liter gyümölcsecetet 40 C°-ra, és öntsünk bele 25 dkg durvára vagdalt
dióbelet. Hűtsük le, majd adjunk hozzá öt szegfűszeget és egy darab fahéjat. Lezárva, sötét,
hűvös helyen hagyjuk az ízeket összeérni, két héten át. Végül szűrjük le, például ritka szövésű
szöveten.
Megkapja a dióízt a gyümölcsecet.
A felsorolt receptek mind külföldi receptek voltak. De már van hozzájuk hazai gyártású dióolaj.

A dióolaj gyógyászati használata
A dióolaj gyógyászati ismeretei olyan széleskörűek, hogy nem
fértek egy fejezetbe. Itt a szervezeten belüli hatása olvasható, a
külsőleges használat pedig majd később, a gyógynövényfejezetben.
A dióolajat a gyógyszerészek latinos hangzású neveken
emlegetik. Talán, hogy más ne értse. (Oleum nuceum juglandis,
Oleum nucis juglandis, Oleum juglandis) Tisztelt Kollégám, most
már mi is tudjuk ezeket a bűvszavakat, nem lehet minket velük
megszédíteni.
A dióolaj linolsav-tartalmának immunrendszer-erősítő hatást
tulajdonítanak, ahogy a németek mondják, lendületet ad a
hormonháztartásnak. Belélegezve aromaterápiára is jó.
A dióbél egészségmegőrző, szív- és érrendszeri betegségeket megelőző
hatása fokozottan érvényesül a dióolajban. Csökkenti a koleszterinszintet,
a vérrögképződést, a trombózisveszélyt.
A bélgörcs ellen is jó a dióolaj, hasmenés ellen is. Mintegy 15 g dióolaj
bevétele eredményt hoz.
Alzheimer-kórt késleltető hatást is tulajdonítanak a dióolajnak, valamint
lázcsillapító hatást is.
Mivel a dióolaj egészségvédő hatása az utóbbi időben az érdeklődés előterébe került, sokan csodaszert

látnak benne, amitől én is óva intek, meg a szakértők is óva intenek. Ne várjunk tőle csodát, módjával
fogyasszuk, és bízzunk egészségvédő hatásában.
A módjával azt jelenti, hogy preventív jelleggel, az
érelmeszesedés megelőzésére nagyon jó, ha az
étrendünkbe iktatunk napi 2-3 kávéskanálnyit.
Dióolajos receptet én is közlök, de manapság már
magyar és idegen nyelven igen sok olvasható.
A friss dióolajnak féregűző hatása van, bélparaziták,
bélférgek ellen is jó.
Mivel a dióolaj gyorsan avasodik, és az avas dióolaj
már nem jó ízű, étkezésre már nem használhatjuk.
De jó lehet még - kis adagban - hashajtónak.
A középkorban is hittek a dióolaj gyógyerejében.
Piemontban szokás volt olajmécsessel menni a
karácsonyi misére, és az olajmécsesbe ilyenkor dióolajat öntöttek. A dióolaj lángja a szentmisén állítólag
megvédett a szembetegségektől.

Egyéb, nem étkezési használat
Azt már tudjuk, hogy a dióolajból az ókori Egyiptomban balzsamot készítettek,
múmiák balzsamozására. Nézzük meg, a múmiák bőrét a balzsam olyan szépen
őrizte meg, mintha ma is élnének.
Erre figyelt fel a kozmetikai ipar, a bőr szépségének megőrzésére, mondhatni
konzerválására. A dióolaj lágyítja a száraz bőrt. Tessék megfigyelni a jól
kozmetikázott hölgyeket! Mintha élnének.
Dióolajból készült ukrán szappan:

Ma is használják a dióolajat krémek alapanyagaként, és külön öröm, hogy E-vitamintartalma is jó hatású a bőrre.
Tisztelt Kolléganőm, a folyékony szappan se mai találmány. A szépasszonyok
Franciaországban már a 13. században is dióolajból készült folyékony szappannal
mosakodtak.
A dióolajat jelentős vitamintartalma miatt is hajsamponok gyártására is használják, és
szappan-alapanyag is. (Lust: A növények könyve, Uphof: A gazdasági növények lexikona)
Napozóolajként pedig több mint 100 éve gyártják Ausztriában a Tiroler Nussöl nevű
készítményt. De szerintem ne vegyünk olyant. Bármelyik dióolaj ugyanolyan jó. Arcra
vagy más bőrfelületre kenve gyors, egyenletes barnulást biztosít napozáskor.
És mivel kezelték a világhírű torinói leplet? Természetesen, dióolajjal, a 16. században.
A 19. században a francia templomokban a dióolaj volt a szentelt olaj.
A dióolajból száradó olaj készíthető, művészi festékek oldószereként használatos.
Hidegben nem sűrűsödik be, ezért festők számára jól használható. Aranyos
árnyalatokhoz, finom színekhez különösen. A festészetben használatos mázakhoz,
lakkokhoz kiváló. A dióolajnak az olajfestészeti technikában játszott szerepéről később
részletesebben lesz szó.
De nemcsak festészet van a világon, van egyéb művészet is, például a zene, konkrétan a
hegedülés.
Gondolkodott-e már azon tisztelt zeneszerető Kollégám, mi olyan szép a
hegedűmuzsikában? Igaza van, maga a hegedű. Mert dióolajjal van kezelve. A kezelés menete képekben:

Szép a gitár hangja is. Ahhoz, hogy tökéletesen szóljon, gitárfelújításkor a legfinomabb polírozást, az
úgynevezett francia polírozást kell alkalmazni. Dióolajjal. Előbb alaposan előkészítjük a felületet, simára
csiszoljuk a régi festéket, majd denaturált szeszben oldott sellakkal (benne egy csepp természetes gumival)
dörzsöljük át, és most jön a lényeg, néhány csepp dióolajjal töröljük át. Ahogy a képek mutatják:

Ha a zene éteri magasságából visszaértünk a földre, jól esik leülni. Például egy dióolajjal kezelt padra:

Dióolajjal fatárgyak kezelhetők, konzerválhatók, sőt, bútorok polírozására is használják. Faáruk dióolajos
kezelése:

Dióolajjal kezelt konyhaeszközök:

A pekándió fájából készült, művészi igényű tálak is, amelyeket később még fogok mutatni, sokkal szebben
néznek ki, ha dióolajjal (de nem a pekándió olajával, hanem a miénkkel) kezelték le.

Faanyagokat elsősorban azért kell olajokkal kezelni, hogy
felületük ne porosodjon, idővel ne váljon szürkévé. Ha nem
olajoznánk be új állapotban, a fatárgyat a későbbiekben nem
lehetne új állapotúra tisztítani, mert hiába takarítjuk, a por nem
csak a felületre száll, hanem a pórusokba is beleül. A pórusokat
kell először olajjal telíteni, ebben a munkában a dióolaj van nagy
segítségünkre.
A faiparban azt írják a dióolaj javára, hogy a legjobb egyéb
olajokhoz hasonlóan, vagy még jobban szárad. A lenolajjal,
valamint a lenolaj-kencékkel szemben az a nagy előnye, hogy
száradására nem kell napokat, rosszabb esetben heteket várni. A
dióolaj jellemzően jól száradó olaj.
A másik nagy előnye a lenolaj előtt, hogy nem "égeti" a
faanyagot, vagyis a száradás során a faanyag színei nem
változnak, természetes színárnyalatai érvényesülnek jobban.
Egyéb anyagokkal, viaszokkal keverve kiváló kence (firnájsz)
készíthető dióolajból, ilyen készítmények készen kaphatók. Bár a
dióolaj és a lenolaj ára hasonló, a két olajból készült kencék
közül a dióolajkence ára magasabb. A dióolajat
balzsamterpentinnel, narancshéj-olajjal is keverni szokták.
Hátránya a dióolajnak, hogy melegítésre az olaj kötései elbomlanak, de ez a hátrány más olajokra is
kimutatható.

Nagy előnye, hogy mivel alapvetően étkezési olaj, használata során
semmilyen egészségi károsodástól nem kell tartani, a dióolajjal kezelt
faanyagok se károsak. Ezért a gyerekek számára készített
fajátékokat dióolajjal célszerű kezelni. Tisztelt kisgyerekes Kollégám
tudja a legjobban, hogy a kicsik mindent a szájukba vesznek, mindent
megnyalnak. A dióolajtól semmi bajuk se lesz, de ez nem mondható el
más felületkezelő anyagokról.
Persze, a dióolajos kezelés hatása is korlátozott. Idővel az olaj
elbomlik, ezért a kezelést ajánlatos több év elteltével megismételni.
Amikor a kisgyerek már nagyobb, és a második gyerek kezdi a
fajátékok szájbavételét.
A német faipar manapság is használja a dióolajat, faanyagok
telítésére. Miért pont a dióolajat? Mert a természetes anyagok közül a legjobb erre a célra. Újból a
természetes anyagok felé fordult a figyelem. Ha az embert körülvevő bútorokat újból deszkákból készítik
vegyszerrel összeragasztott faforgács helyett, a bútorgyár már nem teheti meg, hogy a felületkezelést gyári
lakkokkal végezze el, a legjobb felületkezelő természetes anyagokat kell elővennie. Ezek között a dióolaj áll
az első helyen. A dióolaj teszi lehetővé, jogy a fa természetes szépségében mutatkozzon meg.
Kérem tisztelt asztalos Kollégámat, tanulmányozza a témával kapcsolatos német nyelvű internetes
fórumokat.
Mahagóni és egyéb, rendkívül drága bútoraink rendszeres kezelése eddig elmaradt. De hála a lendületes
kínai gazdasági fejlődésnek, ma már kaphatók a faanyagok kezelésére szolgáló kínai dióolajak. Ilyeneket
keressünk a háztartási boltban:

Franciaországban régebben dióolaj-lámpásokat is használtak, a lámpában elsősorban, de
nem kizárólag a megfeketedett, megavasodott olajat égették el. Hosszú évszázadokon át,
gyakorlatilag az egész középkorban dióolaj-lámpákkal világítottak Franciaországnak
azokon a vidékein, ahova a déli olivaolaj nem jutott el. A dióolaj-lámpa fénye mintegy 700
éven át világította Franciaországot, az 1200-as évektől kezdve a közelmúltig.
A francia parasztok a dióolaj utolsó cseppjét se öntötték ki, akármennyire is avas volt, a
háziállatok takarmányába öntötték.
Kínában a dióolaj a lakk, a tus készítésének alapanyaga is volt, és a térképrajzolásra
használt tinta is részben dióolajból készült.

A pekándió olajáról

A pekándió olaja is kiváló étkezési olaj. Íze lágy, mentes minden keserűségtől.
Illata jellegzetesen olajos, kissé édes. Íze kiválóan házasítja a gyümölcsös és a
krémes ízeket.
Európában csak a huszadik század közepén kezdték megismerni, népszerűségét a
pekándió-torta európai sikere alapozta meg. Sajnos, Európában csak nagyon
korlátozottan kapható.
Felhasználható zöldsalátákhoz, vinegrettbe, grillezett húsok és halak körítésébe,
és sokféle süteménybe. A sütemények tésztájában megnöveli a többi alapanyag
élvezeti értékét, javítja a süteménytészták állagát.
Különösen jól illik a pekándió-olaj íze a sárgabarackhoz, almához, a
déligyümölcsökhöz. A zöldségfélék közül pedig a csemegekukoricához, tökhöz,
édesburgonyához. A sajtok közül a kéksajtok és a brie ízével illik össze.
Kerülni kell a pekándió-olaj melegítését, tárolni csak hűtőben szabad.
Gyógyhatása hasonló a mi diónk olajához, antioxidáns tulajdonságú, és csökkenti
a vér koleszterin-szintjét, olajában omega-9 olajsavak is vannak. Cinktartalma
magas, ami szintén antioxidáns hatású, és az immunrendszert segíti. Magnéziumtartalma is magas. A-vitamin tartalma a szemek, a fogak, a csontok számára
fontos, E-vitaminja a termékenységre jó hatású, B1-vitaminja a szervezet
energiagazdálkodását segíti, és fontos az idegek és az izmok működéséhez.
A pekándió-olaj készítése azonos a közönséges dió olajának készítésével. Az őszi dióéréskor kézi vagy gépi
szüret után a pekándiót tisztítják, megszárítják, megtörik, és az olaj kinyerését mechanikus prés vagy csiga
nyomásával végzik.

A DIÓ SZEREPE A VEGETÁRIÁNUS ÉTKEZÉSBEN
A dió kiváló vegetáriánus ennivaló. Kétségbevonhatatlan, - hiába fanyalognak egyesek, - hogy a
vegetáriánizmus karizmatikus teoretikusa (tudok-e 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
dl-t. 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.

