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

VÁLLALKOZÓKNAK, IPAROSOKNAK
Vázlat:
DIÓFESTÉK, DIÓTINTA
DIÓHÉJ-IPAR
MIRE JÓ MÉG A DIÓ?
A DIÓIPAR ÁTTEKINTÉSE
DIÓOLAJ KÉSZÍTÉS

DIÓFESTÉK, DIÓTINTA
Vázlat:
Hajfesték
Tetoválás
Textilfesték, bőrfesték
Faanyagok festése
Indián nyilak festése
Diótinta
Diófesték receptek
Tisztelt festő Kollégám, a dió a festőnövények közé tartozik.
Oda tartozott régen is. Minden nép, amely valamikor a természeti
népek szinvonalán élt, - és melyik nép nem? - és ismerte a diót vagy
valamelyik rokonát, ismerte és fel is használta ezt a tulajdonságát. Az
ókorban is, a középkorban is. Innsbruckban fennmaradt egy kézirat
1330-ból, amit ma Innsbruck Manuscript néven ismerünk. Ódivatú
németséggel a következőket olvashatjuk benne a dió festő-hatásáról.
"Nim grün nusschaln vnd stozz die vnder einander vnd lazze das siben
tag vaulen in einem hevelein vnd da mit verb schwarcz varb." Vagyis, végy zöld dióhéjat, aprítsd fel, és
áztasd hét napig egy (kő?)edényben, így fekete festéket készítesz.
A kézirat számos receptet tartalmaz, alumínium, vas és egyéb anyagok
hozzáadásával.
Jobbra azték stílusú, fakéregből készült, diófestékkel festett mexikói
iparművészeti szék látható.
A dió festőnövény ma is, a szintetikus festékek világában, amikor sokakban
nagy az igény a természetes anyagok, természetes szinezékek iránt.
A réges-régi diófesték-készítési és felhasználási ismeretek nem mentek
feledésbe, és ma is vannak kísérletező kedvű emberek, újabb módszerek is
születnek.
Az Egyesült Államokban egy internetes diófesték-recept gyűjtés eredményeként
18 különböző receptből válogathatnak az érdeklődők. (Egy részét én is közlöm.)
A diófesték megjelenésre, állagában a tintához hasonlít. Vízzel hígítható folyékony barna festék. A tusra is
hasonlít, tusfestésre is használható.
Három fontos kérdés tisztázandó a diófesték témakörében. (És egy csomó kevésbé fontos.)
Először is, milyen színű festéket ad a diófa?

Egy egész színskálát, világos sárgás kávébarnától a barna különböző árnyalatain - gesztenye, mahagóni,
stb. - át a barnásfeketéig, feketéig. Gyakorlatilag tőlünk függ, az alkalmazott festékkészítési eljárástól,
valamint a festék sűrűségétől. Szép, meleg színeket. Többen is felhívják a figyelmet, hogy nem sikerül
kétszer ugyanazt a színt előállítani. Ez a szép, az egyediség, az érték. A diófesték színskálája:

A szín sötétsége a festékanyag, a juglon mennyiségétől függ. A sötétebb szín a juglonmolekulák
kondenzációjától és polimerizálódásától függ. Minél több juglonmolekula fedi be a felületet, annál hosszabb
polimerizációs láncok alakulnak ki, és annál sötétebb a szín.
A juglon kémiailag kötődik a festett anyag fehérjevegyületeihez, gyakorlatilag eltávolíthatatlan.
Másodszor, hogy a diófa mely részéből nyerhető festék.
Gyakorlatilag mindegyikből, de legtöbbször a dióburkot főzik ki. Diólevélből világosabb színt kapunk. A
diófa kérgéből barna festék nyerhető, a kifőzött dióhéjból pedig drapp. A megégetett csonthéj fekete
festéket ad, amit régebben könyvnyomtatásra is használtak. (És tetoválásra is.)
A harmadik fontos kérdés pedig az, hogy mit fessünk diófestékkel.
Szinte mindent festhetünk.
Tisztelt Kollégám, ha korban Ön is közelít hozzám, lassan már Önnek is őszülni fog a haja. Kezdje
hajfestéssel a diófesték kipróbálását! De festhet vele bármilyen textilanyagot, fonalat, - a legtöbben gyapjút
festenek diófestékkel, de pamutra, lenvászonra ugyanolyan jó, - bőrárut is. Faanyagot is.
Négy evangélista: Diófesték faanyagon.

Művészfestéket is készíthetünk a diófestékből, amit - árnyalattól és felhasználási módtól függően -

diótintának is neveznek, vagyis akár írhatunk is vele. Régies hatású, művészi okleveleket.
A kevésbé lényeges kérdések közé tartozik, hogy mennyire tartós a diófesték. Igen tartós. Mivel a
megfestett anyaghoz kémiailag kapcsolódik, nem mosható le, nem mosható ki. Úgy mondják, 100 évig nem
változik meg a színe. Aki nem az örökkévalóságnak fest, az gyakorlatilag örökéletűnek tekintheti
diófestékkel festett használati tárgyait, festményeit.
Tisztelt Kollégám, mielőtt kezelőorvosát, gyógyszerészét
megkérdezné, sietek közölni, hogy a diófestékben
semmilyen, az emberi egészségre káros anyag nincs.
Esetleg büdös kicsit. Akkor büdös, ha hosszú ideig
áztatjuk elő az alapanyagot. Az áztatás alatt a
nyersanyagon lévő mikroszervezetek tovább élnek,
szaporodnak, és termelik büdös anyagcseretermékeiket.
Ezért ajánlatos a festett textíliát még használatbavétel
előtt kimosni.
Egy óvintézkedést azonban tartsunk be! Főleg ha
dióburokkal dolgozunk, de a festékkészítés során
különben is használjunk mindig gumikesztyűt, mert a
festék addig megmarad a kezünkön, amíg újabb
hámréteget nem termelünk a megfestett réteg leváltására.
A diófesték témakörének körüljárása során a többi - még kevésbé lényeges - kérdést is érinteni fogjuk.
Ugyanaz a diófesték nyerhető a különböző Juglans-diókból. A festékanyag mennyiségétől függően lehet
csak különbség köztük. A feketediókat feketébbnek mondják, mint a mi diónkat.

Hajfesték
A dió természetes alapanyagú, vegyszermentes hajszínező, hajöblítő. Különösen a rákos vagy más súlyos
betegségben szenvedőknek előnyös, akiknek a vegyszerektől óvakodniuk kell. De másnak is ajánlható, mert
nemcsak színezi - sötétíti - a hajat, hanem fényessé, ragyogóvá is teszi. És igen olcsó is, mondhatni ingyen
van.
A dióval barnított haj nem mai találmány. Indiában ősidők óta ismerik.
A diókopáncs festő-hatása régóta ismert. Már a római korban is használták hajfestésre, hajmosás
formájában. Sőt, korábban is. Amikor a római légiók Galliát meghódították, feljegyzésre került, hogy a gall
nők diófestékkel festették hajukat.
És mit csinált Robin Hood, hogy az íjászversenyen résztvehessen és a nottinghami serif ne ismerje fel?
Természetesen, dióburok-festékkel festette át haját és szakállát.
Nem tudtunk róla? Mi is meg voltunk tévesztve, mint a serif. Mert a filmesek nem a diófestékre hegyezték
ki a történetet, és ezzel nem tárták fel az igazság minden részletét. Szóval, megtévesztettek.
A hazai irodalomban kétszáz éve, 1803 óta ismert a diófesték témája. Így ír az "Olly házi könyvetske"
szerzője, Néma Mester a "Hajnak meg-Barnításáról" cím alatt:
"A' hajadat, ha meg akarod barnítani, főzz zsályát, és zöld dió hajat vízben, azzal mosd gyakran a fejedet.
Vagy: A dió-fa gombát égesd-meg, tedd dió olajba, azzal kend gyakran."
Hajfestésre jelenleg is használják a kopáncs festékanyagát, a barna haj sötétítésére, tonizálására. A levél
festékanyagát is, barna színű hajhoz. Olyan hiedelem is van, hogy elősegíti a haj növekedését.
Szépségápolási célra az augusztusi, szeptember eleji zöld dióburkot használják. A dión körbevágják, a két
félből a barnás, feketés foltokat kivágják. Napon, de inkább szárítószekrényben 30-40 C°-on szárítják,
végül szellős helyen tárolják.

Ugyanilyen célra a diólevelet júniusban, száraz időjáráskor szedik meg. Akkor, amikor a diólevél már
kifejlett nagyságú, de gombás, baktériumos foltok nem károsítják, az illata pedig jellemző. A levélkéket
levágják a levéltengelyről, vékony rétegben papíron, textilen, rácson a napon szárítják, vagy más száraz,
szellős helyen. Száraz, jól szellőző helyen tárolják.
A friss diólevél szárítás nélkül használható.
Ha Horvátországban járunk, tapasztalhatjuk, hogy a legszebb horvát nőknek milyen szép sötét hajuk van.
Ez vagy úgy lehetséges, hogy természettől fogva olyan szép, vagy úgy, hogy horvát nyelven rendelkezésre áll
a diós hajfesték receptje. Én az utóbbira gondolok.
Kipróbálhatunk mi is egy horvát hajfestő receptet. 10 dkg szárított zöld diót főzzünk 1 g timsóval. A leszűrt
főzetet használjuk hajmosásra. Ezzel a saját haj természetes színét és csillogását tudjuk visszaadni.
És a horvátok azt is tudják, mitől erősödik a haj. Természetesen, a diótól. De hajerősítésre
nem a diólevelet vagy a zöld diót használják, hanem a dióbelet. Tíz kanál darált dióbelet
tesznek egy liter 96 %-os alkoholba. Jól lezárják, és két hétig meleg helyen tartják, majd
leszűrik. A hajat minden este ezzel az alkohollal dörzsölik be, majd hagyják megszáradni.
Tessék kipróbálni!
Nemcsak horvát, többféle hajfestő recept van, válogathatunk. A legrégiesebb:
Hajfestő-szer zöld dióhéjból. "60 gm. friss dióhéjat kőmozsárban 7 és fél gm. porrá tört timsóval egyenletes
tömeggé gyúrunk, s vízfürdőn 300 gm. oleum olivarum benzoat.-mal digeráljuk, míg minden nedvesség
elpárolgott belőle. Ezután megszűrjük és 2 csepp rózsaolajjal vagy 10 csepp narancsvirágolajjal illatosítjuk.
– E hajfestőszer a hajat egyenletes barnára festi."
Ma már nem szokás kőmozsárban digerálni, ezért keressünk más recepteket.
Gaugin 1947-ben közzétett receptje szerint 200 g szárított, porított zöld diókopáncsot 1 l olivaolajjal kell
egy edényben - ő mozsarat ajánl - egyneműre morzsolni, keverni. Az elegyet vízfürdőben kell melegíteni,
párolni. Addig kell párolni, amíg a víz el nem forr. Ezután szűrhető, illóolajjal illatosítható. Hajöblítő
szerként ajánlja.
Ugyancsak hajfestésre szolgál Gaugin másik receptje: 60 g timsót oldunk 240 ml rózsavízben, és elkeverünk
benne 900 g szárított, porrá tört zöld diókopáncsot. Egy hétig állni hagyjuk, aztán leszűrjük. Felöntjük 200
g 96 %-os alkohollal, és nem isszuk meg, hanem a hajat dörzsöljük be vele.
A mai Szlovákiából származó hajfesték-recept nagyon hasonlít Gaugin receptjéhez. 450 gramm zöld
dióhéjat, 30 gramm timsót és 120 gramm rózsavizet mozsárban elkeverünk, kipréseljük, minden 100
grammhoz 30 gramm 90 fokos borszeszt öntünk, 4 napig zárt edényben pihentetjük, átszűrjük, kedvünk
szerint illatosítjuk. Kis kefével, szálmentén türelmesen kenjük rá a megmosott, megszárított hajra.
És hogy a barna hajúaknak kellő választékuk legyen, közlöm Gaugin harmadik receptjét is. Belekeverünk
előbb 500 ml 50 %-os szalmiákszeszt 1 l desztillált vízbe, majd 500 g szárított, porrá tört diókopáncsot. Egy
hétig állni hagyjuk, utána leszűrjük. Lepároljuk, és a párlat mennyiségének felét kitevő kölnivízzel töltjük
fel. Barnítja a hajat. (És az illata!)
A következő hajfestő-receptet hárman is jegyzik: Buchman 1975, Bremness 1995, Neal's Yard 1997. Zöld
diókopáncsot áztassunk enyhén sós vízben, és hagyjuk állni 3 napig. Öntsük fel forró vízzel, forraljuk 5 órán
keresztül! Közben az elforrott vizet időnként pótoljuk. Szűrjük le, a kopáncsot is préseljük ki. Főzzük
tovább, egynegyedére. A főzetet öblítőszerként hasznájuk, hajfestéskor.
Íme a dió-hajszínező házilagos receptje:
Két evőkanál összetört diólevelet tegyünk egy csésze forró vízbe, és hagyjuk állni egy napig. Ugyanekkor
egy másik csésze forró vízbe tegyünk egy evőkanál világos színű tealevelet, és szintén hagyjuk állni egy
napig. Másnap mindkettőt ismét forraljuk fel, szűrjük le, öntsük össze. Tároljuk hűtőben.
Hajmosás után a hajat kissé itassuk fel törülközővel, majd a főzettel ugyanúgy fessük meg a haj tövét, mint

hajfestékkel szoktuk. A beáztatott hajat másik, rosszabb törülközőbe bugyoláljuk, amit már nem sajnálunk,
ha elszíneződik. Némi fülledés után öblítsük le és szárítsuk meg.
A hajöblítéshez olyan diólevél-teát használjunk, amely csészénként egy evőkanál diólevelet tartalmaz.
Oroszországban is divatja van a diós hajfestésnek, szépségápolásnak. Öt orosz recept:
1. A zöld dióburokból préseljük ki a levét. Két evőkanálnyi dióburok-levet keverünk össze 1 dl
tisztaszesszel. Ez a folyadék barnára színezi a hajat, ha rákenjük.
2. Zöld dióburkot, de már barnulót is használhatunk, főzzünk 3-4 órán át vízben, amíg színe sötét,
feketésbarna nem lesz. Ekkor szűrjük le, és főzzük tovább, hogy besűrűsödjön. Amikor már sűrű,
kétszeres mennyiségű zsiradékot - akár vajat - keverjünk hozzá. Gyenge tűzön addig főzzük tovább,
amíg a víz ki nem párolog a készítményből. Sötét, majdnem fekete krémet kapunk, amit hajra kenve
gesztenyebarna vagy sötétbarna árnyalatot érhetünk el.
3. Gesztenyeszínű árnyalat friss, zöld dióburokból nyerhető. Ehhez meg kell darálni a dióburkot. Kevés
vizet kell hozzáadni, csak annyit, hogy a darálmánynak kásaszerű állaga legyen. Bő negyedórára a
hajra kell kenni, majd vízzel leöblíteni.
4. A sötét hajat ajánlatos hajmosás után diólevél-főzettel öblíteni. Ehhez három evőkanálnyi darált
száraz diólevelet 2 l vízben kell forralni. Leszűrés után, amíg még meleg, ezzel a főzettel kell hajat
öblíteni.
5. A sötét, zsíros hajat mosás után friss zöld dióburok főzetével is öblíthetjük.
Minekünk azért kell házilag készítenünk hajbarnító diófestékünket, mert a
kereskedelemben nem kapható. Nem így az Egyesült Államokban, amely
ország - ebből, de csakis ebből a szempontból - jóval fejlettebb.
Ott a Mehandi cég porrá őrölt feketedió-burkot kínál eladásra, ami kétféle
módon használható. Vagy enyhén savanyú oldatban, például citromos teában
áztatjuk és utána leszűrjük, vagy közvetlenül az amúgy is használatos
hennafestékünkhöz keverjük a burok forróvizes forrázatát. Mindkettő
hatásos, a hajat barnítja, sőt, a hennától pirosas beütést is kaphatunk. (Nem
tévesztendő össze a kiütéssel.)
Tisztelt fodrász Kollégám, a világ a hajfestésben is gyorsabban fejlődik, mint azt én gondoltam. A szárított,
darabos dióburok, akár hajfestési célra is, már az interneten is rendelhető. Még 1 eurót se kell fizetnünk tíz
dekáért.

Az európai kozmetikai iparban is gyártanak diófesték-alapanyagú hajszínező
készítményeket. Jobbra-balra német készítmények képei láthatók, az összetételüket, a
gyártási módszerüket nem ismerem.
Hasonló marokkói készítmények is kaphatók, ezekről kissé részletesebben:
A marokkói alapanyag ugyancsak szárított dióburok apróra, porrá őrölve, de nem a
feketedió burka, mint ahogy Mehandiék csinálják, hanem a közönséges dióé. Ha
magunk készítjük, nem is sejtjük, milyen különleges készítményt csináltunk! Az INCI
nevezéktan szerinti "Juglans regia seedcoat extract"-ot! Egy hivatalosan
törzskönyvezett készítményt.
Ha marokkói dióburok-port veszünk, zárt edényben kapjuk, 2 ml-ben
van 1 g dióburok-por. A saját készítésű dióburok-port ugyancsak zárt
edényben tároljuk, levegőtől, nedvességtől, fénytől védve. Így hosszú
ideig eltartható.
A dióburok-por forró vízben jól eloszlik, a szemcsékből a forró víz
oldja ki a festékanyagot, ami tannin és juglon. Az emberre semmi
káros hatása nincs.
Hajfestéskor a szőkéknek természetes gesztenyeszín árnyalatot ad, a
barna hajat pedig mélyíti. És ragyogást kölcsönöz a hajnak. Az
adagolás a haj színétől és a festés idejétől függ. Hennával kombinálva a
színskála még gazdagodik, vörösréz-árnyalattal.
Végezzünk el egy teszt-festést, ugyanazon a szőke hajon. Balra a dióburok-festékes festés eredménye,
jobbra pedig a dióburok-port 50 %-ban egyiptomi hennapor pótolja. Mindkét képen fölül a kiindulási szín,
alul a festett haj színe.
A módszer: A festék 28 %-ban festékport, 72 %-ban vizet tartalmaz. Egy tálba tesszük a festékport, forró
vizet öntünk rá. Keverjük egynemű állagúra, és hagyjuk félóráig hűlni. Három órán keresztül álljon a festék
a hajon, bekötve, utána langyos, lágy samponos hajmosás fejezi be a hajfestést.

Nézzük meg ugyanezt barna hajon. Látjuk, mindkét festékanyaggal élénkebb, ragyogóbb pirosbarna hajat
kapunk.

Így néz ki egyébként a hennával készített dióburokpor-festék:

Öblítéshez is használhatunk dióburok-port, málnaecettel vegyítve. 15 g dióburok-porhoz 21 ml víz és 64 ml
málnaecet kell. Akkor öblítsünk vele, amikor az ecetszag már nem túl erős, 5-10 percig.

És most jön a dióolaj, amivel fiatalkoromban édesanyám is kente hajamat!
A dióolaj nevű kozmetikai szer drogériában volt kapható, de az elnevezés megtévesztő, mert nem igazi
dióolajról volt szó. A dióolaj a barna hajúaknak mélyebb, ragyogóbb hajszínt ad, és házilag is elkészíthető,
pénzbe se kerül.
Ehhez a diókopáncsot - vízfürdő fölött - olívaolajban főzzük ki, ez a kozmetikai szerek között dióolajnak

nevezett olaj. Olcsóbb is, jobb is, mint amit a drogériában kapni.
Említettem, barnító hajfesték a diófa legkülönbözőbb részeiből készíthető. Készítsünk dióhéjból!
Ehhez először porrá kell darálnunk a dióhéjat. Ezt megtehetjük egy forgókéses kávédarálóban is. Nem kell
sok, három marékkal elég.
A dióhéj-porból egészen kevés étolajjal és némi forró vízzel finom krémet keverünk.
A szokásos hajmosás után hajunkat felitatjuk, de nem szárítjuk meg. Dióhéj-krémet kenünk a hajunkra, és
lekötjük nejlonkendővel, kéztörlővel. Negyedóra vagy félóra elteltével újból hajat mosunk, a szokásos
módon.
És tükörbe nézünk. (A kezünket nem nézzük meg, mert azt is megbarnítja, ha nem kesztyűben mosunk
hajat.)
Ezúton köszönöm meg tisztelt barnahajú Kolléganőmnek, hogy felhívott, és elújságolta, hogy tényleg
működik a dióhéjporos hajfestés. Ő még annyival egészítette ki, hogy tojássárgájával kötötte meg, hogy a
festék megmaradjon a hajon. És egész jól elfedte őszülő hajszálait. De arra hívta föl a figyelmemet, hogy ne
kávédarálót ajánljak, mert annak tönkreteszi a kését a dióhéj.
Végül térjünk vissza a dió-hajfesték őshazájába, Indiába. Egy mai indiai recept azok számára, akiknek a
hajuk nem fekete, de szeretnék, ha az lenne.
A festék kiinduló anyaga a zöld dióburok, vagy a fiatal zölddió. A burkot vagy
diót felöntjük vízzel, kissé megsózzuk, és három napig állni hagyjuk. A negyedik
napon kiegészítjük a folyadékot három csésze forró vízzel, és feltesszük az
egészet főni. Ha úgy látjuk, hogy már több vizet főtt el, mint amennyit
beleöntöttünk, pótoljuk. A főzés ideje nincs pontosan megadva. Ha már jónak
gondoljuk, leszűrjük. Hatásosabb, ha a diót (burkot) meg is nyomjuk, hogy a
festékanyagot kiadja. A leszűrt festéket újból főzzük, annyira, hogy negyedét
elfője. A festék fixálásához kevés timsót adjunk.
Amikor először festjük meg vele a hajunkat, némi sárgás árnyalatot is látunk, de
ne ijedjünk meg, végül gyönyörű mélyfekete lesz. Frissen mosott hajra ajánlják.
A dióhéjas hajfestést hennással is kombinálhatjuk, mert a henna, ha dióhéjjal
keverjük, a szőkéből, világosbarnából sötétvöröset varázsol.
Szőkék, vigyázat! A diófestékes hajkezelés nem ajánlható mindenkinek. A szép
szőke hajat többé-kevésbé intenzíven barnára képes színezni, főleg, ha mértéktelenül alkalmazzuk.
A szőkék vigyáznak. És mink?
Persze, sminkként is használhatjuk a diófestéket. Meleg színei miatt arcfestésre is szokásos.

Tetoválás
A durvább tetoválás egy életre szól, nem ezt ajánlom. Létezik a mediterrán országokban olyan szolgáltatás strandon, utcán, - amely során a tetováló művész műve csak nyári emlék, hetek múlva elhalványul, eltűnik.
Ennek a tetoválásnak a henna az alapanyaga, de hátránya, hogy a hennát sötétíteni kell, és erre a célra a
legtöbben olyan vegyületet (para-feniléndiamin, PPD) használnak, ami idővel viszkető, allergiás nyomot
hagy a bőrön.
Az egyetlen, üdítő kivétel Tunézia, ahol a henna sötétítését nem mással, mint diófakéreggel végzik, így a
tetoválás teljesen veszélytelen.
Persze, érthető, Tunéziában a hennás-diófakérges tetoválás régi népi hagyomány. Menyasszonyok az
esküvő előtti este tetováltatják magukat a kép szerinti hagyományos népi mintákkal. Nemcsak a kezüket, a
lábukat is.

Ha tisztelt menyasszony Kolléganőm ugyanilyent szeretne, nem kell érte Tunéziába utaznia. A diófakérget
kevés vízzel be kell áztatnia, és egy kisebb edénybe kell helyeznie, ami lefedhető, és abban kell kifőznie a
hennával, tölgymakkal, szegfűszeggel és kevés rézszulfáttal együtt.
Az esküvő sikere biztos lesz. A házasságé már más kérdés.

Diófesték receptek
Most már annyi mindent tudunk a diófestékről, hogy kedvet kaptunk hozzá. Kellő bátorságot is
érzünk, önbizalmat, hogy amihez a diófestékkel hozzányúlunk, az már örökre diószínű marad,
dehát épp ez a célunk.
Tisztelt Kollégám, említettem, hogy világszerte reneszánsza van a természetes szinezékeknek.
Erre az amerikai festékipar is felfigyelt, és az érdekelt cégek százai kínálnak diófestéket,
diótintát. De igen egyszerűen készíthető házilag is. A kereskedelemben két formában kapható.
Oldatban, illetve porított, kristályosított alakban, amihez csak vizet kell adni.
A kristályos formát Van Dyck kristályoknak nevezik, a híres holland festőről
elnevezett barna színt adják. Forró, de nem forrásban lévő vízben kell oldani. A víz
és a kristályok mennyiségi arányától függ a szín, a világos cserszíntől a
sötétbarnáig. Addig kell variálni, amíg a kívánt árnyalatot nem kapjuk. Ha
festményt kívánunk vele festeni, az oldatot ajánlatos leszűrni. Ha faanyag festésére
szánjuk, ajánlatos a festék minden literéhez egy evőkanál ammóniumhidroxidot
adni, ami megnöveli a festékanyag behatolását a fába, és egy kissé sötétíti az
árnyalatot. (Vigyázat, gőzét ne szívjuk be!) Vízben oldható anilinfestékkel tovább
variálhatjuk a festék árnyalatát, melegebb vagy hidegebb hatást kelthetünk.
Mielőtt festenénk, a festéket mindig próbáljuk ki ugyanazon a faanyagon (az alján,
a hátán), és száradás után ítéljük meg. A száradásra fél napot vagy egy napot várjunk. Faanyagba
legcélszerűbben szivaccsal vagy ronggyal dörzsölhetjük, de kesztyűt használjunk. A kész bútor idővel még
sötétedhet.

Ha a diókristály-festékkel papírra vagy szövetre dolgozunk, gyönyörű antik hatást érhetünk el. Érdekes
eredményt adnak a merítéses, felhordásos, fröcsköléses technikák egyaránt. Hamarosan diófestékkel
készült képeket is bemutatok.
De nem kell feltétlenül diókristályt vásárolnunk. Olcsóbb, ha a festéket magunk készítjük. A diófestékrecepteknek irodalmuk van.

De ne ebből a könyvől merítsünk ötletet, mert erre ráömlött a diófesték. Nézzünk körül az interneten.
Valaki Amerikában vette a fáradságot, és - anonimitásban maradva - összegyűjtött és közreadott egy sor
diófesték-készítési receptet. Most ezek rövid kivonata következik.
Azt már az élet egyéb területeiről is tudjuk, hogy egyedül üdvözítő recept semmire sincs. A diófestékreceptekből is lehet válogatni, hogy melyik tetszik.
Az alábbi receptek többsége feketedió-alapanyagra épül.
Ez ne tántorítson el minket. A feketedió színanyaga talán
töményebb, ezért a belőle nyert festék sötétebb, de ha
fekete színt szeretnénk, az is előállítható a mi diónkból is.
A receptek Amerikában sem alkalmazhatók egy az
egyben, mert a különböző receptírók nem ugyanazt a
feketediót vették alapul. A receptekből megállapíthatatlan,
hogy melyik készül Juglans nigrából, J. hindsiiből vagy J.
majorból. Mindegy is.
Még egy akadályt láthat maga előtt tisztelt Kollégám, ha
ragaszkodik a feketedió alapanyaghoz, mégpedig, hogy
honnan szerezze be. Már utaltam több lelőhelyre, de azt
mondják, Mosonmagyaróváron is sok feketedió fa van. És
tessék nyitott szemmel járni az országot, és ahol feketedió
látható, lefényképezni, és képét nekem elküldeni, hogy a
Dióskönyv következő kiadásaiból más is tudomást
szerezhessen róla. Magam is ismerek még három
feketedió-termőhelyet, de azok magántulajdonban vannak, ezért nem tehetem közhírré.
Receptek közönséges dióból:
1. Vanessa Thew Thompson receptje: Festék egész dióból és dióhéjból.
Van egy állandó társaságunk. Valaki a társaságból októberben hozott egy vödörnyi diót és
dióhéjat. Olyant, amin már nem volt rajta a burok. Beáztattuk. De lusták vagyunk bármibe
is belekezdeni, ezért március lett, mire a festékkészítést elkezdtük.
Egy órán át forraltuk a sokáig ázott diót. Leszűrtük a folyadékot. Előkezelt gyapjút festettünk meg, ötfélét:
timsóval, réz-, ón-, vasvegyülettel, illetve egy kezeletlent. A színek óriásiak lettek!
A vasszulfáttal előkezelt gyapjúból ragyogó kékesfekete pulóverem lett.

Vanessa megjegyzi, hogy a szűrésnek igen gondosnak kell lennie, mert a dióról leváló szemcsék igen aprók.
Hibázhatunk, ha szűrés nélkül festünk gyapjút. És megosztja velünk tapasztalatát: Ha dióburokból főzünk
festéket, a friss, még zöld burok sötétebb színeket ad. Használható a megfeketedett, egész télen a fa alatt
hevert kopáncsmaradvány is, de abból sárgásbarna, cserszínű festék nyerhető.
2. Lola módszere: Festék korai dióburokból.
Amikor a zöld dió még fiatal, vágjuk szét, és a belsejét vájjuk ki. A vastag zöld burkot
tegyük vízbe egy edényben, és hadd álljon kb. két hétig. Ezután a tetején képződött habot
fölözzük le. Szűrjük le a folyadékot. A dióburok-darabokat rakjuk egy muszlinzacskóba
vagy valami hasonlóba. Forraljuk fel a vizet. A vízbe tegyük az előre benedvesített gyapjút. És a
muszlinzacskót is lógassuk bele. Mintegy 30 percig főzzük.
A gyapjú színe attól függ, hogy mennyi diót használtunk. Ha 6 db diót, akkor közepesen barna színt kapunk.
3. Sandra Rude receptje: Zölddióból.
Szedjünk májusi vagy júniusi zölddiót. Az a jó, ha belül még folyékony, amikor egy
hámozókéssel kettévágjuk. Vágjuk kettőbe vagy négyfelé.
Tegyük egy vödörbe, és annyi vizet öntsünk rá, hogy ellepje. Másnapig áztassuk a vízben. Másnap
kivesszük a diódarabokat, és leszűrjük a vizet. Majdnem feketét nyerhetünk belőle, és ha a diódarabokat
újból vízbe rakjuk, fokozatosan egyre világosabb színeket kaphatunk, barnát, fahéjszínt, stb.
A folyadékot szorosan záró fedelű üvegben hónapokig eltarthatjuk.
Ezek a festőlevek nem büdösek, de én már próbáltam érőfélben lévő dió burkából is festőlevet csinálni, az
büdös volt. Mindenesetre festőműhelyünket a melléképületben rendezzük be.
4. Dave Kanger receptje: Dióburokból.
Ősszel egy 25 l-es műanyagvödröt töltöttem meg dióburokkal, és felöntöttem vízzel. Belehelyeztem egy
műanyagzsákba, és lezártam. Néhány hónappal később, amikor a festékanyagot a vízbe engedte,
felforraltam a keveréket, hogy a benne levő rovarok, penészgombák, stb. elpusztuljanak. Aztán leszűrtem
egy nejlonharisnyán. Kisebb műanyagkannákba töltöttem szét, felhasználásig.
A gyapjúról vagy más szövetről nem tudok nyilatkozni, de ha ehhez a festőléhez cserszömörcét adtam, a
bőrt feketére festette. Cserszömörcét bárki gyűjthet. Vágjuk le leveleit és vékony hajtását, majd vagdossuk
apróbb darabokra. Ezt a mulcsot adjuk a diófesték levéhez.
Receptek következnek különböző fajú feketediókból, de ha nincs feketediónk,
gondoljuk meg, lehet-e hasonló módon eljárni közönséges dió alapanyagot
használva.
1. Carol Todd receptje:
Szedjünk októberben 12 l zöldburkú feketediót. Öntsük fel vízzel, és áztassuk három
hétig.
Főzzük két órán át, majd néhány órára tegyük hűvösre. Helyezzünk bele 40 dkg
beáztatott gyapjúfonalat. Ha kevés a festőlé, öntsük fel vízzel. Forraljuk két órán át,
majd hagyjuk lehűlni a festőlében.
Öblítsük ki, és szárítsuk meg árnyékban.
Ha a gyapjú előzetes áztatását tiszta vízben végezzük, sötétbarna színt kapunk. Ugyanilyen lesz, ha az
áztatóvízbe réztartalmú vegyületet teszünk. Valamivel világosabb színt kapunk, ha óntartalmú az áztatóvíz,
és mahagónibarnát, ha timsót tartalmaz. Mind a négy esetben kiváló színtartóságot érünk el.
2. Barbara Clorite receptje:

Barna színt feketediókopáncsból szoktam főzni. Tegyünk egy főzőedény aljára egy sor feketediót, és az
edényt töltsük fel háromnegyedrészt vízzel. Egy-két óráig forraljuk. Szűrjük ki a diót, és tegyük a festendő
fonalat a folyadékba. Tartsuk gyenge forrásban háromnegyedórán vagy egy órán át. Hosszabb idő alatt
sötétül a szín.
Próbáljunk diólevéllel is festeni. Ha csak leveleket teszünk a főzővízbe, telt tejcsokoládé színt kapunk.
Tipp: Ha egy barna gyapjúanyagban világos szálak is vannak, egyenletes barnára színezhetjük diófestékkel.
3. Julia Knowles receptje: Fessünk feketét! Ez a divat!
Gyapjút nagyon szép faszén-szürkére festettem dióburokkal. Október vége felé gyűjthető a burkosan hullott
dió. Azokat a szemeket válogattam, amelyek épek, egészségesek, zöldek voltak.
Egy 25 l-es zománcos üstöt raktam tele burkos dióval, és annyi vizet öntöttem rá, hogy ellepje. Másnapig
állni hagytam, utána forrásig hevítettem. Egy órán keresztül forraltam. Kiszedtem a diókat, utána újból
felforraltam.
Egy régi gyapjútakarót helyeztem bele, hogy megfessem. A takaró száraz súlya talán 1-1,5 kg volt, és festés
előtt két napig vízben áztattam.
Másfél órán át tartottam a főzőlevet enyhe forrásban. Halvány melaszbarnára színeződött. Kivettem a
festőléből, és a főzőlébe kevertem egy negyedcsészényi vasszulfátot. Visszatettem a takarót a főzőlébe, és
további 20 percig főztem.
Először meglehetősen sötét barnának találtam, de a főzés végére az eredmény igazi fekete lett. Gondolom, a
bőséges vasszulfát miatt.
Utána ugyanabban a festőlében fehér pamutinget festettem, ami halványszürkére sikerült. Egyáltalán nem
kapott barna árnyalatot. A takarót ha napfényen nézem, enyhe barna árnyalat látszik rajta, de árnyékban
semleges-fekete.
4. Egy anonim recept: A legsötétebb barna színt így lehet nyerni.
Egy öreg vasüstben 25 l vízbe tegyünk 5 kg összevagdalt feketedió burkot és 1 kg tölgyfakérget. Tegyük
bele a festendő gyapjút, forraljuk fel, és hagyjuk állni másnapig.
Másnap a gyapjút tegyük 15 l hideg vízbe, amiben elkevertünk egy csésze sütőszódát. Utána öblítsük ki.
Nagyon sötét színű lesz.
A festőlevet kétszer is használhatjuk.
5. Melinda Shoop receptje:
Szárított, porrá tört feketedió burkot használok. A dióburok-port egy nejlonharisnyába kötve vízben
áztatom két órán át, mielőtt beletenném a gyapjút.
A gyapjút úgy készítem elő, hogy egy órán át főzöm 10 % timsót és 5 % borkősavat tartalmazó vízben.
Ezután két órán keresztül főzöm a feketedió burkot tartalmazó vízben. Így szép, telt csokoládébarna színt
kapok, kevés pirosas beütéssel.
Az eredménynek mindig nagyon örülök. Ha élénk színeket akarok, a festékkel nem spórolok.
6. Carolyn Lee receptje:
Ha barna színt szeretnék, a feketedió burok a kedvencem.
A gyapjút előkezelem. Ha feketét szeretnék, vastartalmú áztatólében, ha réztartalmúban, akkor mély
csokoládébarnát kapok, az ónos mélybarnát ad, némileg mézszínű tónusút, a krómos nem túl érdekes, lágy
barna, végül a timsós a legmélyebb aranybarnát adja.

Sose felejtsük el, a vízmennyiség befolyásolja ezeket a színeket. A diólevél is ugyanezeket a színeket adja, de
világosabbakat.
A dióburkot egy vödör vízben áztatjuk rövid ideig, aztán a vizet leszűrjük. Még hígíthatjuk is.
Ha a kiszedett dióburkot egy zacskóban felfüggesztjük, akár évekre is eltehetjük, és később újból
használhatjuk. A dióburok elegendő festékanyagot tartalmaz. Mindent megfest, a kezünket is, a faanyagot
is, bár a faanyagot festő színezékek között nem árulják.
7. Egy névtelenséget kérő receptíró: Feketedió levél használata.
Amikor feketedió levelet használtam, csinos olajzöld színű gyapjút kaptam. A gyapjút előbb timsós vízben
áztattam elő. A leveleket júniusban szedtem, egy éjszakára hideg vízben áztattam, majd órákig főztem. A
gyapjút a kifőtt festőlébe tettem, amit újból felforraltam, és lassú tűzön pároltam egy ideig.
8. Bob Jennings receptje: Feketedió levél és burok használata.
A feketedió levelét és a dió zöld burkát főzés nélkül használhatjuk, egész nyáron. Egy műanyagvödröt
egyharmadáig rakjunk meg feketedió levéllel és zöld dióburokkal (zömében levéllel), és tegyük rá az
előkezelt gyapjúmotringot. Ezután újból rétegezzünk rá levelet és burkot, de főleg levelet, annyit, hogy a
vödör 2/3-ig, 3/4-ig legyen tele. Öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje, és szórjunk bele néhány rozsdás
vasszöget, vagy ha az nincs, egy teáskanálnyi vasszulfátot.
Tegyünk fedőt a vödörre, és tegyük ki a tornácra, verandára 10-14 napra.
Ez az eljárás eredményezi a legmélyebb vörösbarna színt, amit csak láttam.
9. Barbara H. Carlbon a feketedió burokról szerzett tapasztalatait így foglalja össze:
Általában egész diót használok, burkosat, amiben benne van a dió. Próbálok frissen hullott diót felszedni,
amin nem látszik ütésnyom. Gondolom, ez adja a legmélyebb színt, ezért azonnal felhasználom, levágom a
dióról, és vízben áztatom egy éjszaka. Forralás előtt mindenképpen órákig ázzon. Forralás után pedig
mindig kiszedem a festőléből, leszűröm, és úgy használom.
A rózsás bézs színtől a legmélyebb barnáig az árnyalatok egész skáláját kapom, attól függően, hogy meddig
áztattam a motringot. Egyszer feketét is produkáltam, amikor főztem, és túlfőtt. Ha sötétebb árnyalatot
szeretnék, főzöm, ha világosabbat, akkor csak áztatom.
A diófesték nagyon átható és erős festék. Még a 10 éve festett gyapjúanyagomon se látszik változás.
A feketedió kérge, vesszői, levelei hasonló színt adnak, de a kéreg és a dió az igazán hatásos.
Még egy elővigyázatosság, ha a festőlével festményt akarunk festeni! Többször is szűrjük le finom szűrőn át,
mert apró maradványok vannak a festőlében.
10. Ruth Konrad tapasztalatai a feketedió burokról:
Dióburokkal festettem, és mesés eredményt kaptam, bár találkoztam egy érdekes tapasztalattal, amit egy
kutatótársamtól tudok, aki régi textíliákkal foglalkozik. Ő azt tapasztalta egy múzeumban őrzött régi
kézimunkával kapcsolatban, hogy míg egyes színek jól megőrződtek, ahol barna színnek kellett volna lenni,
az a rész elveszett. A diófesték magas savtartalmára vezeti vissza ezt a jelenséget, ami roncsolja a szövet
szálait. És értékes papírképeken is ugyanezt tapasztalta, a sav roncsolta a papír anyagát.
De ez a jelenség csak 100 évnél öregebb tárgyakon fordult elő.
11. Christine véleménye:
A diófestékkel sok tapasztalatot szereztem.
A túlérett, megfeketedett diókat szedtem össze a feketedió fa alól. Ha ennek a festőlevében festek gyapjút,
előkezelés nélkül is gyönyörű mélybarna színt kapok.

Ha zöld diót használok, azt érés előtt a fáról szedem le. Ebből zöldes árnyalatú barna színt nyerhetek.
Pontosan mint egy éretlen színt. Leginkább khaki színt.
Ha igen sötét feketét vagy barnát szeretnék, vastartalmú áztatószert használok. Mintegy 30 percig főzöm
ebben a gyapjút, az utolsó 30 percben. Főzéskor még szürke, de ha a lében hűl ki, a legsötétebb szín érhető
el.
12. Carol Leigh Brack-Kaiser tapasztalatai:
Én minden évben feketediót használok. Többféle receptem van. Lehet dió, burok vagy mindkettő, és
áztatható napokig, hetekig, hónapokig. Különféle hatások érhetők el.
Legszívesebben frissen hullott, zöld burkú diót használok. Megtöltök vele egy főzőedényt, és felöntöm vízzel.
Van úgy, hogy pihentetem másnapig, máskor rögtön felforralom, és főzöm néhány óráig. Végül leszűröm a
diót, öntök még a léhez vizet, és beleteszem az előkészített gyapjúszálat.
Ugyanígy lehet gyapotot és lenanyagot is festeni. Variálni lehet a barna színeket, cserszínűt, barnásfeketét,
attól függően, hogy a festőlébe milyen ásványi sókat teszek. Csersavat is tehetünk még bele, úgy
tapasztaltam, a színek mélyebbek lesznek tőle.
Sőt, a diótól is függ a szín. A mi diófánkról egérszürke színt kaptam, egy közeli másikról pedig gyönyörű
mély gesztenyebarnát. Akkor is, ha ugyanazt az eljárást alkalmaztam, ugyanolyan vízben. És a szezontól is
függ a szín.
13. Végül egy hivatásos kerti tanácsadó receptje nemcsak textiliák, hanem faanyagok és húsvéti tojás
festésére is:
Festékkészítés során a legfontosabb, hogy gumikesztyűben dolgozzunk, védőszemüveget viseljünk, és olyan
ruha legyen rajtunk, amit azután más alkalomra már nem veszünk fel. A legjobb, ha fogóval dolgozunk.

Három kiló feketedió-burkot helyezzünk fémedénybe vagy bográcsba, és egy liter esővizet öntsünk rá.
Kalapács fejével vagy más, alkalmas tárggyal törjük meg a vízben ázó dióburkot. Ezután hagyjuk legalább
10 órán át ázni.
Kellő áztatás után forraljuk fel, és a forrás után még legalább félórán át főzzük, majd hagyjuk kihűlni.
Hidegen ismételjük meg a kalapácsos megtörést, majd fémrácson keresztül szűrjük le a levet. A nedves
dióburokból nyomjuk ki alaposan a levet, ez adja a legtöbb színanyagot.
A folyadékot finom szűrőn, például kávéfilteren keresztül is szűrjük le. Műanyagpalackban tároljuk.

Ha ezzel a diófestékkel tojást akarunk festeni, mártsuk a tojást a
festékbe, barna lesz. Faanyagot ecsettel vagy ronggyal is
áttörülhetünk. Takarékosan használjuk, a felesleget szedjük
vissza. Az első festés megszáradása után ellenőrizzük a
színárnyalatot, és másodszor is festhetjük. Végül szokásos
felületkezelő anyaggal is lekenhetjük.
Eddig tartottak a receptek. Az óra pedig azt mutatja, hogy ideje
hozzákezdenünk a diófesték készítéséhez, ha hasonló órát
akarunk festeni.
Ha már kívülről tudjuk a recepteket, hozzákezdhetünk a
diófesték főzéséhez. Az alábbi kép is ezt ábrázolja állítólag. Azért ekkora feneket mégse kerítsünk a
dolognak, ennyit nem ér meg:

Diótinta

Amint az köztudott, a diókopáncs festő, sötétítő hatását a juglon okozza,
ami kezdetben színtelen, - ezért lehet a zöld diónak olyan szép zöld színe, idővel viszont oxidáció során igen sötét barnára színeződik. Van ezen kívül
a diókopáncsnak egy másik természetes hatóanyaga is, a tannin. A tannin
vasionnal vastannátot alkot, ami fekete színű. A két hatóanyag együtt
képezi a diótinta alapanyagát.
A diókopáncs levének festő hatását a történelem során a legrégibb időktől
kezdve a legkülönbözőbb népek használták ruhaanyag festésére. Színtartó,
fényálló és gyakorlatilag kimoshatatlan.
A korai középkortól már okleveleket is írtak diótintával. A diótinta
készítésének receptje szájhagyomány útján terjedhetett, hiszen az első
ismert leírása előtt is készültek diótintával írt kéziratok. Arról lehet
megismerni őket, hogy színük nem kékesfekete, idővel halványuló, hanem
barnásfekete, természetes színűek.

Nemcsak írtak, a festészet óriásai rajzoltak is diótintával. Leonardo da Vinci rajzai, Rembrandt vázlatai
ezzel készültek. Hogy Dürert, Rubenst ne is említsem.

A diótintát kávészínűnek is szokták mondani. Valóban, ugyanolyan. Csak az különbözteti meg a kávéporból
készült festéktől, hogy nem porlik. És használatához nem kell olyan sok víz, ami meghullámosítaná
papírunkat.

A kereskedelemben is kapható, de ha nem kapunk, hogyan készítsünk diótintát?
Igen egyszerű. Diószüretkor szedjünk össze a diófa alól diókopáncsokat. A közönséges dió kopáncsa
általában éréskor felreped, és a dióval kb. egyidőben lehull. Ez is használható, de jobb, ha rázott vagy vert
diófáról kopáncsos dió hull, és azt használjuk. Más diófajok is jó alapanyagot adnak, például az arizonai
dió vagy a fekete dió, mert azok kopánccsal együtt hullanak le, dehát azok kevésbé állnak rendelkezésre.
A kopáncsos dióból egy tucatnyit, a külön szedett diókopáncsból két maréknyit tegyünk egy mélyebb
edénybe, és öntsünk rá annyi vizet, amennyi ellepi. Melegítsük, gyenge tűzön forraljuk lassan, sokáig. A víz
már negyedóra elteltével megbarnul, de tartsuk melegen sokáig. Ha a dión lévő kopáncsok meglágyulnak,
vakarjuk le, és főzzük tovább. 8-16 óráig is főzhetjük, igen gyenge lángon, amíg a kívánt sötétbarna színt el
nem érjük. Ha már jónak ítéljük a színét, szűrjük le a folyadékot egy finom szöveten keresztül.

Ha sötétebb tintát szeretnénk, a lassú forralást öntöttvas edényben vagy rozsdás lábasban végezzük, vagy
fél marék rozsdás szöggel együtt forraljuk a kopáncsot. Ezekkel a módszerekkel a tannin könnyen
vastannáttá alakul, és igen sötét barna, feketés tintát kapunk.
Ha vas nélkül forraljuk, tintánk igen szép, aranybarna színű lesz, amivel nemcsak régies kéziratok, hanem
egyéni hangulatú, személyre szóló levelek is írhatók. Vagy olyan rajzok készíthetők, amelyeknél a
természetes színhatás fontos.
A tinta készítését egy evőkanál ecet és egy evőkanál gumiarábikum
hozzáadásával fejezzük be. Használatakor számítsunk arra, hogy a
papíron a megírt szöveg, a megrajzolt kép idővel nem fog halványulni.
És ugyancsak nem fog halványulni az a folt sem, amit a tintakészítés
vagy használat során a ruhánkon ejtettünk! Kezünkön is hosszabb
ideig megmarad.
Diótinta készítése feketedióból:
Ha kiszabadulunk a városból, és vidéken járunk, itt-ott felfigyelhetünk
egy-egy szép feketedió-fára. Nagy, világoszöld burkú diói feltűnőek.
Ősszel, a dióhullás kezdetén látogassuk meg újra a feketedió-fát.
Ez nagyon szép, mondhatja tisztelt Kollégám, de hol lehet látni
közterületen álló feketedió-fát, ahol a fa gazdája nem szól ránk, ha
felszedjük a diót a fa alól?
Vannak ültetett feketedió-fák a debreceni Nagyerdőn is. Másik tippem:
Autózzunk keresztül Előszálláson, és a Szöglet kert nevű parkban több,
hatalmas feketedió-fát találunk. De közelebb is találunk,
Nagykovácsiban, a Julianna-majorban, a cserkésztábor területén. Ott is kérhetünk.
Mosonmagyaróváron a Mosoni-Duna mentén kereshetünk
feketedió fákat. A vácrátóti, az alcsúti arborétumokban is van
feketedió, továbbá a csesztvei Madách-parkban is. És a
gemenci erdőkben is, három helyen, nagyobb számban.
Szóval, szedjünk egy vödörbe mintegy 2,5-3 kg szép, nagy
feketediót, ami frissen hullott le. Ha a dió burka vörösödni,
barnulni kezd, még jobb. Hazafelé autózván pedig azon
gondolkozhatunk, mennyi mindent tudunk majd ebből
rajzolni, írni. Otthon tegyük a vödröt egy fészer alá, 7-10
napra. A dióburkok barnulni, lágyulni kezdenek.
Keressünk egy széles szájú edényt, amit a konyhában már
nem fogunk használni, és rakjuk bele a megpuhult burkú
diókat, az se baj, ha romlásnak indultak. Öntsük fel bőséges
vízzel, és a lakáson kívül gyújtsunk alá. Gázzal is
melegíthetjük. A lényeg az, hogy a forrástól kezdve igen lassú
tűzön párolódjon tovább. Akár egész hétvégénket a főzésre fordíthatjuk. Közben olyan gyakran
kevergessük, amilyen gyakran gondoljuk. Ha közben úgy találjuk, hogy elfővi a vizét, akkor pótoljuk.

Végül is a dióburok teljesen lefő, és kialakul a sötét diótinta. Ekkor készítsünk elő egy darab fehér papírt és
egy pálcikát. Próbálgathatjuk a tinta színét. Ha sötétebbet szeretnénk, töményebbre főzzük, szinte feketére.
Hígabban aranybarna, vízfestékszerű.
Ha jónak találjuk, lehűtjük, leszűrjük. Ha ez után újból felmelegítjük, a sötétségén még változtathatunk.
Tartóssá úgy tehetjük, hogy ne romoljon meg, hogy 3-6 cm 3 formaldehidet adunk hozzá. Többé már ne
melegítsük, mert a formaldehid gőze mérgező. És ezért gyerekek kezébe se adjuk a tintát.
Ha minden jól sikerül, fél liternyi tintánk lesz, ami elég a következő évi diószezonig, sőt, még festegetéssel
foglalkozó barátainknak is adhatunk belőle.

Diótinta nemcsak közönséges dióból, feketedióból, hanem a dél-kaliforniai feketedióból (J. californica) is
készíthető, ugyanúgy a zöld burkos diótermés kifőzése a módszer. Ennek a diófajnak így néz ki a diótintája:

Ha nem saját diótintával dolgozunk, hanem azt a kereskedelmi forgalomban szerezzük be, akkor a
kristályos anyagot magunknak kell feloldanunk. Egy kávéskanál kristályt oldjunk fel fél csészényi forró
vízben, állandó kavargatással. Ezután hűtsük le. Így kellően sötét tintát kapunk, amit a használat céljától
függően hígíthatunk is. Hűtve fél évig jól eláll.
Használatbavétel előtt a diótintát különböző kartonpapírokon és vízfesték-papíron próbáljuk ki. Különböző
hígításokból színskálát készíthetünk elő.
Híg diótintával gépelt, nyomtatott okmányokat kenhetünk át, amitől régies hatást kapnak.
Ha festéshez diótintával alapoztunk, a nedves papírról papírtörlővel még visszavehetünk a festékből. Előtte
vízzel spriccelhetjük. Ezzel a módszerrel világosabb foltokat hozhatunk létre.
Ha a diótinta-alapra sötétebb foltokat szeretnénk, hagyjuk megszáradni, és sötétebb oldattal spriccelhetünk
rá.
Újabb diófaj a Juglans-diók közül, amelyből diótinta készíthető, a japán dió. Receptje, sajnos, japánul van,
de a képekből érthető. Ugyanúgy készül, mint a többi diófajból. Zöld vagy érő dióburkot főzünk, leszűrjük,
de az egyszerű szűrés nem elég, nyomás alatt kell a tintalevet kipréselni.

Azt írja blogjában egy japán, hogy eddig azt hitte, egyedül neki van olyan őrült monomániája, hogy diótintás
kalligráfiákat készít. De amióta műveit az interneten közszemlére tette, rájött, hogy a világon rengeteg
hasonló magányos őrült van, sok hasonló mű fényképét kapta meg. A blogger nyitó kalligráfiája következik,
rögtön utána egy másik, ugyancsak ismeretlen japán művész diótintával készült művét látjuk, amelynek
címe: A francia nyelv tanulása

A diótinta használatára többféle technika ismeretes. Nemcsak sprayként szórhatjuk, ecsettel vagy ahhoz
hasonló szivaccsal kenhetjük, hanem kipróbálhatjuk a fogkefés technikát és az antikizálni szánt okiratunk
széleinek körbekenését is.

Diótintás alapozással például ilyen háttereket kapunk:

A jobboldali képen látható diótintás alapozás egyéni technikával készült. A
papírlapot előbb híg diótinta-oldatba merítette a művész, majd kitette száradni. De
még nedvesen néhány diótinta-kristályt szórt rá, és úgy hagyta megszáradni.
A hatás egyedülálló.
Tisztelt levelező Kollégám, manapság már nem leveleznek az emberek. Csak
elektronikusan. Papíron csak rendkívüli esetekben. Amikor nem lehet máshogy
kifejezni rendkívüli gondolataikat.
Persze, ilyenkor nem felel meg a szokványos A-4-es írógéppapír levélpapírnak,
különleges hordozó kell, például márványpapír, abból is egyedi.
Nos, ha Ön kerül ilyen helyzetbe, már tudja, mit kell tennie. Saját márványpapírt
kell készíteni, szebbet, mint az itt látott diótintás alapozások.
Ezt is diótintával érheti el, de a technika más.
A diótintát nagy lendülettel, egyenetlenül hordja fel a papírra. Ne engedje, hogy a
rendkívüli ihlet elszálljon, a diótinta megszáradjon. Gyorsan borítson a lapra egy valamivel nagyobb
fóliadarabot, és az ujjait húzogassa rajta.
A diótinta engedelmeskedik hangulatának, és soha nem látott rajzolatot ad vissza.
Most, hogy megvan az eredmény, hirtelen váltson hangulatot, és legyen végtelenül türelmes. Várjon félórát,
anélkül, hogy bármihez hozzányúlna. Csak a várakozási idő elteltével húzza le a kész márványpapírról a
fóliát.
Ilyen márványlap lesz az ihlet és a munka eredménye:

Ha már ennyit tudunk a diótintáról, itt az ideje, hogy egy szinttel feljebb lépjünk. A papírművészetbe, a
nyomdaművészetbe.
A kristályos vagy feloldott diótintán kívül kezdetben csak nyomdai papírra van szükségünk, többféle
súlyúra. És egy széles, mondjuk 5 cm-es laposecsetre. De készítsünk még elő egy kis flakkon vizet is, amiből
permetet szórhatunk a papírra.
Később, ha már gyakorlottabbak leszünk, szükségünk lesz még vízfestékre, tusra, többféle ecsetre,
tustollra, esetleg csak egy kihegyezett vagy lapos végű pálcára, ami lehet a tustoll másik vége is, továbbá
pasztellfestékre.
Próbáljunk többféle papíron többféle hatást elérni.
Először is fel kell oldanunk a diókristályt. Forró, de nem forrásban lévő vízben, sűrű oldatot készítsünk. Egy
rész kristályhoz négy rész vizet adjunk. Kis mennyiséggel kezdjük. Hígítani mindig lehet, de sűríteni nem.
A széles ecsettel kenjük végig az egész papírlapot. Ne dolgozzuk el, nem baj, ha egyenetlen, sávos. Így
megfigyelhetjük a diótinta viselkedését. Látjuk, a diótinta mélységet ad a mintának. Próbáljuk ki ugyanígy
másféle vastagságú papírokon is.
Amíg a papír nedves, egy diótintába mártott pálcával húzzunk véletlenszerű
vonalakat a nedves diótintán. És úgy is, amikor már megszáradt. Hasonlítsuk
össze a kétféle rajzolatot.
Amikor még nedves a tinta, spricceljünk rá néhány csepp vizet. Figyeljük meg a
tinta mozgását, világosabb foltok kialakulását. Majd a világos foltokra kenjünk
egy hegyes ecsettel újabb adag tintát, és nézzük meg a változást. És újból szórjunk
rá vízcseppeket. Próbálkozhatunk azzal is, hogy a világos tavacskákra tintát
spriccelünk. Ez is más hatást ad.
A jobboldalt látott alapozás úgy készült, hogy először tusjeleket rajzoltak a
papírra, és teljes száradás után került diótintás bemosásra, majd utána néhány
csepp vízzel való befröcskölésre. A félkör alakú vonalra pedig vizes ecsetvonást
húztak.
A második képen már bonyolultabb az alapozás. Olyan papírra készült, amelyik
jóval kevésbé nedvszívó. Híg piros tussal húztak rá néhány vonást, és ugyanolyan
vonalvazetéssel a sűrű diótintát. Az utólagos vizezés a piros tusfestéket nem hordta
szét, de a diótintát igen, függetlenül attól, hogy a vizet cseppekben vagy permetben
kapta.
A technikák tetszés és művészi ízlés szerint bonyolíthatók tovább. A határ a
csillagos ég. Szó szerint, ugyanis a következő képen látható könyvnek "A Föld és
az Ég" a címe. Képeskönyv, a képeket a diótintával festett zsebek tartják.

Tisztelt tintával, diótintával író és rajzoló Kollégám, képzelje el, van egy ember. Nevezzük őt - mondjuk - dr.
Hudson-nek.
Ez az ember megszállottja a diótintával való művészkedésnek. De ezt a külvilág elől titkolja. Ezért azt
találta ki, hogy komoly kinézetű könyvei egy részének belsejét kivágta, és a lapok helyére a diótintával való
művészkedés eszközeit és diótintával készülő félkész műveit rakta. Ha a könyveket becsukja, senki se veszi
észre, hogy ő tulajdonképpen egy művész.
Így megmaradhat komoly embernek, mondjuk doktornak. De a következő képek nagyon árulkodók.

Hogy mi mindent lehet a diótintával való művészkedéssel alkotni, arra egy amerikai, San Diego-i női
társaskör tagjai mutattak rá, amikor elhatározták, hogy egy egész napjukat a diótintával való festésnek
szentelik. Előkészített félkész műveket hoztak össze, vízfestékkel festetteket, akrillal alkotottakat. Száraz,
félig nedves, és a legkülönbözőbb technikákkal a papírok egyes részeit benedvesítő eljárásokkal sokféle
hatást értek el, attól függően, hogy milyen sűrűségben, milyen eszközzel, milyen papírra dolgoztak.
A diótintával készült műveket tovább variálták, rajzolták, vízfestékkel módosították, aranyozták. Tizenegy
művet érdemesítettek kiállításra méltónak, ezen kívül saját használatra dobozokat, könyvecskéket,
üdvözlőlapokat, borítékokat készítettek. Nemcsak ezeket vitték haza, hanem új ötleteket is.

A diótinta tojásfestésre is használható, a dió összepöndörödött héja ragyogó barna színt ad a tojásoknak.
Sárga színű húsvéti tojásokat pedig úgy kaphatunk, ha - késői húsvét esetén - diólevéllel főzzük. Hazai
felvételt nem tudok mutatni, de így néz ki a húsvét Japánban.

A diótintához hasonló diófestéket talált fel Hoffer János fafaragó, Baranya megyei népi iparművész, a
Népművészet Mestere, csak ő nem zöld diót, hanem dióbelet használt.

Apja gulyás volt, ő maga is számadó gulyás lett. Iskolába csak egy évig járhatott, így éppen megtanult írni,
olvasni. Kígyós sétabotot, eperfanyélre húzott rézfokost, cifrázott nyelű kanászbaltát, beretvatokot, tükröst,
sótartót faragott. Cifra nyéllel látta el faragó szerszámait is. A cifrázást a bizsók
hegyével vágta ki és égetett, porrá tört és olajjal kevert dióbéllel dörzsölte be, így a
hajszálvékony vagdalások betömődtek és feketék lettek. A szarufehér, vagdalások
közötti részét választóvízzel sárgára maratta. Munkásságát állandó kiállítás
keretében mutatja be a Baranya megyei múzeum Szaporcán.
Érdemes lenne megnézni. Ha arra járunk, megnézzük, igaz-e, tisztelt Kollégám?
Jobboldalt pedig Hoffer János diófestékéhez hasonló festékkel festett lopótök látható.
A száraz lopótök héjába vékony karcolással kell a mintát bevésni, és elszenesített diófűrészport kell a vájatokba dörzsölni.

Textilfesték, bőrfesték
Grae írja A természet színei - növényi festékek című
könyvében, hogy a virágzásban lévő porzós barkákból
erős sárga-aranybarna festékanyag nyerhető ki, oldószer
nélkül. Ez a festékanyag egyáltalán nem káros az emberi
szervezetre, ehető, húslevesek színezésére is használták.
Textilfestésre is igen jól használható. A legszebb sárga
színt úgy kapjuk, ha a festendő gyapjút, pamutot előtte
timsóval (kálium-alumínium-szulfát) pácoljuk. A timsós
pácolás nem változtatja meg a diófestékek színeit, hanem
élénkebbé teszi azokat.
A timsón kívül más adalékok más színt adnak. Az
alumínium aranybarnát, mahagóni-barnát. A réz
sötétbarnát, mély csokoládé-barnát. A vas egyértelműen feketét. A cink gazdag barnát, mézes árnyalatút.
Míg adalék nélkül egyszerű sötétbarnát kapunk.
Európában ahogy terjedt a 16. század közepén a könyvnyomtatás, úgy terjedtek a diófestékes textilfestés
receptjei is. Giovanventura Rosetti Plictho könyve egy ezek közül. Címe nagyjából így fordítható: Útmutatás
a festékek művészetében, amellyel megtanulható a gyapjú, len, gyapot és a selyem festése a magas
művészetben és közönségesen. Érdeme, hogy 108 festőreceptet ír le, amelyekből hússzal fekete szín
kapható, és a receptek között a diófestékes receptek is ott vannak.
Kemendi Ágnes szakíró ajánlata a dióbarkával végzendő gyapjúfestésről a következő: "Májusban a frissen
hullott barkákat szedjük fel, és még fonnyadás előtt készítsük el a festőlevet: 3-4 maroknyi dióbarkát 4 liter
vízben a forrástól számított fél óráig főzünk, majd leszűrjük, kifacsarjuk. Ebben a lében 10 dkg timsóval
pácolt gyapjút színezhetünk ragyogó sárgára. Félórás főzés után kicsavarjuk az anyagot, s öblítjük." Ha a
barkát nem használjuk fel azonnal, szárítás után is festhetünk vele.
Dióbarkás fonalfestés képekben:
Frissen lehullott dióbarkát szedjünk össze, egy jó kilónyit. A megfeketedett, porladó barka már nem jó.

Áztassuk néhány napig hideg vízben egy olyan edényben, amit nem sajnálunk majd kidobni, mert festékes
lett. Van, aki az áztatóvízbe alkoholt is tesz, az is jó, de kár, mert másra is jó. Amíg várni kell néhány napot,
úgyis elfogy.

Főzzük fel a barkás levet, majd hagyjuk kihűlni, és szűrjük le nagyjából.

Utána áztathatjuk benne a fonalat, és felcímkézhetjük, hogy mindenki lássa, milyen szépet festettünk.

A diókopáncs olyan festékanyagot termel, és kisebb mértékben a levél
is, amellyel a sárgától a feketéig a barna szín különböző árnyalatai
állíthatók elő. A megjelenő szín tulajdonképpen csak a festékanyag
töménységétől függ. A zöld kopáncsból és a levélből legjobban főzéssel
nyerhető ki a szép sárga-barna festék. Az érett diókopáncs
festékanyaga már egyértelműen barna színű. Oldószer nélkül is
kioldódik, és vasedényben feketére sötétedik. Vasgálic hatására is
megfeketedik. Mindegyik esetben az elért színárnyalat tartósan
megmarad.
Festék nemcsak a dió kopáncsából, hanem szárított leveléből is készíthető, azonban a levelekben kevesebb
a festékanyag, ezért színező hatása gyengébb, barna színű festéket kapunk a levelekből. Megjegyzem, erre
a célra a leveleket gyorsan kell szárítani, mert lassú szárításkor a színező hatás gyengül. Timsót is szoktak
hozzáadni.
A diólevél-festék színét a következő kép mutatja. A világosabb szín a tiszta diólevél, a sötétebb a
vasszulfáttal kevert diólevél színe.

A diókopáncs festő-hatása régóta ismert. Mint minden igazán régi tudás, ennek ismerete is a rómaiakig
nyúlik vissza. Már a rómaiak is gyapjút festettek vele. És amikor a rómaiak Galliát meghódították,
feljegyezték a gall ruhafestés módszerét. Egy-két évig áztatták a gall asszonyok dióleveles, dióburkos lében
a textilkészítésre használt alapanyagot, fonalakat, mielőtt ruhát készítettek belőle.
És a többi nép is használta a diófestéket.
"A diófa levelei főleg zöldeket adnak, amelyek idővel barnulnak." - mondja egy francia leírás. "Száraz
levelekből a színek jobban megmaradnak. A diók, a friss burokkal borítottak, nagyon szép barnákat adnak,
amelyek tartósak. De az a legjobb módszer, ha erjesztjük a dióburkot, ősszel, amikor a dió hull, vízben, és
több évig is erjedni hagyjuk. Ennek az illatos oldatnak egyszerű melegítése a legszebb barnákat adja,
amilyeneket régi kárpitokon láthatunk."
A leíráshoz azt tehetjük hozzá, hogy az őszi dióburokból a zöld, egészséges színű adja a legszebb barnát. A
feketedő burokból már csak tompábbat, unalmasabbat kapunk. Ezért ha csak egy diófáról tudunk

dióburkot gyűjteni, amely fa az évjárattól függően esetleg csak lassan, vontatottan juttat nekünk naponta
kevés szép dióburkot, a napi termést felhasználásig tegyük félre, például vízben, és csak amikor kellő
mennyiséggel rendelkezünk, kezdjünk a textilfestéshez.

"A diófa a török nép körében is elismert. Egyike azoknak az értékes fáknak, amelyeknek minden részét
hasznosítják. Az anatóliai kelmefestők diólevélből sötétbarna színt festenek, s mivel gazdag a
cseranyagtartalma, nem használnak hozzá timsót. Ha mégis tesznek a festőlébe, úgy sárgás, tejeskávé színt
nyernek." (Bartha Júlia)
Bartha Júlia alapos tanulmányát csak egy apró megjegyzéssel egészíthetjük ki: Ismereteink szerint az
ottomán török birodalomban legáltalánosabban az említett eljárással gyártottak sárga festéket, amit aztán
elterjedten alkalmaztak. (Nézzük meg a korabeli festményeket, leírásokat.)
Gyapjúfestés Törökországban:

Régebben az angolok a levél és a (száraz) kéreg festékanyagát timsós főzéssel nyerték ki, ezzel gyapjút és
faanyagot festettek barnára, feketére.
Az amerikai pionírok a házi szövésű textíliáikat az amerikai diófajok kérgéből kivont festékekkel festették.
Később, amikor az amerikaiak már nem pionírok voltak, a feketedió burkát használták festék-készítésre.
Ma is, amikor a természetes színeknek, természetes anyagoknak világ-reneszánsza van, a hobbiból
kötögetők meglepően szép pulóvereket, sálakat készítenek feketedióburkos festékkel festett fonalból.
Csak főzni kell és szárítani a fonalat.

Anita Pavani a dióburkos textilfestésen keresztül vezeti be olvasóit a növényi festékek használatába. A
dióburok adja az alapreceptet, ez a legegyszerűbb, legjobb eredménnyel járó módszer.A festés alapanyaga
az őszi dióéréskor a dióval együtt lehulló dióburok. Egyaránt jó a zöld színű, a megbarnult és a teljesen
fekete is, ezek csak érési fázisbeli különbségek. Ha erős dióbarna színt akarunk elérni, annyi dióburkot
szedjünk össze, ami súlyra a festeni kívánt száraz textilanyag súlyának a tízszerese. Ha kevesebbet
használunk, a diószín világosabb lesz, ha többet, a fekete felé fog hajlani.
Az összegyűjtött dióburokra öntsünk annyi vizet, amennyi ellepi, és áztassuk benne egy hétig. Ha csak 1-2
napig áztatjuk, világosabb színt fogunk kapni. Nem rozsdásodó edényt használjunk.
Az így kapott festőlevet egy textilanyagon vagy szűrőn szűrjük le, és tegyük bele az előzőleg megmosott,
festeni kívánt textíliát. Annyi festőlé kell, hogy ellepje a festenivaló anyagot. Úgy mehetünk biztosra, ha
lesúlyozzuk a textíliát, hogy ne jöjjön fel annyira, hogy kiérjen a festőléből. Két napig hagyjuk ázni, végül
keverjük meg a festőlében. Melegíteni, főzni egyáltalán nem kell - mondja Anita.

Csak akkor kell melegíteni vagy főzni, ha kísérletezni, próbálkozni akarunk a dióbarna különböző
árnyalataival. És csak ez esetben próbálkozzunk azzal, hogy hígabb vagy töményebb festőlevet használjunk.
60-90 C°-on biztonságosan festhetünk még gyapjút is, de a gyapjút óvatosságból ne mossuk később
mosógépben.

A képen is látszik, növényi és állati alapanyagokból készült textíliák egyaránt festhetők így, arra azonban
számítsunk, hogy a gyapjú fogja meg legerősebben a festékanyagot, színei mélyebbek lesznek, a selyem

pedig a legkevésbé, halvány, fényes árnyalatú lesz. A pamut, len, kender anyagok közepes, de egymástól
mégis különböző árnyalatokat kapnak. A többféle alapanyagból készült termékek is jól festhetők, a
megfelelő árnyalatot próbálgatással lehet elérni.
Kifőzött dióburok és leszűrése:

De minden textilféle festhető.
A selyem is. Diófestékkel festett selyemzsinór:

Most már értjük, miért jelentett olyan nagy örömöt, ha a török szultán selyemzsinórt küldött.
A kész csipke is festhető. Ugye, milyen finom, diókrémszínű csipke készülhet az únásig megszokott
fehérből? Csak áztatni kell a festékben.

Olyan módszer is van, hogy nem főzünk festéket, hanem hidegen áztatjuk az anyagot. A képen egy vödörben
gyapjú és selyem ázik, összes súlyuk 1 kg, és a vízbe 120 db zölddiót vágtak. Négy nap alatt kész diószínt
kapunk, de egy nap után is kivehetjük, akkor így néz ki.

Látjuk tehát, az egyik módszer szerint főzik a diófestéket, a másik szerint nem, hidegen használják. A
harmadik pedig a kettő kombinálása, az egyszer már kifőzött festőlé újbóli felhasználása. Melegen vagy
hidegen. A negyedik pedig a langyos, 40 C°-os áztatás. Szóval, játszadozhatunk, ahogy akarunk.
Egy német ajánlás szerint 1 kg jóminőségű dióburok 10 dkg gyapjúfonalra elég, hideg eljárással. Az
ajánlott dióburok-mennyiség meglepően soknak tűnik, de olyan valaki írta, aki maga is próbálta. A
dióburkot akkora zacskóba rakta, amekkorában kényelmesen elfért, és a zacskót tette az áztatólébe. Egy
napig csak a dióburkos zacskó ázott a vízben, majd utána két napig a festendő fonal is. Ekkor kell a
festőlevet a fonalból kinyomkodni, és a fonalat megszárítani. Mélybarna szín volt az eredmény.
Ugyanebben a festőlében a második alkalommal 40 dkg gyapjút két órán át 40 C°-on áztattak, és érett
barna színt kaptak.
A festőlé harmadik felhasználásakor főzték a gyapjút, majd 40 C°-ra lehűtve áztatták, és ugyanígy még
többször felhasználták a festőlevet. A szép árnyalatok a sötétbarnától a bézs-színig változtak.
Német háziasszonyok munkái: dióburok-festékkel festett gyapjúfonalak.

A szárított dióburkot meg is őrölhetjük. Ilyen dióburok-port kapunk:

De nem kell magunknak szárítanunk-őrölnünk, interneten rendelve németországi kínálatból is kaphatunk.
15 euró kilója.

Ha a festékanyag nyersanyaga szárított, őrölt zöld dióburok, keverjük el húszszoros mennyiségű vízzel, és
hagyjuk állni másnapig. Közben áztassuk be a festendő textilanyagot 3 %-os kálium-bikromát és 1 %-os
kénessav-oldatban.
Másnap főzzük fel a dióburkot, fél-egy óráig, utána szűrjük le. A levet lassan melegítsük fel 60 C°-ra. Az
áztatóléből kivett, kicsavart, nedves textilt tegyük a festőlébe. Forraljuk egy órán át, gyenge lángon.
Hagyjuk kihűlni, öblítsük le, és akasszuk ki száradni.
A maradék festőlé második felhasználásakor világosabb árnyalatot kapunk. Hasonlók a feketedió-burok
receptek is.
Diófestékkel festett gyapjú az Egyesült Államokból:

Sapka a diószínű gyapjúból:

Diófestékkel festett gyapjúszövet:

Jennifer Helm munkája a diófestékkel festett és rajzolt díszpárna-huzat.

Japán sajátos kultúrájának ugyanúgy része a diófestékes festés, mint az
európainak vagy az amerikainak. A jobbra látható textilanyagokat japán
dióból származó festékanyaggal festették meg.
Idehaza, Európában igazán nagyipari méreteket az 1800-as évek második
felében öltött a gyapjú diókopáncsos festése.
Kubinyi Lajos tudósítása: "Mielőtt a dió megérnék, zöld héja leszedetvén
vízben két-három évre is eltétetik - így a Gobelingyárában - s gyapjúszövetfestésre alkalmas." Így a festő munka folyamatosan mehetett, ahogyan az a nagyiparban szokásos. A
Gobelin gyár a diókopáncsból a barna szín különböző árnyalatait állította elő.
Gobelin-kép következik, diókopáncs-festékkel festett hímzőfonalból. Hazai munka, az 1930-as évekből.

A színei közelről látszanak igazán.

A gyapjú a diókopánccsal együtt is főzhető, ekkor váltva
rétegezve kell a főzőüstbe rakni, és annyi víz kell rá, hogy
ellepje. Kevergetni kell. Ha sötétebb színt akarunk, kevés
vasgálicot (vasszulfátot) is teszünk bele. (Állítólag a
rézgálic is jó.) Pácolni egyébként nem kell a gyapjút.
A diókopáncs-festékkel kimoshatatlan feketére festett
gyapjúszál képe jobbra látható.
Székely gyapjúfestő
recept: Feketére Székelypálfalván ezt
a színt
kökényfeketének
mondják - pedig úgy
kell festeni a gyapjút,
hogy: "mikor a dió
már megérett, a
haját leszedjük, megfőzzük. Gálickövet (vasgálicot) adunk hozzá, majd
a levét leszűrjük, és a gyapjút egy óra hosszáig főzzük benne. Ezután
az edénnyel együtt hűlni hagyjuk, meleg takaróval lefedjük, hogy a
gőzben maradjon. Ecetes vagy csak tiszta lében tisztáljuk (öblítjük).
Kökényfekete az végig, a színét nem ereszti." (Kemendi Ágnes
könyvéből)
Még azt jegyzik meg a székelyek, hogy pamuton ezzel az eljárással halványabb színeket kapunk,
sárgásbarnát vagy szürkét.
A baloldali képen Varga Mária Magdolna székesfehérvári iparművész által készített női kabát látható.
Anyaga rongy, amely diókopánccsal, dióbarkával és diólevéllel lett megfestve.
Disztingvált bézs színű szatyor készíthető néhány tucat dió héjából és némi fehér színű textilmaradékból. A
dióhéjat kalapáccsal aprítjuk, majd feltesszük főni. Fél napig főzzük, utána leszűrjük. A festőléhez kevés
ecetet adunk, és a festőlébe áztatjuk az anyagot. A harmadik képen az anyag színeváltozása látszik, a
negyediken pedig a szatyor eleganciája.

Eddig főleg a friss, vagy a vízben eltett dióburokról volt szó, mint alapanyagról. De a dióburkos festés nem

szezonális tevékenység. Ha a zöld burkot megszárítjuk, az év folyamán bármikor felhasználhatjuk. Szárított
dióburok:

Beáztatva:

Ilyen színű:

Most már beletehetjük a gyapjúfonalat.

Az eredmény:

A diófestékkel batikolni is lehet. Egy ilyen munkát ábrázol a következő kép, feketedió-festék segítségével
készítették.

És bőrt is lehet diófestékkel festeni. Hogy is mondta Ecsedi István hortobágyi juhász a Magyar Nyelvőr
újságírójának 1967-ben? "...az elkészített bőrt cserlével, toplóval, diófahéjjal megfestik."
Guptának az indiai erdei flóráról szóló könyve szerint zöld diókopáncsból az indiai bőrművesek tannint és
barna festéket nyernek, és a művészi bőrmunkák készítéséhez használják. Persze, nemcsak Indiában,
Európában is használják bőráruk festésére.
Amerikában is. Dióburok-festékkel festett báránybőr:

A diókopáncs korábban nemcsak festékanyaga miatt, hanem csersavtartalma miatt is használatos volt
bőráruk készítésére. Cserzést is végeztek vele, nemcsak festettek.
Most, hogy a textil- és bőráruk diófestékes festését megtekintettük, kérem tisztelt diótermesztő Kollégámat,
tekintsen a lába elé. Mit fog látni?
Természetesen perzsaszőnyeget, amit a diótermesztés jövedelméből vett.

Először nem lát rajta semmi különöset, de már sejti, hogy a Tabriz környéki irániak, akik a szőnyeget
szőtték, a színes fonalak jó részét diófestékkel festették. Ezért elővesz egy nagyítót, és megnézi közelebbről
a szőnyeget. És akkor megbizonyosodik, milyen kimeríthetetlen lehetőségei vannak a diófesték
használatának.

Faanyagok festése

Tisztelt Kollégám, járt már Ön egy igazi, régi angol kastélyban? Ugye, hogy feltűnt az ajtók és a
falburkolatok szépsége? Nos, ez a szépség a diófestéknek köszönhető. A diófa-kéregből nyert diófestéknek.
Ma már ez utolérhetetlen, megismételhetetlen, hacsak nem keressük elő a régi angol diópác-recepteket.
Nem elhanyagolható, hogy a diófa tannin-anyaga védte is a kezelt fafelületeket, ezért is voltak olyan
tartósak.
A diófapác művészi célú használata:

Szent Mátyás és Szent Márk, diópácban:

A bútoriparban nálunk is használatos színezőanyag a diópác, ami zöld dióból készül, és a fafelületeknek
kellemes aranybarna színt ad. A színárnyalat a pác töménységének változtatásával módosítható. A
legegyszerűbb a vizes pác, amikor a juglontartalmú zöld diót vízben forraljuk, így kapjuk a levet. Vizes pác
használata esetén szebb, csillogóbb lesz a fafelület, ha olajjal is áttöröljük. De egyéb pácok is vannak.
Pácolás diópáccal:

A „brou de noix” (magyarul: dióburok) egy védett márkanevű francia
kereskedelmi festék-kivonat. Gyakorlatilag szárított diókopáncs-port tartalmaz.
Faanyagok színezésére használják, a világos színű faanyagnak dióbarna színt ad.
Nem drága. 57 g-ot 4 dollárért adnak.
Jobbra pedig a dióburok-festék vizes oldatban, kereskedelmi kiszerelésben látható.
Faanyagok kültéri és beltéri festésére ajánlják, festés után a fa tovább kezelhező, pl.
polírozható, lakkozható.
Bretzel úr, egy hobbiszinten faanyagfestéssel foglalkozó francia, nem kapott „brou de noix” festéket, ezért
maga készítette azt el. Receptje a következő:
Nincs pontos recept, hogy mennyi dióburkot kell mennyi vízben áztatni, és meddig kell főzni. Ő a zöld
dióburkot kalapáccsal és mozsártörővel kopácsolta le az érőfélben lévő dióról, és műanyag zacskóba
gyűjtötte.
Főzni - mondja - nem szabad fémedényben, a fémionok hozzákötnek a juglonhoz, és elszínezik a diófapácot.
Zománcos edényt kell használni, vagy olyan kerámiát, ami tűzálló. De csak olyan régit, használtat, amiben
már nem fogunk főzni, mert a fazekat is megfesti a diópác.
Hogy mennyi vizet kell főzéshez hozzáadni? Próba, szerencse. Először fel kell forralni, forrástól kezdve
pedig a leglassúbb tüzön tartani. Le is kell fedni. Nem az erős forralás a cél, hanem a lassú főzés. Két órán
át.

A főzetet le kell szűrni, lezárható szájú palackba, például egy kiürült ásványvizes flakkonba. A szűrőanyag
például kávéfilter lehet.

A kész pácba önthetünk kevés alkoholt, az is tartósítja. Az alkohol a faanyagnak is használ. (Nemcsak a
faanyagfestő asztalosnak.)
A faanyagon először próbálgassuk csak főzetünket. Ha túl sötét, nedvesen egy spongyával még
visszaszedhetünk belőle. Hígíthatjuk is. Ha túl világos, kétórás száradás után másodszor-harmadszor, stb. is

áthúzhatjuk. Ha a színárnyalat megfelelő, száradás után viasszal, lakkal, firnájsszal kell tartósítani, mert a
diópác vízoldható, idővel halványodna. Ha színezni akarjuk, például lenolajjal is megtehetjük, de egy jó
diósgazdának a dióolaj is kéznél van.
Végül a megmaradt diópácot se öntsük ki. Próbálhatunk vele papírt, textilt, bőrt festeni.
Kereshetünk diókopáncs-festéket a boltokban, de Magyarországon se fogunk találni. Könnyen segíthetünk
magunkon. A dióéréskori zöld dióburkot megszárítjuk, majd felhasználáskor vízbe áztatjuk, és azzal festjük
a faanyagot. Ez a másik, Bretzel úr módszerétől eltérő megoldás.
Kezdjük kicsiben. Faragtunk magunknak bükkfából sakkfigurákat. A fehér színű bábok tehát gyárilag
készen vannak, a feketéket pedig a szárított, majd vízbe áztatott dióburkot tartalmazó páclében kezeljük.

De arra vigyázzunk, hogy ne kövessük a kép szerinti mintát. Még bikkfa-sakkozónak néznek majd minket a
nézők. A sakkanalfabéták is tudják, hogy az a1 mező a fekete és a h1 a fehér.
Ugye, tisztelt sakkozó Kollégám, hogy milyen szemetzavaró tud lenni, ha rosszul rakják elénk a sakktáblát?
És cseréljük meg a fehér királyt és a vezért. De tényleg. Mert a diótermesztő és a diófestéket használó nem
azt jelenti, hogy hülye.
Mit csináljon, akinek nagyon tetszene egy szép diófa-váza, de nem tud hozzájutni, mert Magyarországon
nem készítenek ilyent, vagy - és mi vagyunk többen - egyszerűen képtelen megfizetni?
Egyszerű a válasz. Vegyen egy olcsóbb fából esztergált vázát, és fesse be diófestékkel. Mint az alábbi vázák
készítője tette. Majdnem olyan lesz, mint az igazi. Utána még lakkozhatja is.

Tisztelt újságolvasó Kollégám, Ön melyik napilapot olvassa? Hogy elkerülje a méltatlan támadásokat,
mondja azt, hogy a Dagbladet internetes kiadását. Azt most még szabad. Onnan ismerte meg Niklas Hart
cikkét a dióbeles bútorjavításról. De tényleg.
Hart úr jó példát mutat be, hogyan javítsuk dióval, a dió természetes színanyagával a megsérült bútort.
Tudom, Önnek nincs sérült bútora, - hogy is lenne, - de javaslom, a kép szerinti karcot húzza be drága
bútorába. Nem kell félni, a jobboldali képen látszik, hogy könnyen eltüntethető, egyszerű dióbeles
bedörzsöléssel. Festék se kell hozzá, csak dióbél.

És mit csináljon, aki bakot lőtt, őzbakot, de utólag az agancsot túl világosnak találja? Nagyon egyszerű.
Szóljon a trófea kikészítésével foglalkozó fővadásznak, hogy ugyanabból a diófestékből, amivel a trófea
címerét színezi, kenjen egy keveset az agancsra is.
Képem nincs róla, mert ez nem egészen etikus megoldás, de higgye el tisztelt vadász Kollégám, ez a
gyakorlat.
Látjuk, nagyon egyszerű a diófestékes fafestés. De van még egyszerűbb módszer is, amivel a nem eléggé

diószínű faanyagot szebbé, diószínűvé tehetjük.
Diófaanyagot kell használni. Nem olyant, ami természetétől fogva a legszebb diószínt mutatja, vagyis nem
kell a legdrágább diófaanyagot megvennünk, a fehéres, világos színű is megteszi, ami a fafeldolgozásban
csökkent értékűnek számít. Nem, ne kenjük be diópáccal, hanem gőzöljük. Gőzölés hatására is végbemegy
a hidrojuglon juglonná, festékanyaggá alakulása.
Ezután diófaanyagunk már valóban úgy fog kinézni, mintha diófaanyag lenne.

Indián nyilak festése
A feketedió az északamerikai bennszülöttek közé tartozik, ugyanúgy, mint az indián feketelábúak törzse.
Azt nem tudom, a feketelábúak mivel festették a lábukat, de az biztosnak tűnik
számomra, hogy nyílvesszőiket feketedióból készült festékkel feketítették be.
Ugyanúgy, mint sok mai amerikai hobbi-íjász, köztük Paul Hogue.
Szerinte nem szabad megalkudni, alább adni, más
festékekkel próbálkozni. A legjobb a feketedió.
A feketedió-festék nem kerül pénzbe, ha tudunk szedni júliusi, még teljesen sima zöld
feketedió-szemeket. Ilyenkor szinte kisebb almára hasonlítanak. Néhány szem elég.
Tegyük a feketedió-szemeket egy edényben (vödörben) vízben a
napra néhány napig. Néhány nap alatt felhasználásra
alkalmasak lesznek. Ha augusztusi diót szedünk, az áztatás
nélkül is felhasználható.
Vágjuk ketté a diót középen. Ha ezzel megvagyunk, látjuk, hogy
a dió belseje fekete, leves. Kesztyűben dolgozzunk, mert a
feketediónak valóban nagyon jó festékanyaga van.
A féldiókkal festhetünk nyílvesszőt. Fogjuk a két féldió közé a
nyílvesszőt, és húzogassuk hosszában. A nyílvesszőn maradt
szemcséket és a fölösleges festéket egy ronggyal törölhetjük le.
Ha sötétebb színt szeretnénk, a festést néhány percig folytassuk
még.
Láthatjuk, a nyílvessző színe szebb, mint amit más festékek
adnának.
Ha nemcsak nyáron, hanem más évszakban is szeretnénk nyílvesszőt festeni, a
feketediót lefagyasztva, majd felengedve bármilyen hosszú időre eltehetjük. Hosszabb
ideig eltartható a feketedió egy vödör vízben is, legfeljebb egy darab alufóliával
lefedjük. A festékanyag idővel kiázik a vízbe, és egy darab ronggyal való
átdörzsöléssel is festhetünk bármit. Sőt, a lefestett faanyag kellemes illatot is kap - és
ad - majd. Olyant, mint egy jól érett banán.
A cherokee indiánok is feketedióból készített festékeikkel festették használati
tárgyaikat. Jellemzők, szépek festett kosaraik, amelyeket különböző cserjék
vesszőiből, tölgyfaháncsból vagy folyami nádból fontak.
Ezek manapság is népművészeti értéket képeznek, az indiánok szokásos kézművesárui.
A kopáncsos feketediót vízben főzték, és a festékanyag töménységétől függően
sötétbarna vagy fekete festéket kaptak.
A cherokee-k a feketedió gyökeréből is nyertek festéket. Leszedték a gyökérkérget, és úgy főzték. Ennek
világosabb árnyalatú festéke van.

Manapság így főznek festéket a feketedióból Amerikában:

DIÓHÉJ-IPAR
Mottó:
"Vagy mint a dióhéj,
Mit a gyerekek
Pocsolyába vetének Hánykodik erre, amarra..."
(Petőfi Sándor)
Vázlat:
A dióhéjról
A dióhéj ipari hasznosítása
Felületkezelés, felülettisztítás
Egyéb iparágak

A dióhéjról
Mottó:
"Aki megette a diót, a héját is takarítsa el!"
(olasz közmondás)
Tisztelt diósgazda Kollégám, nem tudtuk eladni a diót, magunk ettük meg. Nem baj,
egészségünkre válik. De a héját is magunknak kell összesöpörnünk, ami már igazán nem
férfimunka.
Előbb üljünk le egy kicsit, és gondolkozzunk, miként tudnánk a dióhéjat hasznosítani, ha
már a dióbelet nem tudtuk pénzzé tenni, a héján hozzuk be az elvesztett hasznot. Tüzeljük
el? Azt mondják, biomassza.
Mielőtt azonban eltüzelnénk a dióhéjat, vegyük számításba, hogy mit tüzelünk el. Legyünk kicsit
anyagiasak.

Van Magyarországon egy aranyos vállalkozó, a nevét hadd ne mondjam, mert az nem reklám, hanem
hitelrontás lenne. Azt mondja, ő átveszi a diótermesztőktől a dióhéjat.
9 Ft-ért kilóját. Az ő telephelyén, a nyugati határszélen. A fuvar többe kerül.
Ne ebből induljunk hát ki, hanem a feketedióhéj-őrlemény amerikai kínálatából.
30 dollárért vehetünk egy kilót a képen látható darálmányból, de mielőtt rohannánk átutalni az árát,
szorozzuk be a forintárfolyammal.

Mert van olcsóbb is. Ezt például 17 dollárért kínálják, kilónként.

Mint minden árucikknek, már a dióhéjpornak is megjelent a kínai konkurense. Ez biztos olcsóbb. Csak
tudni kellene elolvasni, mi van ráírva.

Szóval, próbáljuk inkább eladni, mint eltüzelni a dióhéjat. Más is ezt csinálja.
Itt is van egy, eldobva, pedig hiány van belőle.

Idézet egy hazai hirdetésből: "Német cég vásárlási igénye:
... dióhéj granulátum"
Tudjuk, a piacgazdaságban, amiben élünk, a hirdetések
mindig a kínálatot tartalmazzák, nem a keresletet. Az,
hogy ebben az esetben fordítva van, azt mutatja, hogy a
dióhéjból hiány van.
Hogy mekkora a hiány? Akkora, hogy német cégek már
műanyagból készítenek dióhéjat, és darabját 70-80 Ft-nak
megfelelő áron hirdetik.

Annyiért mi is tudunk adni, nem műanyagból valót, hanem
valódit, természetazonosat. De figyeljünk a német
kokurenciára, mert a német műanyagipar már olyannyira
fejlett, hogy a megszólalásig valódit tud csinálni. A jobboldali képeken a jobboldali a műanyag-dióhéj, a
baloldali a valódi. Meg nem mondanánk.
Az ne zavarjon minket, hogy a németek granulátumot keresnek, nem pedig őrleményt. Dióhéj-granulátum a
világon sincs, mert az azt jelentené fogalmilag, hogy apró szemcsékből nagyobb szemcséket préselnek össze.
Nem, itt egyszerűen rossz német nyelvhasználatról és rossz fordításról van szó. Mert a kereskedők sokszor
azt se tudják, mivel kereskednek. Csak pénz legyen benne.
Jé, itt is elhagytak egy dióhéjat!

A földön hever, ingyen van, csak le kell hajolnunk érte.

Ha lehajoltunk, nézzük meg, igazából mi van a dióhéjban?
Az ember fantáziáját gyerekkortól érdeklő kérdés ez. A Grimm testvérek
"Kemence" című meséjében például a békakirálynőtől kapott diókban a hercegnő
csodaszép ruhákat talált, amelyek segítségével aztán férjhez mehetett a királyfihoz.
Mint minden mesének, ennek is van valóságtartalma. A dióhéjban pénz van.
Ezt már a 19. században is tudták, ezért készítettek dióhéjba zárt bugyellárist.
Akkoriban még kevesebb pénzre volt szükségük az embereknek, elég volt hozzá egy
dióhéj.
Most, a 21. században már több pénzre lenne szükségünk. De akár vannak
megszorítások, akár nincsenek, több pénzünk biztos, hogy nincs. Csak annyi, amennyi elfér egy dióhéjban.
Pénztárcára már nincs pénzünk.

A kép nem trükkfelvétel. Egy eurózóna-tagállamból ajánlották, hogy akinek van pénze, ilyen pénztárcát
barkácsoljon magának. Akinek nincs, az ne.
Kell hozzá két féldió, rövid cippzár, varrócérna, pillanatragasztó és lakk a dió felületére.
Amikor tisztelt pénztelen Kollégám a pénztárnál előveszi, figyelje meg a hatást!
Hát, még ha dióhéj-kosarát is előveszi! Akkor fognak igazán csodálkozni!
De a kosárkészítéssel nagyon vigyázzunk. Szabadalommal védett tevékenység.
Nem viccelek, a dióhéj-kosár készítését nálunk élelmesebb emberek már levédték
előlünk. A következő rajzot a szabadalmi leírásból másoltam ki.

Távolról is hallom, mit mond tisztelt dióhéjhasznosító Kollégám, hogy ekkora
marhaságot még nem hallott. Pedig igaz. Kár, hogy a szabadalom szövegét nem
mentettem el.
Ha tehát dióhéj-kosár készítéséből akarnánk megélni,
tudjunk róla, hogy a feketegazdaságban járunk.
Tisztelt diótörő Kollégám, a dióhéj nem hulladék, hanem
ipari alapanyag. A dióhéj-ipar nyersanyaga. Pénz van
benne.
Mielőtt az ipari célú és méretű dióhéj-feldolgozásra
térnék, hadd említsem meg a dióhéj legegyszerűbb,
kézenfekvő használatát. Nem, nem a dióhéjas mulcsozást akarom újból és úntalan
propagálni, de azért maradjunk még természetközelben, a madarak és az
orchideák körében. Madáralom céljára kiváló a dióbél.
Nem kell mást csinálni, mint durvára darálni. Kalitkában tartott madaraink természetes talajnak fogják
tekinteni. Mivel természetes anyagról van szó, az se probléma, ha véletlenül lenyelnek néhány szemet. Azt
mondja, aki látott ilyet, hogy a dióhéj-szemcsék akadálytalanul haladnak keresztül a madár
emésztőcsatornáján.

A dióhéj kémiailag semleges, nem mérgező, és használat után a szabad természetbe kijuttatva természetes
úton bomlik le, nem terheli a környezetet.
Madáralom céljára tehát kiváló, de azt hiszem, a hazai diósgazdák ebből nem fognak meggazdagodni.
Amerikában ezeknek a termékeknek 1,5 $/kg körül van az áruk. Itthon nem kapható dióhéj-őrlemény
madáralomnak, de olcsóbb termékek bőven vannak. Nem tartom valószínűnek, hogy ide betörhetnénk, de
nem is erről beszéltem.

Még csak nem is az orchideákról. Pedig az orchideakedvelők minden pénzt megadnának az orchideák
otthoni szaporításáért. Gazdagabb államok - ebből a szempontból most Németországot is ilyennek tekintem
- polgárai már el vannak látva a házi orchideaszaporítás tudnivalóival. Ezekből a tájékoztatókból tudjuk,
hogy az orchidea epifita növény, nem jó neki a közönséges anyaföld, fákon él. Mesterségesen kell tehát
szubsztrátumot készíteni számára, amin gyökereivel megkapaszkodhat.
Erre jó, ajánlott a dióhéj, amit az orchidea természetes anyagnak tekint, és aminek előnyei a következők:

alig vesz föl vizet, így a gyökérpenészedés nem fenyeget
a dióhéjszemcséket jól átjárja a levegő
lassan bomlik el.
Arra már nem terjednek ki ismereteim, hogy mekkora a dióhéjszemcse optimális mérete az orchidea
megtelepítéséhez. És azt se tudom, kell-e keverni, és ha igen, milyen anyagokkal.
Ennyit a természetről, jöhet a komoly biznisz.
De előbb engedjen meg tisztelt olvasó Kollégám egy nehezen megválaszolható kérdést. Olyant, amilyeneket
a Képeskönyv bevezetőjében tettem fel. A kérdés így szól:
Van-e dióhéj a Marson?
Nem is olyan nehéz a kérdés, mert a válasz csak az lehet, hogy igen, van, a földi élővilágból elsőként a diófa
küldte el saját termésének egy részét oda.
A kérdés inkább az, hogy hogy került oda?
Erre is rendkívül könnyű a válasz. Természetesen, az Egyesült Államok illetékes hivatala, a NASA úgy
találta helyesnek, hogy a földi élővilágot a dióhéj képviselje elsőként a Marson.
Tehát az igazi kérdés így szól:
Minek?
Mert Mars-kutatási célra a világ legértékesebb anyaga. A NASA marsjáró kutatórobotja vitt belőle
magával. Amikor laza, poros terepen jár, ebből az anyagból, a dióhéj-őrleményből lövell ki a porba, és a
felszálló port tudja a robot megfigyelni, analizálni.
Ha tisztelt szkeptikus Kollégám ezt nem hinné el, - ugyan miért is hinné, annyi képtelenséget írtam már, kérem, keresse fel a NASA tevékenységét ismertető amerikai weblapot, és ott megtalálja ezeket a képeket,
a szükséges magyarázattal.

A dióhéj pedig ott marad a Marson, késői korok kutatóinak feladványaként, hogy hogyan került oda.
Már látom is a korabeli szenzációs híradást, hogy kutatók bizonyítékot leltek arra, hogy marslakók jártak
a Földön. És a Földön leginkább a dió ízlett nekik, annyira, hogy magukkal vitték, és a megrágott héját
széjjelköpködték. Aztán valami katasztrófa következtében nyomtalanul eltűntek a Marsról, csak a dióhéjdarabok maradtak bizonyítéknak.
Újabban pedig azt olvasom oroszoktól, hogy ebben a dióhéj-dologban, amit az amerikaiak a Marson
művelnek, nincs semmi meglepően új. A dióhéjszemcsék a Holdon már régebb óta ott vannak. A technikát
ott alkalmazta először a NASA, csak nem szólt róla senkinek.

De az oroszok látták, és eddig nem beszéltek róla. A rádió se mondta be. Mert ha bemondta volna, hallottuk
volna. Ilyen, detektoros rádióvevőn, ami már régóta a családunk birtokában van.

Túloztam? Igen, egy kicsit. Mert a képen látható rádiókészülék nem a miénk, hanem a frankfurti
Információs Múzeumé. De attól még igazi.
Mielőtt az ipari lehetőségeket sorolnám fel, megemlítem, hogy a dióhéj a művészetben, a festészetben is
használatos. Őrleményéből speciális hatású festékeket készítenek. A dióhéj-szemcsékkel kevert festék
plasztikus, homokszerű felületet ad, amivel kifejező hatások érhetők el.
Maga a dióhéj is tartalmaz kisebb mennyiségű festékanyagot, a kifőzött csonthéjból drapp szín állítható elő.
Ha pedig megégetjük és utána főzzük ki, a könyvnyomtatásban régebben használt fekete festéket kapunk.
Még a festészetnél is közelebbi példa a dióhéjpor használatára a kozmetika, a szépségápolás, a bőrtisztítás,
általában a házilagos használat.
Azt már a régiek is tudták, hogy a finomra, apróra őrölt dióhéj kiváló csiszolóanyag,
humán célra is. Már Facciola Ehető növények forráskönyve című művében is leírta,
hogy fogkrémekbe keverve súroló hatása fehérebbé, tisztábbá teszi a fogat.
Manapság is kapható hasonló fogkrém, Pakisztánban és Indiában Acrod néven
gyártják, igaz, azzal a különbséggel, hogy dióhéj-őrlemény helyett diófakérget darálnak
apróra, és azt keverik bele. Ez a fogkrém súrolja a fogat, csökkenti a fogkövet, tisztítja
a fogínyet, és antiszeptikus tulajdonságát is kiemelik.
Gondolom, azért használnak diófakérget, mert nincs a közelben dióhéj-feldolgozó üzem.
Mert a dióhéjpor mégis alkalamasabb erre a célra. Melyek azok a jellemzői, amelyek
tisztálkodási, kozmetikai célra a legalkalmasabbakká teszik?

Kemény rostokat tartalmazó természetes anyag,
ami keménységét tekintve a lágy súrolószerek
közé tartozik, hiszen keménységi foka csak 3-as,
mégis hatásos.
Rendkívül tartós, minőségét hosszú ideig
megőrzi. Vízben oldhatatlan.
A dióhéjszemcse felülete éles, többszörösen is.
Nem mérgező. Az emberi egészségre semmilyen
formában se káros. Bőrbe dörzsölve vagy
lenyelve se okoz semmilyen károsodást.
Nem lép reakcióba savas vagy lúgos közegekkel
se.
Újrahasznosítható, a környezetet elbomlásakor
se szennyezi, mert természetes úton bomlik el.
Egyszóval, nincs még egy ilyen.
Bőrradírozási célra, az elhalt hámsejtek ledörzsölésére
dióhéj-őrleménnyel dúsított készítmények kaphatók. Egy
spanyol termék ebben a kategóriában, a naturális
kozmetika témakörben jobbra látható, előtte pedig egy
amerikai.
Bőrradírozásra nem is kell drága kozmetikai készítményt
vásárolnunk, magunk is készíthetünk. A dióhéj-poron
kívül csak durva barnacukor kell hozzá. A kettő
keverékével dörzsöljük le az elhalt hámsejteket.
Mostanában amúgy is ez a sláger, a barnacukor.
A barna cukorszemcsét és finomra őrölt dióhéjat
tartalmazó készítmények nem egyszerűen leválasztják az
elhalt bőrréteget, hanem közben élénkítik a vérkeringést.
Így javul a bőr oxigénellátása és a barnacukor közben
tápanyagokhoz is juttatja a bőrt.
Indiában a Himalaya cég tubusos bőrradírkészítményéhez használ dióhéjat. Mint mondják,
hatékonyabban távolítja el az elhalt, méreganyagot
tartalmazó hámsejteket az arcról, a szem környékéről.
Ezáltal megfiatalítja a bőrt.
A dióhéj-őrlemény súroló hatását kihasználva Himalayáék a finomra porított dióhéjat szappanba is keverik.
A dióhéj-őrleményt tartalmazó szappan képe:

Jobbra pedig a Rivage cég hasonló, bőrradírozó, dióhéjas szappana.
Dióhéj-szemcséket tartalmazó folyékony szappan pedig már nálunk is kapható.
Az Egyesült Államokban kisüzemek tömege készít dióhéjporos súrolószappanokat,
feketedióból is. Kisüzemi, dióhéjporos szappanok Amerikából.

Ezekkel a szappanokkal súrolnunk kell a bőrt, és biztosan leviszik a fölöslegessé vált arcfestéket, a kézről,
lábról pedig a ráragadt koszt. Az elhalt hámsejteket is.

Tisztelt tisztálkodó Kollégám, bizonyára Ön is megfigyelte, mennyire megnőtt Magyarországon a folyékony
szappanok forgalma, és visszaszorult a hagyományos szappanoké. Illatszerboltokban, nagyáruházakban
sokszor hiába keressük megszokott, kellemes illatú szappanainkat.
Pedig egy nemzet kultúrfokát a szappanfogyasztással szokták mérni.
Van megoldás. A saját ízlésünknek leginkább megfelelő minőségű szappanunkat készítsük el házilag.
Nem, nem akarom feltámasztani a házi szappanfőzés szokását. De a növényi olajokból, például dióolajból
készülő szappanokat nem kell főzni, elkészítésük rendkívül egyszerű. Az Egyesült Államokban, a világ
legfejlettebb országában a háztartások tömegében készítik házilag a szappant, akár csak egy darabot
egyszerre. Az interneten közzétett szappanreceptek és útmutatók végtelen bőségével lehet találkozni.
Amerikai kisvállalkozások tömege él meg egyedi készítésű szappanok kistételű árusításából.
A legegyszerűbb a dióolajos bőrradírozó szappan receptje. Egy kb. 10 dkg-os szappanhoz kell:
100 g dióolaj
38 g víz
13,5 g kristályos nátriumhidroxid
10-15 g finom dióhéjpor
A szappankészítés menete pedig a következő.
A lúg a szembe, kézre fröccsenhet, ezért vegyünk védőszemüveget (legjobb a műanyag síszemüveg), húzzunk
gumikesztyűt. És gőze is mérgező, ne hajoljunk a készülő szappan fölé.

Az olajat öntsük egy háztartási robotgépbe, a vizet utána, és végül szórjuk bele a lúgkövet. (Vigyázat,
minden olaj más lúgkő-mennyiséget vesz fel.) Fedjük le, és alaposan dolgozzuk össze. Mivel az olaj
folyékony, nem kell főzni ahhoz, hogy a lúg az olajsavakkal reagáljon. Alaposan dolgozzuk el a keveréket,
és amikor egyneműnek találjuk, öntsük bele a dióhéjport is. Azzal is keverjük egyenletesre.

Öntsük műanyag szappanformába, például ha apróbb kézmosó szappant szeretnénk, műanyag jégkockatartóba. Hagyjuk megszáradni. A száradási idő hossza az olajtól függ. Néhány óra vagy 1-2 nap. A kész
szappan kiborítható, már használhatjuk is. (A képeken a dióhéjpor nélküli változat van.)

Itt vannak a dióhéjporos változatok, 10 % dióhéj-porral. (A dióhéjpor aránya 5-50 % lehet.) Megjegyzem,
ha tisztább színű szappant szeretnénk, a por-frakciót hagyjuk ki belőle, és csak apró, egyenletes
szemcsékkel dolgozzunk.

Tisztelt kémiatanár Kollégám, aki már nem tudja, hogyan kösse le a siheder tanulók figyelmét, ajánlom,
kémiai gyakorlatként készíttessen velük bőrradírozó, sminkeltávolító dióhéjporos szappant. Serdülőkorban
már ismerik a savak és a lúgok tulajdonságait, nosza, itt az alkalom, hogy az olajsavakból a lányok
sminklemosó szappant készítsenek és használjanak végre, a fiúknak pedig, akiknek egyébként tényleg

olyan vastag a bőrük, súrolószappant. Bizony, rájuk fér.
De menjünk tovább.
Amerikában a Somerset Cosmetic Company is forgalmaz dióhéjport, bőrradírozásra. Erre a célra
ideálisnak mondja. A 40-100 mikron közti frakciót ajánlják leginkább. Termékük világosbarna dióhéjpor,
amit receptjeik alapján a felhasználók keverhetnek bőrradírrá. A bőrradírban legalább 5 %, legfeljebb 50
% dióhéjpor legyen - ajánlják.
Európában pedig az Avon cég és egy sor német és svéd kisebb kozmetikai üzem készít dióhéjporos
kozmetikumokat. Ezek, bizony, drágák, luxusjellegűek.

De nem kell olyan sokat költeni. Bőrtisztító, dióhéjporos készítmény házilag is előállítható. Magam például
a kézmosó krémbe keverek dióhéjport. Tisztelt piszkos kezű Kollégámnak is ezt ajánlom. Szappankrémeket
is készítenek így.

A mutatott képek nem az én készítményemet illusztrálják. Én 0,5 mm alatti dióhéjport választok
alapanyagnak a kéztisztító súrolókrém készítéséhez.

A súrolókrém összetétele: 50 % dióhéjpor, 25 % kéztisztító krém, 25 % folyékony szappan. Tiszta vödörben
festékkeverővel keverem egyenletesre, úgynevezett földes állagúra. És kimérem 20-25 dkg-os egységekbe.
Lefedem, hogy ne száradjon ki.

Olajos-sáros, rendkívül koszos kézre nagyon jó. Először szárazon dörzsöljük el, majd öblítsük le vízzel.
Nemcsak a koszt szedi le, hanem az elhalt hámréteget is. Tenyerünk olyan rózsaszín lesz, mint a kisbaba
popsija.
Bár a kéztisztító súrolókrém nagyon jó, és dióhéjporom is van bőven, mégsem akarom gyártani, mert az
előírások szerinti adatlap elkészítéséhez nem értek. Ahhoz vegyésznek kell lenni. Ajánlom is tisztelt
vállalkozó szellemű vegyész Kollégámnak. Hasonló készítmény nem kapható.

Franciaországban, Clermont-Ferrandban 0,5-0,8 mm közötti méretfrakciójú
dióhéj-őrleményt értékesít az AROMA-ZONE vállalkozás bőrtisztítási célra.
Magában, szárazon is használható, de kozmetikai készítményekhez is
keverhető. Zselébe, krémbe, olajba, tejbe. Nemcsak kézre, a testre is
ajánlják.
Tisztítja, simává teszi a bőrt. Ebben a méretben a dióhéjszemcse már nem
éles, hanem gömbölyded, sima felszínű, így a bőrt nem károsítja, de nagyon
hatékony. További előnye, hogy nemcsak a felszínt tisztítja, hanem
mélyebben is hat, a bőrt rugalmassá teszi, és serkenti a hámszövet
hajszálereiben a vérkeringést.
Végül a dióhéjpor a benne levő hatóanyagoknak köszönhetően baktériumölő és gombaölő hatású is, ami a
bőrápolásban külön előny.
Sőt, gyerünk tovább. A dióhéjpor masszírozásra is jó. Nem
magában, szárazon, hanem gyúrható, képlékeny agyagban. Az
AROMA-ZONE cég kész, dióhéjporos masszírozó agyagot is
árul, de házilag olcsóbb elkészíteni, a következő recept alapján.
Végy fehéragyagot, és gyúrd narancsvirág-vízzel, a kívánt
állagúra. Búzacsíra kipréselt levével is összegyúrható. A lényeg
a dióhéjpor, az agyag súlyának 1/6-a vagy 1/7-e. Körülbelül. A
masszázs-hangulathoz természetesen a jó illat is hozzátartozik.
A készen vásárolható masszázs-agyagban háromféle illat
keverékét kapjuk. De fogadni mernék, hogy tisztelt,
masszírozásra vágyó Kollégámnak megvan a saját kedvenc
aromája, javaslom, azt használja. Az aromából néhány (10-2030) cseppet kell az agyagba gyúrni. Az agyagot két használat
között légmentesen zárt fóliában, edényben kell tartani, hogy ki
ne száradjon.
Ha a dióhéjport magában, nem készítményben dörzsöljük
bőrünkre, egy veszélyére fel kell hívnom a figyelmet.
Óvakodjunk attól, hogy a dióhéjpor
a szemünkbe kerüljön!
És tessék elképzelni, van olyan is, akinek még az ajurvéda se szent, hanem abból
is üzletet csinál. Ajurvédikus tisztító szappant árul, darabját 27 dollárért, a
mellékelt kép szerinti alapanyagokból. Van benne - természetesen - dióhéj,
citrom, búza, rózsa, mandulaolaj. Ezek önmagukban mind nagyon jók. A cég
nevét szándékosan nem jegyeztem meg.
Végül olyanok is vannak, akik a dióhéj-port bizonyos fűszerek hamisítására is használják. Dehát erről se
tudok semmit, mert ez annyira titkos, hogy velem nem közölték a receptet.

A dióhéj ipari hasznosítása
Mottó:
"... hogyan kell a (mezőgazdasági) termelési ... folyamat exkrementumait az újratermelési folyamat
körforgásába visszadobni, tehát előzetes tőkebefektetés nélkül új tőkeanyagot termelni."
(Karl Marx)

A dióhéj iparszerű feldolgozása nem mindenhol dívik. Csak a világ legfejlettebb
országaiban, Franciaországban, Japánban, az Egyesült Államokban és a gyorsan fejlődő
Indiában.
Ismerek néhány dióhéj-feldolgozásra szakosodott vállalkozást. Az első Franciaországból,
Vouthon-ból Guimard úr vállalkozása, amely évente mintegy 500 tonna dióhéjat dolgoz fel.
Ismerem továbbá Japánból, Naganoból az 1959-ben Kazuki Hata által alapított Nippon Walnut
Részvénytársaságot, - amely tudomásom szerint a világ legnagyobb ilyen jellegű vállalkozása, - valamint
Kaliforniából az Eco-Shell INC céget.
A feltörekvő országokra pedig az a jellemző, hogy feltörekszenek, és ha hagyjuk, lehagynak minket. Ilyen
India, ahol Jamnagarban már működik a Cutwin Abrasive Industries nevű, ugyancsak dióhéj-őrleményt
gyártó cég. Nálunk még nem működik hasonló.
És most jön az ötödik. De előbb egy kérdés.
Tisztelt diótörő Kollégám, aki otthon a megtört dió héját vegyes tüzelésű kazánjában szokta eltüzelni, mit
tenne Ön, ha kineveznék egy szuperhatalom - mondjuk, az Egyesült Államok - szupertitkos hadieszközgyárába főmérnöknek?
Valószínűnek tartom, hogy a dióhéj hasznosíthatóságából indulna ki, és bevezetné a fegyvergyártásba.
Robbanóanyagok töltelékanyagaként hasznosítaná, mert megfigyelte, milyen az, amikor a dióhéj a
kazánban belobban. Szinte robban.
Harci repülőgépek, tankok, hadihajók, tengeralattjárók motoralkatrészeit dióhéj-porral csiszoltatná
tökéletesen simára, mert megfigyelte, milyen az, amikor diótörés közben a dióhéj lekoptatja a kezéről a
bőrt.
Rakéták orrkúpját vonatná be dióhéjporos bevonattal, hogy a légkörbe beérve a bevonat égjen le, és a
rakéta ép maradjon.
Nem, tisztelt Kollégám, nem ment el az eszem, a dióhéj-őrlemény felsorolt hasznosítási lehetőségeit a
következő, ötödik cég alkalmazta évtizedeken át. Szupertitkosan.
Ön pedig ez idő alatt eltüzelte a dióhéjat.
Az ötödik céget - bár 1923 óta tevékenykedik, - azért nem ismertük, mert tevékenysége titkos volt. A
Composition Materials Rt. az Egyesült Államok haditechnikai eszközeinek gyártása során mint alvállalkozó
kezdte meg tevékenységét. A hadihajók, később a tengeralattjárók és a harci repülők gyártásához szállított
dióhéj-őrleményt.
A Composition Materials Rt. fenntartja tevékenységének titkosságát, honlapján nem sok mindent árul el
magáról. Termékeiről csak ezt a két képet közli:

Miután ezt a cégbemutatót lezártam, jelentkezett Amerikából, Stocktonból a Hammons Company, hogy ők
már ötven éve foglalkoznak a dióhéjjal, és ők a legnagyobbak. Igaz, nem a közönséges dió héját őrlik
elsősorban, hanem a feketedióra szakosodtak. Persze, nem vetik meg a közönséges diót sem, és a pekándió
héját is felvették termék-palettájukra.
Jaj, ki ne hagyjam Dennis Dawson cégét se, mert joggal éreznék magukat mellőzöttnek. Mert tőlük már

Délamerikáig, Argentináig kell menni annak, aki hasonló céget keres. Famatinában lehet még egyet találni.
Hogyan tegyük alkalmassá ipari célra a dióhéjat? Hogyan készül a dióhéj-őrlemény? Aprítással és a
méretek szétválogatásával. A know-how a konkrét gépekben, berendezésekben, azok beállításában és a
munkafolyamat szervezésében rejlik.
Például a Nippon Walnut Rt. Japánban a dióhéjpor gyártására a következő technológiát alkalmazza.

Először is apróra kell őrölni. Az őrlőgép típusa, technikája kulcskérdés. A dióhéj
kemény anyag, a darálót is eszi. Őrléskor vegyes szemcseméretet kapunk, amit a
felhasználási célnak megfelelő frakciókra kell bontanunk.
A darált dióhéj szemcseméret szerinti megoszlása hozzávetőleg:
2,0 mm feletti 10 %
1,0-2,0 mm közötti 50 %
1,0 mm alatti 40 %.
Az 1,0 mm alatti frakció megoszlása:

Dióhéj-frakciók a nagyobb szemcseméretű tartományokból:

A darálóból kikerült, 2 mm feletti, osztályozatlan anyag:

Az 1-2 mm közötti, nagyon sokféle célra a legmegfelelőbb méretfrakció közelről, az osztályozó berendezés 1
mm-es rostáján:

0,8-1,0 mm közötti frakció:

1 mm alatti vegyes frakció:

Az Egyesült Államokban más a szemcseméretek megjelölése, mint Európában.

Tisztelt angolul tudó, de az amerikaiakat mégsem értő Kollégám, azt hiszem, megfejtettem a képen szereplő

méreteket. Amerikaiul vannak. A számértékek azt fejezik ki, hogy az adott szemcseméret a hüvelyknek (kb.
2,54 cm) hányadrésze. A perjel pedig nem osztást jelent, mint nálunk, hanem a kötőjelet helyettesíti. A két
számérték közül a nagyobb jelenti a kérdéses frakció alsó szemcsenagyságát, a kisebbik pedig a felsőt.
Kéretik számolni.
Egy másik, kínai dióhéj-őrlemény kínálat
szemcseméreteit pedig így adják meg:
#6 5.0-4.0 mm
#8 4.0-3.0 mm
#10 3.0-2.5 mm
#12 2.5-2.0 mm
#14 2.0-1.5 mm
#16 1.5-1.0 mm
#20 1.0-0.7 mm
#24 0.7-0.5 mm
#30 0.5-0.3 mm
#36 0.3-0.1 mm
(A milliméter-méreteket értem, de az előtte levő
számokat nem. Azok kínaiul vannak nekem.)
Pedig érteni kellene, nagyon fontos a szemcseméret és annak egyenletessége, mert az határozza meg a
felhasználási lehetőségeket. Különböző szemcseméretek különböző célokra használhatók.
Amerikában közelebbről is megnézték a dióhéj-szemcséket. A héj külső felülete háromszázszoros
nagyításban:

A törésfelület külső éle (kétszázszoros nagyítás): (Kéretik a nyilat ellenirányban értelmezni.)

A szemcse belső éle, ahol a törésfelület a héj belső felületével találkozik:

A törésfelület (185-szörös nagyítás):

A dióhéj-őrlemény technikai adataival nem kívánom tisztelt Kollégámat untatni, de úgy gondolom, a főbb
jellemzők ismerete ma már hozzátartozik az általános műveltséghez. Tehát:
Kémiai összetétel: 22.20 súly-% hemicellulóz, 25.50 súly-% cellulóz, 52.30 súly-% lignin. (Demirbas
török kutató nyomán)
Fajsúly: 0,86 g/cm 3, bár máshol 1-nél magasabb, 1,25 g/cm 3 értéket is megadtak. Az eltérés abból
adódik, hogy minél kisebb a dióhéjszemcse, annál kisebb a súlyt nem képviselő légüreg benne, annál
inkább az anyag súlya érvényesül. A legkisebb mért érték 0,74, a legmagasabb 1,29 volt.
Keménység: 2,5-3,0 az 1-15-ig terjedő Moh-féle keménységi skálán
Víztartalom: 8-9 %
Zsírtartalom: 0,4 %
Egy megjegyzés a kémiai összetételhez: Nem vagyok benne teljesen biztos, de úgy írják, a dióhéj
megfásodott sejtjeiben a cellulóz adja a vázszerkezetet, a hemicellulóz és a lignin pedig a töltelékanyag.

Felületkezelés, felülettisztítás
Benjamin Tilghman 1870-ben szabadalmaztatta a dióhéjpor-fúvást a homokfúvás helyett. Már az ő
szabadalmi leírásából tudjuk, hogy az apróbb szemcseméretű dióhéj-őrlemény hatékonyabban tisztít
fémfelületeket, mint a nagyobb méretű.
Egy példa: Kültéri bronzszobrok tisztítása homokfúvás helyett dióhéjpor-fúvással. Vegyük példaként
Bostonból Richard Evelyn Byrd admirális mellszobrát.

Ugye, feltűnt, hogy mennyivel jobban néz ki, amióta nem láttuk? 1979-ben került felállításra, és mára már
tisztításra szorult.
De nem ez a lényeg, hanem a dióhéjpor nagyobb hatékonysága. A szobortisztítási munka
melléktermékeként újból ellenőrizték a dióhéjpor-fúvás hatékonyságát. Ötven százalékkal kisebb
kompresszor-kapacitás, ötven százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztás kellett a dióhéjporos kezeléshez,
mint a homokfúváshoz. Nem mindegy.
A darabos méretnél kisebb, de még mindig durvának nevezhető szemcseméretű, 1-2 mm-es őrleménnyel
durvább homokfúvási feladatok válthatók ki. Egyrészt dióhéj-poros fúvatással a dolgozók szilikózis-veszélye
kerülhető el, másrészt a kifújt por természetes úton bomlik le. Vannak olyan homokfúvó berendezések,
amelyekkel a kifúvott dióhéj-por visszanyerhető, de az minden fúvással egyre piszkosabb lesz, mert a
leválasztott anyagot is magával ragadja. Ezért idővel cserélni kell, a használt anyag dióhéj esetében a
környezetet semmilyen formában nem terheli, idővel elbomlik.

Ilyen, durva fúvást igényel például a tehergépkocsi-alvázak tisztítása, felépítmény építéskor, de minden
hasonló, nagyobb acélszerkezet, pl. hidak tisztítása is.
Épületek külső felületének, valamint szobrok, úszómedencék, járdák, betonépítmények tisztítására, és ami
korunk egyik fő problémája, graffitik eltüntetésére is ez ajánlható. Az épületekről és más, épített
felületekről homokfúvásos eljárás helyett dióhéjporral célszerű lefújni a festéket, a kormot, az olajos és más
vegyszeres lerakódást.

Hasonló a vízkő-, a kazánkő-lerakódás eltávolítása, kemény kövek (pl. gránit) vágása is.

Az 1-2 mm-es frakció - már Magyarországon is kipróbálva - jól leviszi a fröccsöntő gépekre égett
műanyagszennyeződést. Ipari rézcsöveket is tisztítanak vele.
Finomabb gépalkatrészek tisztítását is szokták durva dióhéj-őrleménnyel végezni. Ez esetben nem fúvásos
technológiát alkalmaznak, hanem rázatásost. (És még vagy ötféle más megoldást.) Egy erre a célra
kialakított rázódobozban napokig rázatják az elkoszolódott alkatrészeket 1 mm-es frakciójú dióhéjőrleménnyel.

Ha nemcsak tisztítás, hanem alkatrészgyártás során a felület végső kialakítása és fényezése is cél, a
dióhéjport más anyagokkal (króm-por, vasoxid, alumínium-kalcid) és ilyen anyagokat tartalmazó
krémekkel is keverni szokták.
Miért éppen a dióhéjpor a legalkalmasabb homokfúvásra? Azért, mert a dióhéj őrlése során
durva, éles felület keletkezik.
A dióhéj sejtjeinek anyagszerkezete nem egyenletes. A sejtanyag fásodása, cellulózzá
alakulása során a cellulóz a sejtek falától kezd felépülni, befelé haladva. A cellulóz-anyagban
csatornák találhatók, amelyek a sejt középpontja felől szállítják a képződő cellulózt.
Anyagszerkezetéből adódóan a dióhéj nemcsak kemény, hanem a sejtek belsejében lévő
csatornákból adódóan sokszögű, a szemcsék minden oldalán élek vannak.

Durvább és finomabb, keményebb és lágyabb fémalkatrészekről az oxidált rétegeket, az olajos
szennyeződéseket, a festékeket lehet segítségével eltávolítani. (Egy veteránautó-felújító műhelyben magam

is láttam olyan karburátort, amit újnak gondoltam, pedig csak tisztított volt, fúvásos eljárással.)
Mi a dióhéj-por előnye ez esetben más anyagokhoz képest? Az üvegpor és az üveg mikrogyöngy például
sokkal drágább. A fémes eredetű csiszolóanyagok (alumínium-oxid például) sem olcsóbbak, és a csiszolt
felületeken megtapadhatnak, a különböző fémek találkozásánál korrózió indulhat. A dióhéj nem korrozív,
magas hőmérsékleten nyomtalanul elég. További korrózióvédő hatása a dióhéj-őrlemény használatának,
hogy karcolásmentesen csiszol, nem marad a fémen felületi egyenetlenség, ami a korrózió melegágya.
Az említett egyéb tisztítóanyagokkal - üveggyöngy, alumínium-oxid - szemben a dióhéj azért ideális anyag,
mert keménysége nagyobb, mint az eltávolítandó rétegé, és kisebb, mint az alapfelületé. Ez a kemény
fémekre, pl. acélra ugyanúgy érvényes, mint a lágy fémekre (alumínium, réz, ón, cink, stb.). Így a tisztítás
tökéletes, a felület nem sérül.
Milyen jellegű fémalkatrészek tisztítására alkalmazható a dióhéjporos fúvás? Szinte mindenre. A következő
felsorolás Egyesült Államok-beli és japán cégek gyakorlatát tartalmazza.
gőzturbina-lapátok
olajipari fúrók élezése
repülőgép-, hajó- és autómotorok és azok hajtóművei
fegyverek alkatrészei
precíziós fémalkatrészek
órák, szemüvegkeretek
ékszerek
félvezetők, nyomtatott áramkörök
Előfordul, hogy a repülőgépek festését fel kell újítani? De még mennyire! Ugyancsak az 1 mm körüli
méretfrakció (0,8-1,25 mm) jó erre a célra is. A luxemburgi Cargolux az amerikai szabvány szerinti 20/30as méretet, vagyis az 1 mm-nél valamivel kisebb, valamivel nagyobb szemcséket rendeli ilyen esetre.

A repülőgép felületéhez hasonlóan alumíniumból készül sok autó- és motoralkatrész, aminek felújítására
szintén a 0,8-1,0 mm-es frakciót használják.

Elektronikai eszközök felületalakítására kínálják az alábbi flakonokban levő anyagokat. A jobb szélső a
dióhéjpor, szemcsemérete 250 mikron.

Mindaz a megállapítás, amit a dióhéj-por fúvásos használatára tettem, természetesen az egyéb csiszolásos
eljárásokra, öntvények és más fémalkatrészek felületképzésére is vonatkozik.
Jól csiszolhatók a dióhéj-porral fafelületek, üveg, üvegszál, műanyag, (epoxi- és más kemény gyanták),
drágakövek, mindez anélkül, hogy a felületük sérülne. Apró szemcseméretben is elasztikus, rugalmas, a
műanyagokat nem károsítja.
Úgy ismeretes, a dióhéj mint csiszolóanyag a lágy típusú csiszolóanyagok reprezentánsa.
Régi famunkák restaurálásakor a faanyagról a lakkot dióhéjporos felületképzéssel távolíthatjuk el, a
restauráláshoz nyílt pórusú felület marad.
Amikor régi famunkákra gondolunk, gondoljunk a régi faházakra is. Amerikai gerendaházak
dióhéjszemcsés fúvatással végzett felújítása látható a következő két képen. Ilyen volt, ilyen lett, hála a
dióhéjszemcséknek.

Amerikai típusú gerendaház nemigen van Magyarországon? Annál többünknek van régi Erdért-faháza,
fakerítése, garázskapuja. Ezek mindegyike már régen megérett a falújításra. A mai válságos időkben nem a
lebontás a megoldás, - újra úgyse lenne pénzünk, - hanem a dióhéjszemcsés felületkezelés.
Nagy előnye a dióhéj-őrleménynek, hogy egyéb anyagokkal szemben használata nem jelent veszélyt a vele
dolgozó egészségére, nem okoz szilikózist, mert a szemcsék mérete osztályozott, a készítmény nem
tartalmaz por-frakciót.
És itt álljunk meg egy szóra. Mert tisztelt homokfúvó Kollégámnak úgy tűnhet, túldícsértem a dióhéjőrleményt más, hasonló fúvó-csiszoló anyagokat meg sem említve.
De azt hiszem, jogosan jártam el így. Mert hasonló tulajdonságúak a feketedió és más diófélék héjának
aprítékai is, de azok nálunk nem elérhetők. Magyarországon az egyetlen, szóba jöhető konkurens a
kukoricacsutka-őrlemény. Az Egyesült Államokban használják is fúvásos tisztításra, de sokkal szűkebb
körben, mint a dióhéjat.

Pedig azt gondolhatnánk, ingyen van. Hát, ingyen volt, amíg (kb. 1960-ig) kézzel törték a kukoricát, és
házilag morzsolták le a csőről a szemeket. De ma már a kukoricakombájn a földre szórja, összeszedése már
pénzbe kerül, amellett szennyezett is.
A minősége pedig nem éri el a dióhéj-őrleményét. Tisztító hatása gyengébb, mert felülete simább, mint a
dióhéjszemcséé. Fajsúlya a fele a dióhéjnak, így kisebb erővel vágódik a tisztítandó felületnek. Ezért nem is
alkalmas mindazokra a célokra, amikre a dióhéj, csak leginkább a legfinomabb felületekre szokták
alkalmazni.
És nedvszívó is, ami szintén ront minőségén. De térjünk vissza saját termékünkre.

Egyéb iparágak
DIÓHÉJPOR A FAIPARBAN
Sütőipari nomenklatúrával élve, a legfinomabb, a lisztfinomságú dióhéj-őrlemény szükséges a furnérlemezgyártó üzemeknek, a furnérlapok összeragasztásának megkönnyítésére. A dióhéj mellé a ragasztóanyagok
egész skáláját kipróbálták és alkalmazzák, egy a változatlan, a furnérlemez-lapok közti dióhéj-liszt. Nem
nálunk, Amerikában.
DIÓHÉJPOR A SÜTŐIPARBAN
A finomabb dióhéj-port pékségek is vásárolják. Liszt helyett előnyösebb ugyanis, ha a sütésre kerülő
pékárut dióhéj-őrleménnyel hintik be. Az emberi egészségre se káros.
A finom dióhéj-őrlemény sütőipari célú használata nem mai találmány, ezt a módszert a pékek már régóta
ismerik. Csakhát az a probléma, hogy nincs a pékeknek dióhéj-őrleményük, mert nem tudnak beszerezni.
Ezért olyan a kenyér, amilyen.
VÍZ- ÉS LEVEGŐTISZTÍTÁS, AKTÍV SZÉN
De nemcsak kenyérrel él az ember. A kenyéren kívül vízzel is. A dióhéjport víztisztításra is használják,
szűrőanyagnak. Megköti, kiszűri a káliumot, a klórt, a cinket, a könnyebb és nehezebb fémeket. A nitrogént
is.
És mi kell még az embernek? Levegő. A finom dióhéj-por nemcsak a vizet, a levegőt is szűri, tisztítja. Az
aktív szén készítésének alapanyaga, szűrőbetétekbe használják, hatóanyagként.
A víztisztításban, a levegőszűrésben természetesen nem maga a finomra őrölt dióhéjpor kap szerepet, hanem
a belőle készült aktív szén.
Miért a dióhéj a legalkalmasabb aktív szén készítésére? Két okból. Egyrészt mert a hasonló nyersanyagok

közül a legkisebb a lignintartalma, és igen magas a hemicellulóz és a cellulóz aránya. Márpedig abban több
kutató is egyetértőleg nyilatkozott, hogy a nyersanyag alacsony lignintartalma hajlamosítja azt aktív
szénnek.
Másrészt mert természeténél fogva tiszta anyag, nincs benne az ember egészségére káros elem vagy
vegyület. A szén mellett hő hatására elillanó anyagokat tartalmaz, emellett kevés vizet, és hamutartalma oly
minimális, hogy annyi kell is a szén aktiválásához. Egy spanyol vizsgálat szerint százalékos összetétele:
Kötésben lévő szén, mint az aktív szén váza 15,86 %
Víz (légszáraz nedvességtartalom)
11,02 %
Hőre elbomló szerves anyag
71,81 %
Hamu (szervetlen anyag)
1,31 %

Ha pedig a kémiai elemek szerinti összetételét keressük a dióhéjnak, ezt találjuk, súlyszázalékban:
Szén
45,10 %
Oxigén 48,60 %
Hidrogén 6,00 %
Nitrogén 0,30 %

Feltűnő a nitrogén csaknem teljes hiánya. És feltűnő, ami hiányzik a táblázatból, a kén. Kéntartalma
egyáltalán nincs. Pedig keresték.
Ez a spanyol vizsgálat 1,0-2,0 mm közötti méretű szemcséket, illetve a belőlük készített aktív szenet tette a
tárgyává. Kínában nagyméretű dióhéj-darabokból is készítenek aktív szenet. Az egyik kínai cég 1,5-4 mm-es
szemcsékből, egy másik pedig 10 mm-nél nagyobbakból is.
Darabos dióhéj elszenesítve, víztisztító anyagként:

Persze, ez egy olcsó, kínai technika. Akár házilag is készíthető így aktív szén, amint azt a Csernobil-sújtotta
Ukrajna lakói széles körben alkalmazták is. Nem kell hozzá más, mint egy ócska, kidobásra váró konyhai
edény, fedővel. Ebbe kell rakni a darabos dióhéjat, és az egészet a tűzbe tenni az udvaron. Először füst jön
majd a fedő alól, de ha várunk még tizenöt percet, kivehetjük a forró edényt a tűzből. Ha szerencsénk van,
szépen elszenesedett dióhéj-darabokat fogunk benne találni. Nos, ezt az "aktív szenet" kell valamilyen
szűrőbe helyezni, és azon átengedni az ivóvizet. Így kiszűrhető a sugárfertőzött anyag az ivóvízből. Sajnos,
sokan kényszerültek Ukrajnában hasonló "sugárfertőtlenítésre".
A dióhéjporból egyébként valóban igen jó minőségű aktív szén készíthető, jobb, mint az általánosan használt
és elismert kókuszdió-héjból. Az aktív szén minősége a szénatomok elhelyezkedésén, az adszorbeáló felület
nagyságán múlik. A kókuszdió-héj és a dióhéj esetében egyaránt szervetlen sók hozzákeverésével, majd
kimosásával javítható a minőség.
A dióhéjszemcsékből a következő eljárással akár házilag is készíthetünk aktív szenet. Hogy miért
készítsünk? Mert sokkal olcsóbb, mint a patikában vagy az állatgyógyászatban kapható aktív szén, nem is
beszélve az akvárium vizének tisztítására használt aktív szénről, amelyből 10 dkg-ot 1100 Ft-ért és még
drágábban vehetünk meg. Az eljárás:

1. Az alapanyag száraz, 0,1 mm-es dióhéj-őrlemény.
2. Oxigéntől elzártan, fémtartályban 300 C° felett kell hevíteni, 3-5 órán át. Erre a célra legjobb egy
házi elektromos kemence, például az, amiben tűzzománcos barkácskodásunkat szoktuk végezni. A
hőmérséklet legfeljebb 350 C° legyen, mert mint azt orosz és koreai kutatók publikációiból tudjuk, 375
C° fölött már 1 órai hevítés is rontja a mikroporózusos aktivitást.
3. Lehűlés után 12-18 órán át 25 %-os cink-kloridos (ZnCl 2) vagy kalcium-kloridos (CaCl 2) oldatban
kell a szenet áztatni.
4. Mossuk ki a szervetlen sót tiszta vízzel. (Nem kell desztillált víz, csapvíz is jó.)
5. A szenet szárítsuk meg tálcán, szobahőmérsékleten.
6. Utána 110 C°-on szárítsuk, 3 órán át.
7. Végül daráljuk a szenet eredeti méretére, 0,1 mm-esre.
Tisztelt, dióhéjjal rendelkező Kollégám, a recept ipari méretekben is alkalmazaható. 40
%-os kihozatallal számolhatunk.
A dióhéjszemcse felülete már viszonylag alacsony hőmérsékleten "kráteresedni" kezd,
vagyis könnyebben felveszi az aktív szén kívánt felépítését, mint más hasonló anyagok.
Magas hőmérsékleten pedig, katalizátor hozzáadásával növekszik az abszorpciós felület. Annyira, hogy a
legjobb minőségű aktív szén jóformán másból nem is készíthető, csak dióhéjból. Ezzel a hiperaktív szénnel
már a levegő gázainak (nitrogén, oxigén) szétválasztása is megoldható. Öt nanométeres finomságú szűrő
készíthető belőle.
Mindez a dióhéj megfásodott sejtfalainak szerkezetéből és kémiai összetételéből ered.
TÖLTELÉKANYAG
A dióhéj-őrlemény finom frakciója töltelékanyagnak is jó, növényvédőszerekbe, ragasztókba, gyantákba,
dinamitba, robbanó keverékekbe.

HÁZTARTÁS-VEGYIPAR, KOZMETIKAI IPAR
A háztartás-vegyiparban, a kozmetikai iparban szappanok, tisztító habok tisztító hatásának növelésére a
tisztító szerekbe, kozmetikai készítményekbe is keverik. Ez a felhasználási lehetőség már átvezet a
háztartási célú használathoz, ha nem kapunk kielégítő módon tisztító terméket, dióhéj-porból magunk is
készíthetünk.
A dióhéjpor súroló hatása a súroló szivacsban is érvényesül. Gyártója három nyelven is feltüntette, hogy
biztosak legyünk benne. Mert a spongyának a benne levő dióhéj a legfőbb használati értéke.

OLAJBÁNYÁSZAT
A dióhéj-őrleményből speciális iszapok is készülnek, amelyek az
olajkitermelésben használatosak, olajkutak mellett a szivárgások tömítésére.
Egy 1967-es amerikai szabadalom szerint dióhéjszemcsékkel oldható meg,
hogy az olajkút csak olajat hozzon a felszínre, homokot, földet ne, ha laza
szemcsékből áll az olajadó réteg. Erre a célra 0,6 mm- 1,2 mm közötti
dióhéjszemcsék alkalmasak. 85 % dióhéjszemcséhez egyenlő arányban
műgyantát és karboxilsav-anhidridet, minimális kis katalizátort tartalmazó, 15
%-nyi keveréket kell önteni, és az olajkúton lenyomni. A műgyantás dióhéj a
föld- és homokszemcsékhez köt, azokat nem engedi a kútba, de az olaj feljön.
Ellenvethetné tisztelt olajbányász Kollégám, hogy ehhez a módszerhez nem kell dióhéjpor, száraz homok is
lehetne kiindulási anyag, vagy akár kerámiaszemcsék is. De akkor engedje meg, hogy én is ellenvessek.
Nagy mélységben - például 5000 m-en - a homokszemcsék már csak a nyomás miatt is egymáshoz
szorulnak, eltömik a pórusokat. A kerámiaszemcsékhez képest a dióhéjszemcsék szerkezeti struktúrája
jobb, a ragasztó jobban köt hozzájuk.
Nem én dícsérem túl a dióhéjat, hanem a texasi olajkutatók. És azt is mondják, ami nem
dióhéj, az túl sűrű, nagy fajsúlyú erre a célra. A dióhéjszemcse viszont amellett, hogy a
legkönnyebb, kellően kemény, sőt, rugalmas is. Nem helyettesíthető fűrészporral, mert
annak szemcséi mindhárom irányban más fizikai tulajdonságokat mutatnak.
Az ötezer méteres mélységben uralkodó két-háromszáz fokos meleg se lehet a
diójéjszemcsék alkalmazásának akadálya, ennyit a dióhéj károsodás nélkül elvisel.
És egy másik, olajbányászati felhasználás: A Siemens cég most fejlesztett ki egy dióhéjanyagú szűrőt a tengeralatti olajkitermelés nagy problémája, az olaj és a víz szétválasztás megoldására.
Csak dióhéj kell bele, és a fúrótorony mentesül az eddig használt szűrőberendezések nagy hátrányától, a
mozgó, rázkódó alkatrészek használatától. Elvi rajza jobbra látható, de csak kicsiben, mert számos
részletét oltalom védi.
MŰANYAGIPAR
Polimerizált műanyagok nagyon jól kötnek a dióhéjszemcsék érdes törésfelületéhez. A dióhéj adja a tartást,
a szilárdságot. A dióhéjas műanyag-kompozitok olyan irányban térnek el a dióhéj fizikai tulajdonságaitól,
amilyenben az aktuálisan használt műanyag tulajdonságai eltérnek a dióhéjszemcsék tulajdonságaitól.
Vagyis az irány adott, de az eltérés nem egyenesvonalú, azt tételenként kell vizsgálni. A kompozit
tulajdonságai akkor igazán jók, amikor az éppen alkalmazott műanyag jól behatol a dióhéjszemcse
szerkezetébe, és ahhoz jól hozzáköt.
A kompozit nem kétféle anyag egymás mellé helyezését jelenti, hanem egy új anyag létrejöttét.

Kompozit-minták alacsony és magas dióhéj-tartalommal:

A műanyagipar eddig elhanyagolta, mondhatni elszabotálta a dióhéjszemcsék felhasználását. De ez már a
múlté. A legfejlettebb műanyagipari kutatók - én ebből a szempontból a budai Bay Zoltán Anyagtudományi
és Technológiai Intézetet ilyennek tekintem - már keresik a polipropilén természetes anyagokkal, köztük
dióhéjszemcsékkel erősített kompozitjainak felhasználási lehetőségeit. Általában az összes, hőre lágyuló
műanyag szóbajöhetne, de közülük eddig a polipropilén kapott vizsgálati lehetőséget.
Mert a polipropilén anyagának tulajdonságai, főleg szilárdsága, dióhéjszemcsék hozzákeverésével sokat
javíthatók.
Például a korábbi üvegszálas erősítés helyett a természetes cellulózrostokat tartalmazó anyagok (pl.
kender) hozzáadása nemcsak könnyebbé és erősebbé teszi a műanyagot, hanem használat után a lebomlását
is elősegíti, vagyis környezetbarátabbá teszi a műanyagot.
A cellulóz alapú, nem szálas anyagok közül a szakemberek eddig szinte kizárólag a farosttal kísérleteztek.
Az általam ismert legutóbbi vizsgálatot 10, illetve 20 % dióhéjport tartalmazó polipropilén kompozittal
végezték. Az ilyen fröccsöntés során óvatosan kell eljárni, a dióhéj hőmérséklete legfeljebb 185 C° lehet.

Az eddigi vizsgálatok a dióhéjadagolás vonatkozásában nem mutattak ki hátrányt a dióhéjszemcsére, más
természetes anyagokkal hasonlítva, a legtöbb mechanikai jellemzőt mérve a dióhéjtartalmú kompozit
tulajdonságai azonosak más anyagokéval. Az a nehézség, hogy a dióhéjszemcse és a polipropilén anyaga
nem kapcsolódik szervesen, más növényi rostok esetében is fennáll. Ez abból adódik, hogy a cellulóz
nedvszívó, a polipropilén nem. A határfelületek kapcsolódásának javítására sokféle lehetőség van,
adalékanyagokkal és egyéb kezelésekkel.
Egyedül a dióhéjas kompozit húzószilárdsága rosszabb, mint a kenderkócosé. Ez a szemcse alakjának
következménye, valamint annak, hogy a kétféle anyag nem épül össze. De nyomásra, ütésre, stb. a dióhéjas
polipropilén nem gyengébb. A dióhéjas műanyag törésfelülete elektronmikroszkóppal vizsgálva:

Nemcsak a polipropilén, hanem az epoxigyanta is szóbajöhet dióhéjas kompozit alapanyagaként. Példaként
epoxigyanta-biokompozit konyhai munkalapot mutatok, ahol a dióhéj a biokompozit bio-összetevője.

Az amerikai Natural Built Home Inc. is epoxigyantába ágyazott dióhéjból készült biokompozitot forgalmaz,
amely lakberendezési célokra alkalmazható (pl. konyhai munkalap, asztallap, falburkolat, stb.). És akkor
még nem említettük a biokompozit-gyártás élvonalában levő JER Envirotech WPC céget. És a Nuxitegyártmányokat.

A képeken színtelen epoxigyantába ágyazott dióhéj-szemcséket láttunk. De tudjuk, az epoxigyanta

bármilyen színre festhető, akár csontszínre is. Azt írja egy preparátor, hogy ő őslény-csontvázak
kiegészítésére is dióhéjszemcsés epoxigyantás biokompozitot használ.
A dióhéjszemcsés biokompozit felhasználási lehetőségei határtalanok.
GUMIIPAR
Gépkocsik gumiabroncsainak gumianyagába is keverik a dióhéjat, csúszásgátló,
kopáscsökkentő céllal. Toyotáék például az alábbi képeket tették közzé, jobbra
egyik csúcsmodelljük, a GSI-5 típus.

És máris helyes választ tudunk adni az egyik
leglényegesebb kérdésre: Miért nem
csúsznak a japán autógumik?
Hát azért nem, mert a japán
autógumigyárak dióhéj-őrleményt vásárolnak és kevernek a gumi
anyagába. Mert ki hallott már olyat, hogy egy japán autó megcsúszott
a jeges úttesten? Én még nem hallottam.
Mert a japán téli gumik felülete egyenként mintegy 290.000 db
dióhéjszemcsét tartalmaz, amelyek keménysége nagyobb, mint a jégé, de kisebb, mint az útfelületé. Így
jobban tapadnak. A Toyota gumigyár szerint erre a célra a dióhéjszemcse a föld legkeményebb anyaga.
Többszázezernyi apró tüskeként állnak ki a gumiból, ezért a Toyota-gumik különösen a kemény telű, havas,
jeges útfelületű északi országokban ajánlottak.
CSISZOLÓKORONG-GYÁRTÁS
Láttuk, a legtöbb területen úgy fejti ki a dióhéj jótékony hatását, hogy ott van. Ott is, ahol nem gondolnánk.
A csiszolókorong-gyártásban is az lenne az alap-ötletünk, hogy a csiszolókorong jobban csiszol, ha
anyagában dióhéjszemcsék is vannak.
De itt nem erről van szó. A dióhéj ebben az esetben úgy javítja meg a csiszolókorongok hatékonyságát, hogy
hiányzik belőlük. Csak a gyártásukhoz kell.
Tudjuk, a csiszolókorong akkor csiszol jobban, ha anyaga porózus. Dehát általában úgy készül, hogy a
csiszolóanyag különböző méretű szemcséit ragasztóanyaggal préselik össze, így ha az alapanyag szemcsés
is, a végtermék már nem, a csiszolóhatás gyengébb.
Ezen a problémán segít a dióhéj-szemcse. A 60-90 %-nyi csiszolóanyag-keverékhez 10-40 % dióhéjőrleményt kell keverni. Ezután lehet formába tölteni, préselni, szárítani, hőkezelni.
Ez a lényeg, a hőkezelés. Többszáz fokon, hosszabb ideig, aminek hatására a dióhéjszemcse
maradéktalanul elég, a helyén a szemcse méretének megfelelő kisebb-nagyobb pórust hagyva.
Tisztelt csiszolókorong-gyártó Kollégám, ez az eljárás még nem általános, erre a piacra most lehet betörni.
Két amerikai patent után a viszonylag friss német, DE102009006699A1 számon védett szabadalom adja a
részletes leírását.
A csiszolóanyag anyagáról szándékosan nem tettem említést, az lehet akár kerámia is, ez esetben 1200 C°
fölötti égetés szükséges. Nem részletezem tovább, tessék a német és az amerikai szabadalmakat olvasgatni.
ŰRKUTATÁS
És ami már tényleg kívül esik hatáskörünkön és illetékességünkön, de nem árt, ha tudunk róla, hogy a mi

anyagunkat, a dióhéj-port magas hőmérsékletnek kitett, olvadásveszélyes alkatrészek védelmére is
használják, igaz, nem mindenhol, de a NASA űrhajóiban igen. Például a NASA űrhajóinak orrkúpjának
burkolatában is helyet kapott a dióhéj-por, hűtési feladattal.
Az űrjárművek belső felületén pedig a műanyag biokompozit borítás keményítő anyagaként kapott szerepet
a dióhéj-őrlemény. Ha áttanulmányozzuk a NASA 2012. januári követelményrendszerét, megállapíthatjuk,
hogy három méretosztályban, 0,25 mm-től 2,15 mm-es méretig különböző felületekre igénylik a
dióhéjszemcsét. Persze, a megadott, egyes méretektől nem lehet eltérni, és a tisztaság alapkövetelmény.

Tisztelt vállalkozó szellemű Kollégám, gondolja meg, nem
lenne-e érdemes Magyarországon hasonló dióhéjfeldolgozó vállalkozást indítani. Ilyent, mint ami itt van, a
dióskert sarkában, jobbra.
Az alapanyag gyakorlatilag ingyen van, a termék piaci
lehetőségei pedig széleskörűek. Konkurencia gyakorlatilag
nincs, kereslet viszont van. Gondolkozzon rajta!
Mennyiért lehetne a dióhéj-őrleményt eladni? Elérhető egy
Unión kívüli cég kínálata, ár-referencia onnan kapható.
Termékük egyenletes méretét az alábbi képpel
illusztrálják.
A vállalkozás-indítás nehézsége mindössze annyi, hogy meg kell keresni, fel kell kutatni a dióhéjat az
országban.
Ukrajnában már kínálják az őrölt dióhéjat. Igaz, technikájuk még nem éri el a NASA követelményeinek
megfelelő szintet, vagyis a csillagos eget, de már darálják a dióhéjat, már puhítják a piacot. Árukínálatuk:

A konkurencia által képviselt technikát itthon is képesek lennénk előállítani. Magam is láttam, hogy a
következő kép szerinti, 1907-es Petkus szelelő magtisztító hazai, többszörösen utángyártott változatával
készítettek a darált dióhéjból 1-2 mm közé eső frakciót. A különbség annyi volt, hogy a gép váza vasból
készült, lemezei farostból, és a meghajtást mosógépmotor szolgáltatta. A technika primitív, de ha a rosták
mérete pontos, a kinyert frakció jó minőségű. (A muzeális gép egy tiszamenti faluban a mozi épülete melletti
portán az utcáról is látható.)

Végül is csak magamat tudom ismételni. Nagy értéke a dióhéj-őrleménynek, hogy az emberi egészségre
semmilyen formában sem ártalmas. Sőt, a természeti környezetre se. Abszolút környezetbarát.
Ha nem beszélünk a legfinomabb por-frakcióról, amit le kell választani, mert különben száll világba. A
szomszédba is, ahonnan viszontválasz érkezik.

MIRE JÓ MÉG A DIÓ?
Mottó:
"Végy... egy marok zöld dió-kopátsát."
(Tseh Márton: Lovakat orvoslókönyv, 1797.)
Vázlat:
Ajándékozás, Karácsony
Játék, sport, szabadidő
Lakásdíszítés, kertdíszítés
Hangulatvilágítás
Barkácsolás
Illat
Parfüm
Szappan, bőrápolás
Fűszer
Rovarriasztás, féregűzés, fertőtlenítés
Tudományos kutatás
Gyomirtás
Halfogás
Egérfogás
Macskajáték, egérfogás helyett
Takarmányozás, állatgyógyszer
Állatkínzás
Tüzelés
Dohánypótló
Tisztelt Kollégám, tegyük fel bátran a kérdést: Mire jó még a dió? Nézzünk körül. Nekem a felsorolt
tizenkilenc felhasználási lehetőségről van tudomásom.

Karácsony, ajándékozás
Mottó:
"Régi Karácsonyról mesél
Ezüstpapíros dióról,
Almáról meg mogyoróról."
(Újvári Lajos)

A decemberi ajándékozási ünnepek - Karácsony, Mikulás - a dióról szólnak, nem múlhatnak el dió nélkül.
Várjuk a Karácsonyt diós betlehem készítésével:

Ezek külföldi próbálkozások voltak, de itt a magyar! Biotalálkozóként hirdetett egyszerű vásári bazárokban
kapható.

És ha eljött a Karácsony, csak ámulunk. Azon, hogy a karácsonyfa dióból van.

A Mikulás természetesen dióhéj-szánkón érkezik és diót hoz.

Nem csoda, hiszen maga is dióból van.

De mi van a Mikulás által hozott dió héjában?

Ez csak akkor derül ki, ha az ajándékba kapott diót megtörjük. Kellemes meglepetésben lehet részünk.
Lehet benne kis levélke, vers vagy egy kis ajándék. De az a legmeglepőbb, ha a dióbél helyén földimogyorót
vagy mandulabelet találunk. De lehet benne cukorka vagy csokoládé is. Könyv is, ékszer is.

De a legértékesebb ajándék az, ha a dióhéjban miniatűrizált elektronikus szerkenytűt találunk. Manapság
meg se tudnánk élni ilyesmi nélkül. A mini-miniatűrizálás korában már mindenféle elektronikus cikk elfér
egy dióhéjban. Amelyik nem fér el, azt nem is szabad karácsonyi ajándékként megvenni, a megajándékozott
úgyse tudna örülni neki.

Az ajándékozás szezonját nem szükséges Mikulásra és
Karácsonyra korlátoznunk. Az egész adventi időszakot
végigajándékozhatjuk, adventi diólánc készítésével.
Kellékek: annyi dió, ahány nap lesz az advent során, aranyfesték,
3-4 m hosszú, 2 cm széles, piros vagy kék szalag, végül kis
ajándékok, amiket a dióhéjba tehetünk. És ragasztó.
Óvatosan nyissuk fel a diókat, hogy a héjuk ne repedjen, illetve ne
törjön el. Vegyük ki a dióbelet. Tartsuk együtt minden dió két-két
felét, hogy össze ne keveredjenek.
Fessük be a diók külsejét aranyra, és hagyjuk őket megszáradni. Minden dió egyik felébe tegyünk egy kis
ajándékot, például egy kis csengőt, egy kagylót, egy szárított virágot, egy gyöngyszemet, egy aranyfóliából
készült csillagot stb.
Tegyünk egy kis ragasztót a dióhéjak mindkét felére és ragasszuk össze őket úgy, hogy a szalag a két fél
között húzódjon végig.

Adventkor minden nap egy-egy diót lehet levágni a szalagról és felnyitni.
Hogyan készítsünk dió-ajándékot?
Óvatosan válasszuk szét a dióhéjat a varratánál, a belét és a belső válaszfalat kaparjuk ki, helyezzünk bele
nem törékeny ajándékot, és a két felet ragasszuk újból össze pillanatragasztóval.
Megmondom előre, elsőre nem fog sikerülni. Egy kicsit gyakorolni kell. A tervezettnél négy-ötször több diót
készítsünk elő.
Kerüljük a friss diót, inkább tavalyit használjunk, az könnyebben, jobban törik. Nem szükséges, hogy
pontosan a varrat mentén törjenek ketté, a lényeg az, hogy két dióhéj-darabunk legyen, mert több darabot
nehezebb összeragasztani.

Próbálkozhatunk kalapáccsal is, de a harapó rendszerű diótörővel finomabban tudjuk a nyomást fokozni.
Óvatosak legyünk, ha megrepedt, késsel vagy más alkalmas eszközzel feszegessük szét. Még jobb, ha eleve
diónyitó lapkát használunk. De sajnos, életszinvonalunk jelenlegi szintjén ez még nincs minden magyar
háztartásban. Ezért legjobban a házi barkács-fúrógép állványa ajánlható, az állványra - a fúrógépbe - egy
alul félkörös élben végződő vasdarabot erősítsünk, és azt a kar lehúzásával óvatosan nyomjuk a dióra.

De a legjobb, ha jól törhető diókat választunk.
Az ajándékot úgy helyezzük a dióhéjba, hogy ne lötyögjön, béleljük ki a dióhéjat.

Érdekesebb lesz az ajándék, ha a két féldió visszaragasztása előtt egy megcsomózott végű zsineget
illesztünk a dió alapi nyílásába. A zsineggel karácsonyfára is akaszthatjuk az ajándékot, vagy másik dióval
is összeköthetjük.

Praktikus, ha előre gondolunk az ajándék-dió feltörésére is, és egyben
diótörőt is ajándékozunk. És az a legszórakoztatóbb, ha diónk zsinege leköti
a diótörőt, ahogy a mellékelt kép mutatja. Jaj, de viccesek vagyunk!
De még nem tartunk ott. Előbb
visszaragasztjuk a dióhéjat. A
pillanatragasztó a legjobb anyag erre a célra,
ha kellően óvatosak vagyunk, és a kezünket vagy más egyebet nem
ragasztózzuk össze. Ha lassabban ragadó ragasztót választunk, akkor a
végleges ragadásig kötözzük össze a féldiókat.
De nem szükséges az ajándékkészítéssel ennyit dolgozni.
Fejlettebb vidékeken - én ebből a szempontból most
Németországot is ilyennek számítom - az
ajándékozásnak komoly kultúrája van. Apák részére
diós ajándékdobozt állítanak össze, amiben a diólikőrtől
kezdve minden jó benne van.
10 db karácsonyi diós desszert,
7 dg diós-marcipános csokoládé,
5 dg diólevéltea,
1 dl mézes diókrém,
1 dl rumos-diós lekvár,
és dió!
Ez a doboz pedig a gyerekeké, diós édességgel van tele.

Meglepetéseket tartogat a következő, 19. századbeli ajándékdoboz is.

Diós ajándék ezüstvasárnapra, aranyvasárnapra.

A jókívánság az ajándéknál is többet ér. Nem kell a dió felnyitásával bajlódni, elég, ha lézerrel marjuk a
szöveget a dióhéjra.

Természetesen, nem múlhat el karácsony ezüstdió, aranydió nélkül.

Féldiók a karácsonyfára:

Ha már únjuk a diót, - időnként hogyne únnánk, még azt is, aki szóba hozza vagy ír róla, elmaszkírozhatjuk. Például földiepernek, mielőtt a karácsonyfára akasztanánk.

Elmúlik Karácsony. Hogyne múlna el, mindig el szokott múlni. Mindenki örült ezüstdiónknak, még az
egerek is.

De ne búsuljunk. Húsvétig van időnk, hogy a karácsonyi dióhéjnyi Betlehem nagypénteki megfelelőjét, a
Golgotát is dióhéjba faragjuk.
Íme egy ember élete, még akkor is, ha az Isten fia. Két dióhéjban elfér.

Játék, sport, szabadidő
Mottó:
"La noix, ces deux minuscules tortues figées."
"A dió két apró, megfagyott teknősbéka."
(Jules Renard költő)

Tisztelt diósgazda Kollégám, miután a diós képeskönyv termesztési
útmutatásait követve már annyi diónk van, amennyit eladni képtelenek
vagyunk, felmerül a kérdés, hogy mit lehet ennyi dióval kezdeni. Ha nem
tudunk jobbat, játsszunk vele, és unokáinkat is tanítsuk meg a következő
játékokra.
A dióhéj a gyerekek kedves játéka, de játékos kedvű felnőttek is
szórakozhatnak vele. Az ókori Rómában már dióhéjjal játszották az itt a piros
- hol a piros játékot, igaz, nekik nem volt egy Irinyi Jánosuk, aki a
gyufásdobozt feltalálta volna erre a célra.
A középkorban is játszották volna? Nem tudom. A felvétel csak illusztráció.

A 21. századra a gyufásdoboz kiment a divatból. Ezért újból a dióhéjas itt a piros játék terjed. Dehát hiány
van dióhéjból, mint tudjuk. Most már értjük, hogy miért van keletje a darabonként 70-80 Ft-os műanyag
dióhéjnak. Mert aki ennyit beinvesztál, az biztosra veszi, hogy a játékkal még ennél is sokkal többet
nyerhet.

Játszhatunk itt a zöld, hol a zöld?-et is.

Állati egy játék!

És tessék elképzelni, a rómaiak gurigáztak is a dióval! A mellékelt római kori relief is ezt
ábrázolja.
Néhány ókori, de ma is játszott diós játék leírása következik, kedvcsinálónak.

1. Dió a lejtőn
A játékhoz nagyjából másfél méter hosszú deszkára és sok-sok dióra van szükség. A kb. kétarasznyi széles
deszka két szélére jó, ha két vékony lécet erősítünk, mert így a leguruló diók nem tudnak a deszka oldalánál
leesni, hanem úgy gurulnak, mintha egy vályú vagy sín irányítaná őket. Minden játékos kap öt diót, s ezeket

megjelöli valamilyen módon, pl. filctollal. A deszka egyik végét fel kell támasztani valamire, de úgy, hogy a
deszkáról leguruló dióknak elég szabad terük legyen, és ne ütközzenek bele semmibe.
A játékosok felváltva gurítanak. Úgy kell gurítani, hogy a diót leteszik a lejtő legmagasabb pontján, és
elengedik. Nem szabad erősen meglökni a diót gurításkor! Célozni csak azzal lehet, hogy a deszka felső
részén középre, jobbra vagy balra helyezzük a diót.
Miután az első játékos egy diót legurított, a következő jön sorra. Ő is egy diót gurít. Ha egy leguruló dió
eltalál egy olyan diót, amely már a földön van, a szerencsés gurító mindkét diót fölveszi, akkor is, ha saját
diójával ütközött. Ha a dió több diónak ment neki, a játékos mindegyiket felveheti. Minél több dió hever a
pályán, annál gyakrabbak lesznek az ütközések.
Miután mindenki elgurította mind az öt dióját, a játékosok fölveszik azokat a diókat, amelyek a földön
maradtak. A játék végén összeszámolják, hány dió van a kezükben a megmaradt és zsákmányolt diókkal
együtt. Természetesen az nyer, aki a legtöbb zsákmány szerezte, s akitől a legkevesebbet sikerült elvenni.
2. Cél a gödör
A játékosok egy sima, homokos területen ásnak egy öklömnyi nyagyságú gödröt, és 5-6 lépésre tőle húznak
egy vonalat. Mindegyik játékos kap öt-öt diót. A játékosok a vonal mögül dobnak célba a gödörre egymás
után. Nemcsak dobni, gurítani is lehet a diókat. Célszerű akkora gödört kiásni, amibe valóban belefér öt
dió. Az más kérdés, hogy minél több dió lapul már a gödörben, annál nehezebb egy újat begurítani. Miután
az első játékos megszámolja, hány diója maradt a gödörben, öszeszedi dióit, és átadja a terepet a második
játékosnak.
Ha már sorban mindegyikük befejezte a dobást, összeszámolják, kinek ért a legtöbb diója a célba. Csak
azok a diók számítanak, amelyek benne maradtak a gödörben, amelyek kipattantak onnan, azok nem. Ha
több játékos ért el azonos eredmény, döntőt játszanak köztük. A döntőket addig ismétlik, amíg
egyértelműen ki nem derült, hogy ki a győztes.
3. Cél az edény vagy a faodu
A játék szabályai megegyeznek az előzőével, csak nem gödörbe, hanem egy edénybe kell beletalálni a
diókkal. Legjobb az olyan edény (pl. régi cserépkancsó), amelynek a szája kicsit összeszűkül, így a célba ért
diók nem pattannak ki belőle olyan könnyen, mint a gödörből. Ebben a játékban dobhatunk közelebbről is.
Ha faoduval játsszuk, a játék érdekesebb, de a játékhoz egy odvas fára is szükség van. Legalább olyanra,
amelynek a gyökerei a talajon üreget fognak közre. Minden játékos 3-5 diót kap, és felváltva dobnak egy
vonal mögül. A cél a faodu vagy a természetes mélyedés eltalálása. Aki nem találja el, nem kap pontot. Aki
beletalál, két pontot kap. Az a legértékesebb, ha úgy esik a dió az oduba, üregbe, hogy annak széléről
pattan be. Ezért három pont jár.

4. Cél a kör

A játék szabályai nagyjából megegyeznek az előző két célbadobóssal, azzal a különbséggel, hogy nem
gödörbe vagy edénybe, hanem egy földre rajzolt körbe kell beletalálni.
A játékosok rajzolnak a földre egy kb. fél méter átmérőjű kört, s e körtől 5-6 lépésre húznak egy vonalat.
Minden játékosnak van öt-öt diója. A vonal mögött kell megállni, s onnan kell célba venni a földre rajzolt
karikát. A játékosok ezúttal felváltva dobálnak, vagyis egyszerre mindegyikük csak egy diót dob el. Így
aztán lehet, hogy valakinek a körbe talál a diója, de egy másik játékos kiüti onnan. A diókat gurítani is
lehet, s a gurítás során még több diót lehet kiütni a körből. A viták elkerülése végett jó, ha diókat előre
megjelölik, mert akkor pontosan lehet tudni, melyik kié.
Az nyer, akinek a legtöbb diója marad a játék végén a körben.

5. Diótornyok. A mellékelt kép, egy római kőkoporsó domborművének rajza is ezt a játékot mutatja.

Ehhez a játékhoz szabad térre és sok dióra van szükség.
A pályát úgy kell kijelölni, hogy a földre rajzolunk egy hatalmas T betűt. A T keresztvonala elég, ha egy
lépés hosszú, szára azonban legyen legalább tíz lépésnyi. A rövidebbik vonal az alapvonal, onnan céloznak a
játékosok, a hosszabbikra pedig öt-hat diótornyot telepítünk, egymástól legalább egy lépés távolságra.
Egy diótorony négy dióból áll. A tornyot úgy kell felépíteni, hogy a hosszabbik vonalra háromszög alakban
szorosan egymás mellé teszünk három diót, s a nyegyediket úgy rakjük fölébük, hogy az az egymással
érintkező diók mindegyikére támaszkodjék.
Minden játékos kap öt diót, és felváltva dobnak célba a tornyocskákra. Miután mindenki dobott egyszer,
újra kezdik a kört. Aki eltalál egy tornyot, s a torony diói szétgurulnak, az fölveszi a négy , tornyot alkotó
diót, valamint azt, amelyikkel eltalálta a többit. Ha nem talált, a saját diója is a földön marad. Az nyer,
akinek az utolsó kör végén a legtöbb dió van a kezében.
Ezt a játékot legjobban a Vatikán Múzeumban tanulmányozhatjuk, egy elhúnyt gyerek szarkofágának

oldalára faragott formában:

6. Deltajáték vagy piramisjáték
A játékosok a földre rajzolnak egy kb. egy méter oldalú egyenlő háromszöget, vagyis egy nagy deltát
(ahogyan azt a mellékelt kép is mutatja). A delta alapjától 5-6 lépésre húznak egy vonalat. Innen fognak
célozni.

A deltát kilenc párhuzamos vonallal tíz sávra osztják fel úgy, hogy minegyik sáv (vagyis mind a kilenc vonal)
párhuzamos legyen az alapvonallal. A sávok szélessége legyen egyforma. Mindegyik sáv közepébe írjanak
bele egy római számot egy-től tízig (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). Az egyes legyen az alapvonal
melletti, leghosszabb sáv, a tízes pedig a delta csúcsába jut.Minden játékosnak osszanak öt-öt diót. A
játékosok felváltva dobnak az alapvonalról. A cél az, hogy dióik minél nagyobb értékű mezőn maradjanak.

Természetesen egymás dióit ki is lehet ütni. Miután mindenki eldobta mind az öt dióját, összeszámolják,
hogy ki hány pontot ért el. Az nyer, akinek a pontszáma a legmagasabb. Célszerű a diókat előre megjelölni,
mert így elkerülhetitek a fölösleges vitát, hogy melyik dió kié volt.
A deltajáték másik leírása:
A görög gyerekek kedvenc játéka. Az ábrát a földre lerajzoljuk, a teremben ragasztószalaggal határoljuk a
játékteret. Ezután mindenki 5-5 szem diót (golyót) kap, amelyet egy adott távolságból úgy gurít el egymás
után, hogy lehetőleg a megrajzolt ábrán álljanak meg. Annyi új diót kap a játékos, ahányat az eltalált mező
száma mutat. A játéktér egy nagy háromszög, ami vízszintes vonalakkal három részre van osztva. Az alsó
mező egy diót, a középső kettőt, a következő hármat ér. Az a dió, amelyik kigurul az ábrán túlra, elveszett.
Mindenki kedve szerint nehezítheti a játékot. Guríthatják a diókat fél lábon állva, bekötött szemmel.
7. Diók a kosárban
Ugye ismeri tisztelt játékos kedvű Kollégám a Marokkó (vagy Mikádó) játékot, amelyben egy kupac
pálcikából kell egy-egy pálcikát úgy kihúzni, hogy a többi ne mozduljon meg? A rómaiak ezt diókkal
játszották.
Egy kisebb szakajtót vagy kosárkát rakjunk tele diókkal. A játék annál érdekesebb, minél több dióval
játsszák. A játékosok üljék körbe a kosárkát, és kezdjenek el a diókat kivenni a kosárból. Egy játékos
addig húzhat folyamatosan, amíg a többi golyó meg nem mozdul. Csak annak a golyónak szabad
megmozdulni, amelyet éppen ki akarnak venni a kosárból. Vigyázzunk, ne lökjük meg a kosarat vagy az
asztalt, amin a kosár áll. Mert akkor elromlik a játék.
A játék addig tart, amíg golyó van a kosárban, s az nyer, akinek a játék végére a legtöbb diót sikerült
összegyűjtenie.
Eddig tartott az ókor. A középkor annyiban volt más, hogy másféle diós játékokat is kitaláltak. Lehet, hogy
kevésbé jó játékokat, de - tudjuk - a középkor sötét volt.
1. Dió-azonosító játék
Hat dióval kell játszani, amelyekből háromra egy zöld színű pöttyöt festünk. Úgy tesszük le a diókat, hogy a
festést ne lehessen látni. Az első játékos rámutat három dióra. Annyi pontot kap, ahány festett diót eltalált.
A második játékos számára összekeverjük a diókat, és ugyancsak festett oldalukkal lefelé tesszük le. És így
tovább.

2. Morpion
Az előző játékhoz használt hat dióval játssza két játékos, de úgy, hogy a színes pötty látható legyen. A
homokba rajzolunk egy 3x3 négyzetre bontott négyzetet, a fénykép szerint. Az egyik játékosé a jelölt három
dió, a másiké a jelöletlen. Felváltva raknak egy-egy négyzetbe egy-egy diót. A cél az, hogy sorban vagy
átlósan három diónk legyen egy vonalban. Nem nehéz, könnyen kitanulható játék.

3. Rontom-bontom
Az ókori diótorony-játékra hasonlít, de csak egy kupac dióval játsszák. Tizenhárom diót kell szorosan
egymás mellé tenni, és egy vonal mögül egy tizennegyedik, festékpöttyel megjelölt dióval kell rádobni. Vagy
gurítani. A játék célja az összerakott diók szétlökése. A játékos annyi pontot kap, ahány diót tud egy
dobással kilökni, úgy, hogy a többi dióval ne érintkezzen. Minden dobás előtt a tizenhárom diót szorosan
egymás mellé kell rendezni.

4. Pétanque
A francia Riviérán, de máshol is ma is szívesen játszott golyódobálós játék őse. Egy vonal mögül először
eldobnak egy diót. Minden játékos más színre festett dióval játszik. Az nyer, aki a dióját a jelöletlen dióhoz
legközelebb tudja dobni. Közben más diója távolabb lökhető.

5. Zsonglőr
Tessék megpróbálni három vagy több dióval zsonglőrködni. Van, akinek sikerül, másnak nem.

6. Kifelé a körből
A homokban a dió köré építünk egy kört. Kavicsból, de ha más nincs, akkor homokból. A cél a dió
kipöckölése, egy mozdulattal.

7. Királyfi-királylány
Egy nagyobb kört kell rajzolni, amiből játék közben nem szabad kilépni. Egy játékos feldob egy diót, és egy
másik játékos nevét mondja. A megszólított királyfi vagy királylány elkapja a diót, és elkap egy másik
játékost. De legfeljebb csak hármat léphet. Ha nem kapott el senkit, ő marad a királyfi vagy királylány, és
neki kell feldobni a diót. Az nyer, aki a legkevesebbszer dobja fel a diót.

8. Középkori eredetű, de még a múlt század közepén is játszottak a diópörgettyűvel, Franciaországban.

A játékszert fából faragták, a lelke, ami a forgómozgást adta, a dió volt. Alul-felül fúrt lyukain ment át a
tengely, és oldalt egy kisebb lyukon át lehetett a zsinórral pörgetni. A fölső kereszt adta a pörgettyű-hangot,
és ha a felső részét domborúra faragták, légcsavarszerűen emelte is a szerkezetet, hogy ne essen azonnal a
földre. Mert a diót kellett balkézzel fogni, jobbal pedig a madzagot húzgálni ütemesen, lendületesen, hogy a
madzag vissza is tekeredjen.

Ha Bourges-ban járván a Lallemant hotelben szállunk meg, a falon, kőbe faragva tekinthetjük meg a
játékot, amint egy angyal játszik vele. De Brueghel 1560-as, Gyerekjátékok című festményén is
találkozhatunk vele. Bécsben látható.

Ó, nagyon népszerű játék volt. Egy fametszet részlete:

A közelmúlt diós játékaiból következik három, ezek már újkori játékok, ha már ilyen szépen le tudtuk írni a
diós játékok történelmét.
1. Karácsonyi diódobálás
Székelykevén dióval játszottak a gyerekek karácsonykor. Az egyik fiú letette a diót a földre, a másik
igyekezett megcélozni egy másikkal; ha sikerült, az övé lett a dió, ha nem, akkor mindkettő a földön maradt.
2. Dióadogatás
Mindegyik sorban az első játékos egy diót fog a kezében. "Add!" vezényszóra tovább kell adnia a mögötte
ülőnek, és így vándorol a dió. A játékvezető 5 diót ad le egymás után. Amikor "állj"-t kiált,senkinek sem
szabad mozdulnia.
Akinek két dió van a kezében (mert nem tudta gyorsan továbbadni a sebesen vándorló diót), az kiáll, leadja
a két diót. Akinek egy sincs, az egy pontot kap. 5 pontért egy ajándék dió jár.
Tehát az a lényeg, hogy mindenki siessen gyorsan továbbadni a diókat, hogy üres legyen a keze, és nagyon
vigyázzon, hogy ne legyen kettő nála, vagyis hogy továbbadja már az előző diót, mire újat kap.
3. Dió a csőben
Hosszabb csövön gurítják végig a diót, és a vállalkozó szellemű játékos kalapáccsal a kezében a cső végén
várja. Csak egyszer üthet, amikor a dió a cső végén megjelenik. Ha eltalálja.

Tisztelt játékos kedvű Kollégám, a diós játékok szokása világszokás. Nemcsak a régi rómaiak játszottak a
dióval, hanem a régi északamerikai indiánok is, pélául a jokutok. Az észak-kaliforniai fekete dióval
szórakoztatták magukat, a játék neve Huutch Uish volt.

A féldiók belsejét természetes kátránnyal töltötték ki, amibe kagylószilánk és gyöngy díszítést ragasztottak.
A diók héja a játék során csiszolódott simára. A játékot szövet alapon játszották, ennek tiwon volt a neve. A
tiwont az asszonyok szőtték - a férfiak számára, - díszes formában. Az alábbi, baloldali tiwon-t a
washingtoni múzeum őrzi, még a fehér emberek megjelenése előtti időből származik. A jobboldali kép pedig
azt bizonyítja, hogy a jokutok játéka nem halt ki, ma is játsszák:

A játék tulajdonképpen szerencsejáték volt, a dióhéjakat dobni kellett, és a négy játékosból aki a

legmagasabb értéket dobta, az vihette el a nyereményt.
De vannak jóval szelídebb diós játékok is. Német óvodások szórakoztatására találta ki egy pedagógus, hogy
dióhéjba állított gyertyácskákat bocsássanak vízre, és az úszó gyertyák gyönyörködtessék a gyerekeket.

Vagy egy dióhéj-csónak.

A spanyolokat pedig egyenesen karavella-építésre ihlette a dióhéj, amint az alábbi képek mutatják. Csak
egy kis gyurmát kell a hajó aljába tömni, és beállíthatók az árbócok:

A következő képek alapján mi is építhetünk unokánknak dióhéj-hajókat, amelyek versenyre kelhetnek a
spanyol karavellákkal:

Ha már hajót építünk dióhéjból, csináljuk komolyan. A következő képeket egy spanyol hajómodellezőtől
lestem el.

A portugálok a másik nagy hajósnemzet. Itt a válasz, hogyan tudtak a spanyolok előtt a meghódítandó
gyarmatokra érni. Mert hajóik könnyebbek, gyorsabbak voltak. Nem ragasztottak annyi gyurmát a hajó
aljába, mint a spanyolok. Nézzük csak!

Mi, magyarok, nem vagyunk azok a kifejezett hajósok. Nem mernénk egy dióhéjon vízre szállni. Inkább
egymás mellé ragasztunk hetet, nehogy már véletlen a vízbe essünk. Hétárbócos - miket nem mondok - hét
dióhéjas, kétárbócos hajónkra nagyobb vitorlát szabhatunk, mint a spanyolok és a portugálok együtt, és
már csak a jó szelet kell várnunk. Persze, az mihozzánk sose jön. Ezért a vitorlapapírt (vászonra nincs
pénzünk) hajlítsuk meg úgy, mintha a szél fújná. Legalább a látszata legyen meg, ha már nem.

Török vitorláshajók.

Eddig tartott a játszadozás a dióhéj-hajókkal. Most a komoly munka, majd a versenysport következik:
Hajóépítés dióhéjból, a Dió-kupa versenyre. Francia módon.
Az alapanyag természetesen itt is a dióhéj. Más szabály nincs, a Dió-kupáért csak dióhéj-hajókkal lehet
indulni. A hajó többféle terv alapján épülhet, itt a 2010-es Dió-kupa győztes modelljét mutatom be, de előbb
két korábbi, mára már elavult modell.

Nem mindegy, milyen a dióhéj. A legnagyobbat, a legmélyebbet, a legszimmetrikusabbat,
legkiegyensúlyozottabbat válasszuk. Tisztítsuk ki belülről, amennyire csak lehet. Kaparjuk, marjuk,
csiszoljuk simára. Jobb, ha előbb meleg vízbe tesszük, úgy könnyebb megdolgozni. Kívülről is csiszoljuk
meg, közben többször ellenőrizzük vízben, hogy dióhéjunk kiegyensúlyozott-e. Ezután jól szárítsuk meg. Egy
nagyobb féldió-héj mintegy 6 grammot nyom. Ezután a kidolgozás után 3 grammra lecsökkenhet a súlya.
Vízhatlanítsuk a dióhéj-hajótestet. Kencével, olajfestékkel, lakkal, amivel akarjuk.
Nem baj, ha több héjat készítünk így elő, most is válogathatunk közülük. Az a legjobb, ha a dióhéj egyik
vége csúcsos, a másik kerekded. De figyeljük meg, az a jó, ha a csúcs hátrafelé néz, és a gömbölyded vége
lesz az eleje. Fordítva gondolnánk, de a csúcs nehezebb, és a hátszél ereje is előre dönti a hajót. Tehát
stabilabb lesz, ha a csúcs néz hátra.
Kell egy hajótő, hajógerenda. Persze, ez függ a versenykiírástól is, mennyi holtsúlyt engedélyeznek. A hajótő
méretezéséhez fessük fel a vízvonalat a dióhéjra, és figyeljük meg, mennyire süllyed előre vagy hátra
különböző tőkesúlyokkal.
Ez a rész nagyon fontos, próbáljunk ki többféle anyagot, többféle formát. Lehet polisztirol, habosított
műanyag, parafa, vagy esetleg balsafa, ha tudunk szerezni. Olyan formát kell a tőkesúlynak adni, hogy
dióhéjunk egyszerre legyen könnyen úszó és stabil, előre-hátra kiegyensúlyozott. Amennyivel jobb a hajónk
flottabilitása (úszóképessége), annyival jobban megnövelhetjük az árboc és a vitorlák méretét.

Holtsúly is kell. Ez egy kis fémdarab lehet, amit olyan mélyen helyezünk el, amennyire csak lehet. A tőkesúly
aljába. Kissé hátrafelé, hogy a szél nyomását ellensúlyozza. Az építésnek ebben a fázisában is többször ki
kell próbálni vízen, hogy a hajó kiegyensúlyozott-e. A holtsúly anyaga lehet például egy kis darab
villanydrót, rézből, a tőkesúly aljához ragasztva. Vagy lehet akármilyen kis darab vörösréz vagy sárgaréz.
Vagy egy kis darab ólom.

A kormány következik, egy működőképes kormány. (Nem politizálok, isten ments!) A kormány nem a menet
közbeni irányításra kell, hanem arra, hogy egyenesben tartsa az esetleg félrehúzó hajót. A képen lévő hajón
a kormány gyufaszálból, fogpiszkálóból és egy kis darab drótból készült, ez utóbbi a felerősítésre szolgált.
De műanyag lap is jó, vagy más is, amit kiötlünk. Figyeljünk rá, hogy a kormány is megemeli a hajó tatját.
Hajóhíd csak akkor kell, ha szebbé akarjuk tenni a hajót. A képen a hajóhíd lakkozott gyufaszálakból van,
de szükségtelenül terheli a hajót.

Az árbocot a dióhéj aljához kell ragasztani. Legegyszerűbb, ha egy kis darab parafadugóba szúrjuk, és azt
ragasztjuk a dióhéjhoz. Anyaga lehet például fogpiszkáló. Itt is fontos, hogy egyben könnyű, de erős legyen.
Kifaraghatjuk bambuszból is, fölfelé keskenyedve, hogy takarékoskodjunk a súllyal, próbálkozhatunk
szalmaszállal, madártoll gerincével.
A vitorlát rendkívül vékony műanyagból (bevásárlószatyorból) készítjük. Ez azért jó, mert vízhatlan, bár a
ragasztása nem könnyű. A köteleket is ragasztjuk.
Milyen legyen a vitorla alakja? Erre a versenykiírás adhat szabályt. Lehet négyszögletes, mint a kalózoké
vagy a vikingeké. Vagy a szokásos nagy, háromszögletű. De a négyszögletű hatásosabb, jobban fogja a
hátszelet.
Most már csak a hátszelet kell megvárnunk. Minden másunk megvan.
Dióhéjból készült török szállítójárművek: helikopter és teve.

Még egy helikopter-ötlet, orosz találmány.

Mottó:
„álomba ringat egy dió rejtett, parányi ágya.”
(Ana Blandiana: Egy dió annyi...)
Kislány-unokánknak pedig készítsünk dióhéj-bölcsőt, amibe babaként fektessünk egy szem mandulát, amit
papírba göngyöltünk, és egy gyönyörű pólyásbabát rajzoltunk rá. Ennivaló egy baba lesz! A bölcsőre
szerkesszünk tüllfüggönyt, így a babát biztosan nem fogják bántani a legyek.

De még mandula se kell a dióhéj-bölcsőbe. Elég egy fagolyó a baba fejének, némi vatta és textildarab
takarónak, és hogy hintázhasson a baba, ragasszunk a dióhéj belsejébe vékony szalagot. A dióhéj a lényeg,

és a fantázia. Külföldi mintát is mutatok, de a legszebb a magyaros.

Manóbabák a bölcsőben:

Kinőttünk a bölcsőből, következik a babakocsis korszak.

És ha kisunokánk már a pink-korszakába lépett, lepjük meg ízlésének megfelelő dióbabával.

Óvodásoknak a dióhéj adja vissza legjobban az ősz hangulatát. Babát, katicabogarat, fészkecskét és még ki
tudja, mi mindent készíthetünk számukra dióhéjból.

Persze, az iskolások már nem a babával és a katicabogárral játszanak. Őket már a számítógép érdekli.
Őket is meglephetjük kedves diós ajándékkal. Kapjanak tőlünk ajándékba egeret a gép mellé.

Jó, jó, de aki jojózni akar? Azt lepjük meg diós jojóval!

Tisztelt fantáziadús Kollégám, nem kell a féldiókba semmit se ragasztani, nem kell rájuk semmit se festeni.
Rakjuk csak ki szépen a féldiókat, és kellő fantáziával alakzatokba rendezhetjük. Lássuk, melyikünk mit
lát a dióhéjban. Akár versenyezhetünk is.
Ez már nem játék, hanem maga a művészet.

A féldiókban talált béldarabokból kis fantáziával alakzatokat rendezhetünk.

Nagy fantáziával még szebbeket is, de az már meghaladja a fantáziámat.
Kínában hirtelen megint divatba jött a sokszáz éves "diójáték", ami annyiból áll, hogy a hebei dióból két
egyforma darabot a két kezünkbe veszünk, és unalmas óráinkban, pl. értekezleten, színházban, utazás
közben állandóan fogdossuk, morzsolgatjuk. Nemcsak idegnyugtató játék, hanem szinte gyógytorna is.

Nehogy azt higgyük, hogy olcsó játék, hülye felnőtteknek. Nem olcsó, két db dió ára 3700 Ft-nál kezdődik,
a felső határ a csillagászati számoknál van.
A diófa alja a játékos munkára nevelés színtere is. Adjunk csak a gyerekek kezébe néhány szerszámot, és
fényképezzük le, mit csinálnak a diófa alatt. Dolgoznak!

Tizenéves korában annyira tele van az ember energiával, hogy attól fára kell másznia. Diófára, ha az van a
közelben.

Mi, felnőttek pedig (vagyis a még nagyobb gyerekek) szabadidőnket diófákból álló ligetben tölthetjük
hangulatosan. Kemping a dióligetben:

És ha már ott a diófa, a felnőttek is szívesen megmásszák. Szerb rádióamatőrök tették közzé
teljesítményükről az alábbi képet. A diófa tetején szereltek is valami antennafélét, de nem az az igazi
teljesítmény, hanem a legnagyobb fa, a fák Csomolungmája (vagy Csimborasszója? - nem tudom pontosan)
megmászása.

Fűszer
Manapság nem készítenek a dióból fűszert. A középkorban készítettek.
Hieronymus Bock 1577-es füvészkönyvében írja, hogy a középkori konyhában a fiatal, még barnás leveleket
és a kopáncsot megszárították, és a drága bors helyett használták ételek ízesítésére, és a romlott hús
fogyaszthatóvá tételére.

Rovarriasztás, féregűzés, fertőtlenítés
Féregnek nemcsak a zoológiai értelemben ilyenként nevezett állatokat hívja a magyar nép. Ebben a
fejezetben főként rovarokat értünk ezen a néven.
A diófa zöld részeinek juglon-tartalma - egyéb jótéteményei mellett - rovarölő hatású is, amint azt már régen
megfigyelték. Sok rovar pedig eleve kerüli a juglon kipárolgását.
Ebben a fejezetben antik és mai javallatokat gyűjtöttem össze.
Íme a rovarriasztó napolaj receptje: Júniusban szedett zöld diót széles szájú üvegbe rétegezünk, olívaolajjal
felöntjük, és három héten át hagyjuk a napon állni. Azután az olajat leszűrjük, hűtve tároljuk.
"A dió levele vízzel leforrázva rovarirtó szer minden növényi tetvek ellen; ha pedig a lovakat ezen
forrázattal bedörzsöljük, kevésbbé fognak szenvedni a legyek és szúnyogoktól." (Baltet Károly, 1885)
„Levelének és zöld héjának felforralt leve, ha a lovat bekenjük vele, a csípős legyet, meg a szúnyogot
elriasztja.” (Pallas Lexikon)
Ezt a tulajdonságát az angliai cigányok már többszáz éve ismerték, akik a különböző élősködő rovarok
távoltartására a diólevél barna festékanyagával kenték be bőrüket.
Ugye, milyen bosszantó a szú percegését hallgatni? És közben arra gondolni, hogy most eszi meg drága
tömörfa-bútorunkat? Pedig van védelem a szú ellen, amint azt Néma Mester már 1803-ban leírta "Olly házi
könyvetske" cím alatt."Szú, avagy fában termő féreg ellen. Főzz dió-fa levelet a' dió zöld hajával egygyütt
lúgban, és kend-bé azzal a' fa eszközöket, és edényeket; de előszször tisztogasd-meg a'portól, az-után ha
meg-szárad, kend-meg disznó zsírral, és egy darab posztóval dörgöld-meg jól."
Néma Mesternek zsizsik ellen is van jó tanácsa: "Más gondos gazdák ürmöt, dió, bodza, 's erőss szagú-fa
leveleket, és füveket hánynak a' gabona közé, hogy a'gabona meg-ne dohosodjon, avagy zsizsikesedjen."
Sok rovar nem bírja a diófa illatát. Ezért ajánlják angol szakértők manapság is a rovarok távoltartására a
diófa levelét és a dió zöld burkát.Eszerint a diófa levelének, kopáncsának kiáztatott, kifőzött levét a
kiskertbe vagy a gyepre locsoljuk, ezzel a nem kívánatos rovarokat elűzhetjük. Tessék kipróbálni, ez egy
abszolút vegyszermentes bio-megoldás!
A diólevél főzetét rovarölőszerként is használták. Például a molyokat is öli, ez a tulajdonsága nagyon
hasznos a háztartásban. Tudták ezt a gyimesbükki csángók is, akik nemcsak a diólevelet, hanem az
"éretlen, zöld diót" is a ruhásszekrénybe helyezték, a ruhamolyok ellen.
Hangyák, legyek, poloskák, bolhák, kullancsok állandó kellemetlenséget okoznak a kutyáknak és a
macskáknak. Természetes, vegyszermentes védelem ellenük a diólevél (friss vagy száraz állapotban,
egészben vagy összetörve), amit ha a házi kedvencek fekhelyére helyezünk, elűzi mindet.
Legyek, szúnyogok a dióskertben is bosszantóan zavaróak tudnak lenni. Magam is rájöttem, alkalmazom is,
de a franciáknál is olvastam, hogy jó hatású ilyenkor, ha néhány diófa-levelet összedörzsölünk a

tenyerünkben, és a két tenyerünket végigsimítjuk az arcunkon. Egy ideig békén hagynak minket a
kellemetlenkedők.
És tessék kipróbálni, ha a lakásban vagy a ház körül bosszantó hangyajárat van, a hangyajáratot diólevélfőzetbe mártott ronggyal feltörülni. A hangyák annyira nem bírják a diólevél anyagát, hogy inkább máshova
teszik át vonulásukat.
Az alsó Rajna vidékén régen a német parasztok szívesen ültettek a portákra diófákat, abban a tudatban,
hogy illata elhajtja a szúnyogokat és a legyeket.
Most pedig el vagyok bizonytalanodva. No, nem a dió rovarölő hatásában, hanem abban, hogy írtam-e már
a méhekről. Mert egy szerb méhészeti újságban olvastam, hogy a diófa hatóanyagait sikeresen alkalmazták
a méhek atkafertőzése ellen. A méhek rovarok, az atkák nem, azok alacsonyabbrendűek, csak ízeltlábúak,
(no, jó, a méhek is azok, de azok a kedvenceink, tehát magasabbrendűek), és mégis a méhek helyett az
élősködőikre, az atkákra hat a diófa juglonja.
Tisztelt méhész Kollégám, ne tessék a diófa hatóanyagainak atkaölő hatására mérget venni. Amit ebben a
témában olvasni lehet, az a méhészek gyakorlati tapasztalatain alapul, nem pedig tudományosan
megerősített kísérleteken. (Persze, magam is úgy vélem, mint tisztelt méhész Kollégám, hogy a méhészek
okosabbak, mint a tudósok, ez természetes.)
Szóval, ami a fenntartásomat indokolja, az az, hogy a méhészek a diólevelet a kaptárba fektetik. Nem kerül
szoros, testközeli kapcsolatba a méhekkel, főleg nem a rajtuk élősködő atkákkal. Egyébként is a juglon a
kémiai hatását vizes oldatban fejti ki, amiről a kaptárban szó sincs. Legfeljebb arról lehet szó, hogy a
diólevélnek nem a juglontartalma kellemetlen az atkák számára, hanem a kipárologtatott illóolajai.
Tehát, lehet, hogy igaz a diólevél atkaellenes hatása, de hogy ez hogy működik, azt már végre valakinek
meg kellene vizsgálnia. Például Önnek, tisztelt méhész Kollégám. Ha a vizsgálat lefolytatására mégse lenne
ötlete, csak akkor forduljon tudóshoz.
A diólevél hatóanyaga nemcsak a rovarokat, a gombákat is pusztítja.
A juglon gombaölő hatását használták ki régebben borosgazdák hordók fertőtlenítésére. A levél forró
főzetével öblítették ki a boroshordókat.

Tudományos kutatás
Közelebbről a hangyabolyok belső életének megfigyelésére, kutatására is alkalmas a dió. Tudósok
használják is erre a célra.
Féldiókat helyeznek egy sima lapra, majd leöntik keményedő anyaggal (gipsz, műanyag, stb.). Kész a
hangyaboly szerkezete, csak a bejáratról kellett még előbb gondoskodni félbevágott műanyagcsővel.

Ha a féldió-hangyabolyt felemeljük, láthatóvá válik a láthatatlan, a hangyák otthoni élete.
Nagyon érdekes, kipróbálásra ajánlom tisztelt kutató kedvű Kollégámnak is.
Persze, az az igazság, hogy hasonló hangyalakásokat másból is készítenek, például lombfűrésszel kivágott
furnérlemezből, a következő kép szerint. De a diónak a hangyák faházához is köze van, a faanyagot
diófestékkel festették meg a kutatók, hogy természetes hatású legyen.

Gyomirtás
Kevés növény viseli el a diólevél juglontartalmának gyomirtó hatását. A dió juglonját a dió vegyi
fegyverének is szokták nevezni, amit a konkurrens növények ellen vet be.

A diófa gyökere is bocsát ki juglont, ami más növények növekedésére gátló hatással van.

Halfogás
Tisztelt diószerető Kollégám, a népek egyformák. A japánok, az amerikai indiánok és a magyarok. A
japánok a japán dió segítségével, az indiánok amerikai diófajokkal, a mi népünk pedig a közönséges dióval
fogott halat. Sőt, az irániak is egyformák. Velünk. Ők a kaukázusi szárnyasdió levelével művelték ugyanezt.
Ha zöld diót, dióburkot, diólevelet szórunk a vízbe, a kiázó juglon megmérgezi a halakat, fulladást okoz
náluk, és a felszínen kézzel összegyűjthetők.
Legalábbis így volt ez régebben. Manapság ilyesmi elő nem fordulhat. Annyira szabálykövetők, sőt,
erkölcsösek vagyunk. A japánok is, az indiánok is, az irániak is.
Manapság már nem mérgezik, hanem csalogatják a dióval a horgászok a halakat,
konkrétan a pontyokat. A dió kiváló, a halak számára is érdekes ízét használják
fel dióízű halcsali készítésére, aromásítására. Ez az aroma alkalmas többféle csali
(pl. kukorica) és bojli megízesítésére és csalogató hatásának fokozására. De
igazán hatékonyan bojlimixek ízesítésére használható. Az aroma főzhető, így illata
a száradás után is megmarad.
Ajánlott keverési arány: 1 kg száraz anyaghoz 10-12 ml dióaroma. Mit kell tudni a dió aromáról? A
jellegzetes dió illat és íz hamarosan a bojlis horgászok közkedvelt aromája lehet. Különleges illata hamar
felkeltheti a pontyok érdeklődését. Egyaránt fogós lehet a sűrűn és a ritkábban horgászott tavakon is. Jól
megtartja a főzés után az illatát.
Tisztelt horgász Kollégám biztosan jobban tudja mint én, hogy dióízű halcsali nélkül is lehet halat fogni.
Például gilisztával. De a gilisztagyűjtés sokszor nehézkes. A dió ebben is segít.
Valahol ebben a képeskönyvben már leírtam, - de nem találom, hogy hol, - hogy a giliszták és egyéb férgek
annyira nem bírják a dió által termelt juglont, hogy inkább kimásznak a földből. Nem kell mást tenni, mint
zölddiót (a kép szerinti feketedió is jó) vagy diókopáncsot kell vízbe áztatni, és utána a vizet kiönteni a
földre. Ahova a juglonos víz elér, onnan kimásznak a giliszták a felszínre.

Egérfogás

Farkasházy Tivadar módszere: "Ha a Magyar Nyelv Értelmező Szótára alá egy fél diót helyezünk, még
egeret is foghatunk a könyvvel."
És a dióval - teszem hozzá én. Bár megpróbálkozhatunk macskával is, ilyen, dióburok-sisakossal.

Rugós egérfogóval ne kísérletezzünk, azon röhög az egér.

Macskajáték, egérfogás helyett
Ha van a szobában egy kosár diónk, macskánk nem fog unatkozni. Az egeret már rég kifogta, helyette a
diót fogja pofozgatni szerte a lakásban. Milyen öröm számunkra is, amikor lépten-nyomon diót találunk,
bárhová lépünk!

Takarmányozás, állatgyógyszer
A dióolaj kisajtolása után visszamaradt pogácsa fehérjében gazdag takarmány, háziállatok számára.
Maga a dió pedig kedvenc háziállataink, például a papagájok takarmánya.

Még veszekszenek is a dióért (Thorsten Lorenz felvétele).

Nemcsak a hullámos törpepapagályok, az arák kedvence is.

A dióbelet szívesen megeszik a pulykák is. Mák Erzsébet dietetikus szerint (Semmelweis Egyetem

Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai Tanszék) a karácsonyi pulykapecsenye ízletesebb, ha dióval
hizlalták.
Az egerek és a pockok köztudottan nagy kedvelői a diónak, a
törpehörcsög is, mint láttuk.
Schmidt Egon szerint ha egereket, pockokat akarunk befogni, erre a
célra a legalkalmasabb az almával vagy dióval csalizott élvefogó
ládika. Egyszerre többet érdemes kihelyezni 5–6 lépésnyire egymástól
a késő délutáni órákban, s az éjszaka folyamán 2–3 óránként
ellenőrizni kell őket. A csapdába esett állatok ugyanis könnyen
lehűlnek, táplálék sem áll kellő mennyiségben rendelkezésükre, így
reggelre akár el is pusztulhatnak. A dióra az éhezést különösen
nehezen bíró, védett cickányok is rámennek; őket nyomban szabadon
kell bocsátani.
Saját tapasztalatáról pedig így számol be Schmidt Egon: "A FelsőTisza mentén fogott pirók erdeiegereim például már a harmadik
napon kézből is elvették a diót (de csak azt!)."
Akinek pedig mongol futóegere van a terráriumában, jó, ha tud róla,
hogy a mongol futóegérnek ugyanolyan kedvenc csemegéje a dió, mint
például a szíriai aranyhörcsögnek. Vagy bármelyik rágcsálónak.
A ház körül előforduló vadon élő állatok közül például a nyusztot is
megfigyelték, amint diót eszik. A nyuszt ugyan ragadozó, de dióérés
után megkeresi és erős fogaival könnyen megtöri a diót. Ízlik neki.
Dióval mókust is a házunkhoz szoktathatunk. És a dióval kalitkába is
csalhatjuk, megfoghatjuk.

Jellemzően kalitkalakó háziállatok a különböző hörcsögök. A vadon élőket nem kell félteni, találnak ők
diót, ha akarnak, de a szíriai aranyhörcsögnek, a dzsungáriai törpehörcsögnek nekünk kell dióról
gondoskodnunk.

További hörcsögképek, kedvcsinálónak:

És ki ne felejtsük ketrecben tartott diófogyasztó kedvenceink közül a burundukot (Eutamias sibiricus -

Szibériai csíkos mókus).

És mit adjunk kedvenc háziállatainknak, ha azt vesszük észre, hogy tiszta az udvarunk vagy a lakásunk?
Ilyenkor székrekedésük van, amit lenolajjal kevert diófalevéllel orvosolhatunk. Tessék csak megfigyelni!
A vadon élő állatok is respektálják, ha dióval etetjük őket. Őzek számára ajánlja egy német szakhonlap,
hogy ilyen téli abrakkeveréket állítsunk össze, amiben tölgymakk, szelídgesztenye és dió is van.

Ha kutyánk beteg, megkérdezhetjük állatorvos ismerősünket. A kutyák Microsporum canis és Tricophyton
mentagrophytes fertőzése ellen biztosan diókivonatot fog ajánlani. Mert annak juglontartalma mikrobaölő.
Paraziták is gyötörhetik kutyánkat. Bolhák, poloskák, tetvek, atkák. Mivel a diólevél juglontartalma
enyhén rovarölő, elég, ha a kutyaházba felkötünk egy köteg friss diólevelet. (Ezt egyébként megtehetjük
kalitkában tartott hörcsögeinknél is, de náluk az alom alá is keverhetünk diólevelet, feltúrják, megtalálják.)

Ha pedig tüdő-ödémája van kutyánknak, biztosan azt fogja javasolni állatorvos kollégánk, hogy a juglontól
- a diófától - tartsuk távol, amíg meg nem gyógyul.
Viszont ha kutyánk egészséges, nagyon szeret diót rágcsálni. Ez esetben is megkérdezhetjük az állatorvost,
hogy a diórágcsálás nem árt-e a kutyának. Azt fogja válaszolni, hogy a dióban lévő tápanyagok nagyon jók
a kutyáknak. Veszélyt csak az jelenthet, ha a kemény dióhéj megsérti a kutya fogát.

Ugyanígy, dettó, a hikoridió esetében is.

De nincs veszély, ha csontalakúra préselt diós tápot adunk az ebnek. Abban már nem fordulhat elő dióhéjtörmelék, mert gondos dióválogatók kézzel szemenként kiválogatták belőle.

Nekem mégis valahogy furcsa ez a diós csont. A diófelvásárló szemtelenül olcsón veszi meg a falusi öregek
néhány kiló dióját, aminek a válogatásával oly sok munka volt. A kutya gazdája pedig a gazdagabb
országokban rengeteget fizet, csontonként kb. 2000 Ft feletti eurót, azért, hogy a kutyája - ami egyébként
ragadozó lenne, - vegetáriánus táplálékot kapjon.
Hát, nem tudom, hova fejlődik még ez a világ.
Végül pedig Széchenyi István nyomán a "lovakrul" egy-két szó.
Az igáslovakat nyáron gyakran gyötrik a bögölyök. Tisztelt kocsis Kollégám,
ha Ön még mindig lovaskocsival fuvaroz, mert az elmúlt évtizedekben még
nem jött össze annyi a fuvarból, hogy teherautót vegyen, Ön legalább olyan
mérges lehet a bögölyökre és egyéb vérszívókra, mint lova. Tudja, mit tegyen
a lószerszám alá? Kössön oda diólevelet. A szagát se bírják a bögölyök.
Ugyan nem kimondottan állatgyógyászati céllal, de a "Lovakat orvoslókönyv"-ben írt 1797-ben Tseh Márton a lovak sörényének és farkának
diókopáncs-festékes festéséről, imígyen:
"Elsőben timsót főzz vízben, kivel a' Ló serényét és farkát melegen mossad,
annakutánna: végy vörös bersent, gummit, gallest, egy marok zöld diókopátsát. Két óráiglan főzzed ezeket 4 pint vízben... annakutánna három font
török festéket végy, a' főtt vizet tölts reá, azután jól öszve-gyúrjad, kivel
osztán jól bé-dörgölve a' Lovat fessed."
Ez a réges-régi lófestési eljárás ma is használatos. Németországban Striegel
(lóvakaró) néven kapható diófestékes flakon, diódíszítéssel, és az útmutatója
szerint sötét színű lovak szőrére, sörényére ajánlják. De a lófarokról, amiről
Tseh Márton írt, nem beszélnek.
Az Egyesült Államokban pedig - mivel ott a feketedió a gyakoribb - feketediókivonatot ajánlanak állatgyógyászatra. Lázcsökkentőként, fertőzések
ellenszereként.
Tisztelt lovász és úrlovas Kollégáim, azért a lovakra vigyázzunk! Amerikában megfigyelték, hogy a lovak
érzékenyek a feketedióra annak juglonjára. Úgynevezett "laminitisz" tünetegyüttest produkálhat lovaknál a
feketedió. Légzési nehézségben, sántaságban, felfúvódásban ölthet testet, ha feketedióból származó növényi
részekkel érintkeznek, például alomanyagként feketedió-fűrészport kapnak.
Hasonló tünet sem az embernél, se más állatfajoknál nem tapasztalható.

Állatkínzás
A dióból egyszerű fütyülő készíthető. Ezt kell a galambra kötni, és repülés közben csodálatos hang
hallatszik. Csak a galambnak nem tetszik.

De figyeljük meg, a hasonló galambkínzó sípoknak csak elenyésző töredéke készül dióból, ezeknek a
galamboknak a fütyülője nem is hasonlít a dióra.

Tüzelés
Mottó:
"Fogok én még diófával tüzelni,
Ki elhagyott, fog még engem szeretni"
(magyar népdal)
Tessék elképzelni, tisztelt dióbarát Kollégám, vannak lelketlen emberek.
Nem becsülik meg a dió fáját, hanem felvágva tüzifaként árulják.
Az ilyenek mindenből pénzt akarnak csinálni.

Ez nem a mi jövőnk. Mi a megújuló energiára esküszünk, ezért fával tüzelünk. De nem diófával. Csak a
furnérborítás a diófa a házi tűzhelyünkön. Egy ilyen, üvegoldalú kandallót teszünk a nappaliba, a tüzifát
mellette tároljuk, és hogy szépen nézzen ki, diófurnérral dekoráljuk.

Igen, ez a jövő. Majd ha kapható lesz a hozzávaló kandalló.
Sajnos, nem a jövőben, a jelenben élünk. Most gazdasági világválság van, nincs jövőnk.
Az előző gazdasági világválság idején, amikor a brazilok nem tudták eladni a kávéjukat, mozdonyokat
fűtöttek vele. Most pedig a diónkra nincs vevő. Egy jó ismerősöm, akinek 30 gyönyörű diófája van az egyik
legkiválóbb magyar fajtából, az Alsószentiváni 117-esből, a tavalyi teljes diótermését eltüzelte, mert nem
talált rá vevőt.
Azt mondja, kiváló fűtőértéke van. Magam a dióhéjjal szoktam tüzelni, annak is van tűzereje, de a dióbél
olaja még energiadúsabb.
De a diófa is elég. Elég jó.

Dohánypótló
Johann Peter Hebel írta: „Nem volt dohányom, a diólevél jó füstöt adott.” De ez
már régen volt. A spanyolok ma is ajánlják, hogy ha fogytán a dohány, aprított
diólevelet füstöljünk. Bár az is igaz, a nagy dohányosok szerint íze nem ér fel a
dohányfüst ízéhez, de hátha a nem dohányzóknak kellemesebb lesz a dohányosok
társaságát elviselni.
A jobboldali, csomagolt dohányon igaz, rá van írva, hogy dohány, de
sokkal nagyobb betűkkel az, hogy dió. Ellenkező bizonyításig fogadjuk
el hitelesnek, hogy füstölnivaló szárított diólevél van benne, azt kínálja
a dohánygyár.
Balra pedig dohánycímke. Vagy zárjegy? Olyan apró, nem látom tisztán, csak azt,
hogy dió. Azért kellett ráírni, mert hamisítják!
Kutatásaim eredményre vezettek, megtaláltam a dohánypótló diólevelet mint pipadohányt.

Szóval, most, hogy a dió nem szokványos hasznosításait is láttuk, megállapíthatjuk, még holt porában,
helyesebben hamvában is az egészségünket védi, mert ha ezt tömjük pipánkba, nem kell a dohányfüst
egészségrontó hatásától tartanunk.
Ha magunk nem védjük egészségünket, az államtól hiába várhatjuk, hogy helyettünk szorítsa vissza a
dohányfüstöt a diólevél-füst javára. Mert az államoknak - most nem a jelenlegi magyar államról beszélek,
hanem a 18. századi Angliáról - mindig is fontosabb volt vámbevételeik növelése, mint az emberek
egészsége. 1713-ban törvénybe hozták Angliában, hogy tilos dohány címén diólevelet exportálni. Még a
vágott dohány közé keverve is. (Mert az importált dohány után megfizetett vám továbbexportáláskor
visszajárt volna.)

Lakásdíszítés, kertdíszítés
Virágkötészetben a zöld, vagy akár már sárguló diólevelet alapként használhatjuk. Nézzük csak!

A lakás díszítésének a japánok a nagymesterei. Japán lakásdísz dióból:

Azért ha igyekeznek, az amerikaiak is tudnak szép, diós lakásdíszt készíteni.

Ugye, milyen jól kopog egy diós kopogtató az ajtón? Szereljünk fel mi is ilyent:

Függönyajtó dióból. Itt éppen egy diófaiskola fóliaházának bejáratán látjuk, de bármilyen terasz-ajtón helye
lenne.

Őszi hangulat a lakásban:

A lakásdíszítés másik módja, hogy fürdőszobánkban, konyhánkban vagy más, csempézett helyiségünkben a
fehér csempéket matricázzuk. Amerikában például már kapható a diómintás fólia. Nálunk még nem.
Tisztelt dekoratőr Kollégám, miért nem?

Akinek nagyon kicsi lakása van, annak se kell lemondania arról, hogy szobanövényeket tartson. Ha a
következő mintát követi, lehet otthon télikertje. Dióhéjban.

De az se szomorodjon el, akinek a lakásához kert is tartozik. Nem kell állandóan gyomlálnia, ha dióhéjjal
mulcsoz, mint az a japán kerttulajdonos, aki ezeket a képeket készítette. Ne kerteljünk, a japánkerteknél
kertebb kerteket senki se talált még ki. Másoljuk. Ha nincs japán dióhéjunk, a közönséges dió héja is
megteszi.

És még hány ötletünk lehet!

Hangulatvilágítás
Lakásunkban egy kevés dió - tálkán vagy csak egyszerűen az asztalra helyezve - természetes hangulatot
nyújt. A megtört dió héját hangulatvilágításra használhatjuk, egy gyertyát állítva a dióhéjba, vagy akár
fordítva is, fél és egész diókat a gyertyába:

A dióval kapcsolatos hangulatvilágítás legjobb módját a sárvári szőlősgazdák találták ki, amint azt a
sárvári tűzoltóság történetéből tudjuk.
A borospincékben némi világítást nyújtott, ha a féldió belét a gazda meggyújtotta. Valahogy így:

Mi ne így csináljuk, együk ki a dióbelet, és öntsünk a helyébe olvasztott viaszt. Amikor szilárdul, szúrjunk
bele egy meleg tűt vagy szöget, és a lukba helyezzük a kanócot.

Így lesz nekünk is olyan pince-mécsesünk, amilyent Illyés Gyula örökített meg az Ozorai füzetekben.
Téli hangulat a lakásban:

Barkácsolás
Házilagos bútorkészítés, felújítás során nem kell polírozóanyagot vásárolnunk, ha van a kertben diófánk.
Mielőtt elterjedtek volna a bútorok felületére szánt fényes vagy matt lakkok, a bútorokat természetes
anyagokkal, köztük például dióbéllel polírozták. Magát a dióbelet dörzsölték el a fafelületen, és a fába
dörzsölt dióolaj színezte is a fát, nemcsak a mechanikai dörzsölés, polírozás tette szebbé. A munka
végeztével a dióbél maradékát tiszta ronggyal kell letörölni.
Miután a dióbelet szétdörzsöltük bútorainkon, a maradék dióhéjból képkeretet barkácsolhatunk. Semmi se
vesszen kárba a legértékesebb alapanyagból.

Tipikus női barkácsolás a kézimunkázás, amihez nélkülözhetetlen egy dióhéjból készült tűpárna.
Üveggyönggyel, méhecskével, csokrocskával, katicával.

Ugye, mennyi bosszúságra ad okot, tisztelt kézimunkázó Kolléganőm, hogy munka közben sosincs kéznél a
tűpárna? Kis kézügyességgel megoldhatjuk a problémát, dióval, dióhéjjal mindenre van megoldás. A
hozzávalók:

Kilenc centiméteres kört másoljunk ceruzával egy szemrevaló, mintás szövetdarabra.

Vágjuk ki a kört, és redőzzük össze a szélét egészen körben.

Annyira húzzuk meg a cérnát, hogy helyes kis gömböt kapjunk. Párnázzuk ki tömítőanyaggal, de ne túl
keményre. Ezután húzzuk szorosra a cérnát, és varrjuk szorosan, többszörösen össze, hogy többé már ne
nyíljon ki.

Tűpárnánk akkor lesz egyéni, ha ízlésünk szerint díszítjük. Vastagabb gyapjúfonallal, aminek a színe megy

a tűpárna szövetéhez, virágmintásra formálhatjuk.

Egy szép üveggyöngyöt szúrjunk át gombostűvel, nyomjunk egy csepp ragasztót a virágminta közepébe, és a
ragasztócseppen át szúrjuk a párnába a gombostűt.

A dióhéjat súlyozzuk le, akár búzadarával, mint a képen.

Illesszük a tűpárnát a dióhéjra, és körben kenjük meg ragasztóval. Szalaggal vegyük körbe, ami szintén
odaragad.

Már kész is kedvenc tűpárnánk.

A tűpárna gyártási előírását egy helyen tévesztettem el, de tisztelt diós Kollégám úgyis rájött. A
lesúlyozáshoz nem búzadara használatos, hanem őrölt, méretre osztályozott dióhéjszemcse. Ennek az az
előnye a búzadarához képest, hogy a gombostűt tisztítja, és a gombostű nem tompul el, mert a
dióhéjszemcsék minden mozdulatnál csiszolják.

Ha pedig a diós barkácskodáshoz női társaskört szerveztünk, lepjük meg minden kolléganőnket külön
tűpárnával. Nem nagy munka, a kezdőbetűk egyszerű keresztöltéssel írhatók.

Ha nem kedveljük a női társaskör tagjait, jellemző tulajdonságaik alapján úgy gondoljunk rájuk, mint vén
tyúkra, gyáva nyúlra, ostoba szamárra, vagy más állatfélékre. És örökítsük meg őket tűpárna-formában. A
legnagyobb elégtételt akkor érezzük, ha beléjük szúrjuk a tűt.

Dióhéjból állatfejeket készíthetünk, babákhoz. Békát, sárkányt, stb. A félbeválasztott dióhéjon kívül nem
sok minden kell hozzá. Kevés filc, textilanyag, gombszem, - ami akár csicseriborsóból is lehet, - ragasztó,
festék.
A következő képeken ugyan nem baba-állatfej készül, hanem sáldísz, de a technika ugyanaz.

Dióhéj állatkák: Egér, teknősbéka, katica

Még egy ötlet a dióbaba témájára: Egész dió legyen a baba feje. És a baba hosszú ruhája csengettyűt
rejthet, hogy mindig halljuk, merre jár.

Csengettyű? Továbbmegyek. Csergettyű is barkácsolható dióból.

Csergettyű? Továbbmegyek. Zúgattyú.

A zúgattyú után úgy zúg a fejem, nem is tudom, hol tartottam. Persze, a dióbabánál. És mi lesz a dióbabából,
ha megnő? Ugyanaz, mint bármelyik másik babából, boszorkány. Lássuk csak!

Illat
A diólevél illata - például összetört leveleket téve egy tálkába - kellemessé teszi közvetlen környezetünket.
Az angolok "édes, bár gyantás" illatúnak mondják. A számunkra kellemes illat a rovarok többsége
számára viszont riasztó hatású. Ennyit az ízlések különbözőségéről.
A diófalevél a házilag készített étkezési zsírnak kifejezetten jó illatot ad. Ha otthon olvasztunk zsírt, és a
munkában már ott tartunk, hogy a zsír kiolvadt, vegyük elő Néma Mester 1803-ban kiadott "Olly házi
könyvetské"-jét, és kövessük útmutatását:
"Meg-lévén már e' szerént olvasztva, tégy egynehány babir' vagy dió-fa levelet belé; e' szagot ád néki, és elteheted valamely szellős helyre, hogy meg-ne penészesedjen, 's a' mikor kívántatik, szükségedre
fordíthadd."

Parfüm

A dióolaj egyes finomabb parfümökben alapanyagként szerepel, ilyen
például Giorgio Armani "Mánia" fantázianevű parfümje is.
Ez a parfüm azoknak a nőknek készült, akik tele vannak vitalitással,
erővel, élettel és tettre készek. A Mania felkorbácsolja a szenvedélyt.
A híres divattervező szerint az a nő, aki szereti a Maniát, kissé erőszakos,
lelkes, tele van vággyal, tisztában van a gyengeségeivel, ami
személyiségének része. Az illat az ománi szultánságból érkezett, közelebb
van azonban a természethez, mint a valláshoz. Friss, meleg, de mégis hűvös,
és ha a bőrrel érintkezik, azonnal forróvá, tüzessé válik. A frissességet a fa
és a különböző fűszerek: vanília, bergamott, narancsvirág, dióbél adják.
Armani az illat megkomponálásakor azokra a nőkre gondolt, akiket
öltöztet: nagyon nőiesek, és egyben erős személyiségek.

Szappan, bőrápolás
Dióhéj-őrleményt tartalmazó kozmetikai szerekről az imént volt szó. De a
diónak nemcsak a héja, hanem a dióbél, a diófa-kéreg és a dióburok is szépíti az embert. És az asszonyt is,
aki még fontosabb.
Mielőtt különleges bőrápoló szerekhez nyúlnánk,
próbáljuk ki az egyszerű, akár házilag is elkészíthető
mézes-diós szappant. Alapanyaga négyféle növényi olaj és
méhviasz, hatóanyaga dióbél és méz, ezen kívül
illóolajokkal van illatosítva.
Íme a házi készítésű mézes-diós bioszappan receptje:
A fahéj éterikus olajához mézet, darált dióbelet és az
állagának megfelelő mennyiségű zablisztet keverünk, amíg
állaga egynemű nem lesz, majd kevés, híg nátronlúggal
főzzük. Kihűlés után darabokra vágjuk.
Van egy ember Németországban, aki abból él, hogy ilyen
és hasonló szappanokat állít elő otthon. Ennek a hobbinak
itthon is vannak követői, de nem tudok olyanról, aki
eladásra is készítene diós szappant. Talán majd tisztelt Kollégám, hogy nagyon szerény jövedelmét
kiegészítse.
A diós-körömvirágos szappan olivaolajból készül, és két legfontosabb hozzávalója a dióbél és a körömvirág.
Ápolja, táplálja a bőrt, segít a sebeket begyógyítani.
Dió a normál és a száraz arcbőrre: Tápláló
arcpakolás készülhet tíz szem dióból. A dióbelet
forrázzuk le és daráljuk le. Keverjük el kávéskanálnyi
vajjal, egy tojássárgájával és kevés mézzel. A tápláló
keveréket finoman simítsuk el az arc bőrén.
Negyedóra vagy félóra elteltével langyos vízzel
lemoshatjuk. Ezalatt a bőr megtisztul, tonizálódik, és magába
szedi a vitaminokat.
Bármely bőrtípusra készíthetünk szappanból, dióból növényi
tejet. Egy apró, másfél dekás szappant vékonyra gyalulunk,
félpohár vízben elkeverünk, és vízfürdőben, vagyis egymásba
állított két edényből az alsóban vizet melegítünk, a felsőben dolgozunk, teljesen feloldjuk. Még mielőtt
feloldódna, hozzáadunk másfél deka méhviaszt, és a melegítést folytatva, időnként megkeverjük. Ez a
növényi tej alapanyaga.

Az alapanyagba a legjobb dióbelet keverni, diótejet készíteni. Ekkor a dióbélnek még a vékony hártyáját is
lehúzzuk, amit legkönnyebben úgy csinálhatunk, hogy a dióbelet forró vízbe tesszük, majd hagyjuk lehűlni.
Nem kell sok, öt dió bele elég. A hártyától is megtisztított dióbelet apróra törjük vagy daráljuk, és
negyedpohár vízvízzel keverjük. Tejszerű folyadék lesz az eredmény, amit textilanyagon kell átszűrni,
kifacsarni. Ezt a "tejet" nagyon lassan, eleinte cseppenként kell a forró "alapanyagba" keverni. Kis
palackba töltjük, felrázzuk, és kiegészítjük 1 dl szesszel vagy kámforos folyadékkal.
A "diótej" összehúzza a bőr pórusait, frissé varázsolja a bőrt. Hosszabb ideig is eltartható.
A diós arcfestés sem mai találmány. A
középkorban sok európai előkelőség idegen
tájakon utazva diósminket kent az arcára,
nehogy felismerjék. Ez a smink azonban nem
dióbélből, hanem a dió zöld burkából készült.
Amerikában manapság is készítenek sminket,
kozmetikumot dióburokból, a feketedió
burkából. Sötétíti a bőrt. (Saját
hírmagyarázatom szerint ez a szokás az
indiánokkal való egészségtelen rivalizálás
korából származik. Nehogy a fehéreken
maradjon a "sápadtarcú" gúnynév.)
Tisztelt kozmetikus Kollégám, tessék elképzelni, Amerikában abból is megél egy vállalkozás, hogy nem a
feketedió, hanem a közönséges dió burkát (nem a héját, hanem a szárított zöld burkot) darabosra őrli, és jó
pénzért (10 dkg = 10 $) eladja. A kozmetikus ennél a tranzakciónál felesleges, a vevő maga kozmetikázza
magát. Nem kell mást tennie, mint a burok-őrleményt folyékony szappanhoz keverni, és hatásos
bőrradírozást végezhet. Az arcápoló dióburok-őrlemény képe jobbra látszik.

A DIÓIPAR ÁTTEKINTÉSE
Most, hogy a diófa-feldolgozás lehetőségeit átfutottuk, most veszem észre, hogy alaposan benne járunk a
dióipar tárgyalásában, és eddig még nem tekintettük át, milyen vállalkozói üzleti lehetőségek vannak a
dióban a diótermesztésen kívül is.

Dióbiznisz
Tisztelt vállalkozó szellemű Kollégám, a dióban komoly üzlet lehet. Az eddig tárgyalt mezőgazdasági,
kertészeti kapcsolódó tevékenységeket is röviden megismételve készítsünk egy projektet, a dióbiznisz mely
részterületei érdemesek figyelmünkre.
Alapanyag
Dió
Dió
Zölddió
Zölddió
Zölddió,
diólevél

Tevékenység Termék
Felhasználási cél
Fajtakutatás,
Új hazai diófajta
Csemetenevelés
honosítás
Faiskolai
Dióültetvény vagy
Diócsemete
tevékenység
dióerdő telepítés
Diópálinka, diólikőr,
Szeszipar
Minőségi italfogyasztás
dióbor
Dióbefőtt,
Konzervipar
Étkezés
diólekvár, pácolt dió

Megjegyzés
Nagy szükség lenne rá, az állam
nem költ rá
Mikroszaporításban nincs hazai
konkrencia

Vegyipar

Csak szintetikus gyártás létezik

Juglon

Gyógyszeripar

Alig van hazai kínálat
Alig van hazai kínálat

Diólevél
Héjas dió
Dióbél

Gyógyszeripar Diólevél-tea,
diólevél-kivonat
Diótörés,
Dióbél, dióhéj
válogatás
Cukrászat,
Sokféle termék
édesipar

Gyógyszer

Német konkurencia van

Étkezés, ipari
felhasználás

Nagy az olcsó konkurencia

Étkezés

A lehetőségek kimeríthetetlenek
Hiányzik egy nagyüzemi
dióolajgyár
Magyarországon ismeretlen, pedig
értékes anyag
Az alapanyag olcsósága
versenyelőnyt ad

Olajgyártás

Dióolaj, dióliszt

Étkezés, gyógyászat,
ipari felhasználás

Dióliszt, dióbél Cukrászat,
helyett
édesipar

Sokféle termék

Étkezés

Dióbél

Dióhéj, belső
válaszfal

Tojás, baromfi- és
Étkezés
sertéshús
Gyógytea,
Gyógyszeripar
Gyógyszer
kivonatok

Diófa

Fafeldolgozás Diófurnér, deszka

Faipar

Diófaanyag

Faipar

Végtelen

Diólevél, zöld
burok, stb.

Festékkészítés Diófesték

Dióhéj

Őrlés,
osztályozás

Dióhéj

Szeletelés

Dióliszt

Állattenyésztés

Diófatermékek

Osztályozott
dióhéjszemcse
Iparművészeti
termékek

Nincs konkurencia
Magyarországon nem kapható
diófurnér, diódeszka
Magyarországon nincs dióbútor
kínálat

Kozmetika, textilfestés,
Csak kisüzemi gyártás van
művészfesték
Mintegy tízféle iparágban
Nincs rá hazai kereslet
használható
Művészetre fogékonyaknak
Lakossági
ajánlott

A kereskedelemről nem esett szó. Az összes, említett termékkel kereskedni is lehet, kicsiben is, nagyban is.
A hazai termékeket exportálni, és ami itthon nem kapható, külföldről behozni.
De ezzel nem értünk a dióbiznisz lehetőségeinek végére. Szinte minden, amiről a projektben szó volt,
megtehető a rokon diófajokkal is. És azokat is lehet importálni, mert a világpiacon a feketedió, a pekándió
és egyéb diófélék termékeiből bő kínálat van.
Folytassuk most a dióipar néhány részterületével, hazai lehetőségekkel.

DIÓOLAJ KÉSZÍTÉS
Vázlat:
A dióolaj-készítésről általában
Francia hagyomány
A dióolajgyártás jelene, jövője
Dióolajpogácsa, dióliszt
Manapság kik foglalkoznak a dióolaj gyártásával, eladásával?

A dióolaj-készítésről általában
Mottó:
„A la saint antoine, porte tes noix au moulin.”
(Szent Antalkor - január 17. - vidd a diód a malomba.)
(Francia diósgazdák közmondása)

Olajkészítési célra teljesen ugyanúgy takarítják be, törik, tisztítják a
diót, mint amikor a dióbél a végtermék.
Attól kezdve, hogy szeptember első napjaiban megindul a fákon a
diókopáncs kovadása, ha nem akarjuk, hogy más gyűjtse be
diótermésünket, diófánkat verhetjük, rázhatjuk. De ha tudjuk, kerüljük
ezt el! A dió úgyis leesik magától, és ha leesett, igyekezzünk az
összeszedésével. Ha a fa alól három napon belül felszedjük, a bél még
esős időben sem károsodik. Egy rétegben kiterítve, szellős helyen, ahol
az eső nem éri, időnként átforgatva, 3-4 hét alatt még tartósan esős
időben is annyira megszárad a dió, hogy több hónapig károsodás nélkül eltartható lesz.
Ha a dió már kellően száraz, megtörhetjük. Az olajütés előtt nem
sokkal kell törni, nehogy a bél avasodásnak induljon. A törést kézi
szerszámmal - kalapács, diótörő, stb. - végezzük, gyengéden, nehogy a
bél fölöslegesen sérüljön, mert a sérült felületen indul előbb
avasodásnak. A dióbélből a héjmaradványokat gondosan távolítsuk el,
különösen a belső hártyás válaszfalat, mert tapasztalat szerint
sajtoláskor túl sok olajat szív magába, és ezzel rontja a kihozatalt.
Látjuk, a dióolaj magas árának a sok kézimunka az egyik oka. Ez
nem spórolható meg.
Az olajütőkben a diószezon néhány naptól 3-4 hónapig tarthat,
telente. Néhány többszáz éves olajmalom dolgozik még napjainkban
is. A dióbelet az olajütő típusától függően 15-35 kg-os adagokban
sajtolják. Általában hidegen sajtolják, de szokták melegítés után is.
A hevítés nélküli sajtolást az teszi lehetővé, hogy a dióolaj összetevői,
az összes olajsav, ami a dióbélben található, alacsony olvadáspontú,
telítetlen, illetve többszörösen telítetlen zsírsav.
A dióbél sajtolás előtti törése vagy darálása megkönnyíti a sajtolást,
mert összetöri a dióbél hártyás héját, és megtépi a sejtfalakat. A
törés vagy a darálás két különböző művelet, erre a célra különböző
eszközöket használnak. Mindkettő célravezető.
A dióbelet aprítják, van úgy, hogy kevés vizet is adnak hozzá - néhány litert egy
adaghoz, és kicsit sózni is szokták.
Ha nem a hidegen sajtolt szűzolaj előállítása a cél, aprítás után a dióbelet melegítik,
azért, hogy aromái jobban kifejlődjenek, és hogy a leendő olaj kapjon egy kis pirított
íztónust.
A melegítés egy tűzhely fölé helyezett öntöttvas üstben történik. A legtöbb
olajmalomban egy csigaszerkezettel meghajtott lassú keverőlap keveri a dióbéltörmeléket, hogy az üst aljára vagy oldalára ne égjen. Természetesen a keverésbe
kézi lapáttal - inkább spatulával - is besegítenek. A törmelék hőmérséklete a legtöbb
olajütőben 60-70 C°. Ezután mechanikusan sajtolják, a sajtolás után rendszerint finomítják. A sajtolást két
korong között, 120 bar nyomáson végzik.

1 kg dióbélből kb. 25-30 dkg dióolaj
nyerhető ki. A friss dióolajat három hétig
hűvösön tartva ülepítik, azután palackozzák.
A sajtolás után visszamaradt olajpogácsát ki
ne dobjuk! Takarmány, haszonállatok
számára. Szarvasmarháknak, baromfiknak.
Nagy hasznát vehetjük a takarmányozási
napló összeállításakor, ha van még valaki,
aki egyáltalán emlékszik a
takarmányozástan elméletére. Nagy értéke a
dióolaj-pogácsának, hogy fehérjében gazdag,
de még mindig sok, kb. 10 %-nyi olajat is
tartalmaz. Ha nem tartunk háziállatot,
használjuk el, amikor horgászni megyünk,
csalinak. Harapni fognak rá!
A dióolaj pogácsája emberi fogyasztásra is alkalmas, bár csak végszükségben. Svájc francia nyelvű részén
"pain amer"-nek, keserű kenyérnek nevezték, és meg is ették, amikor a svájciak még szegények voltak.
Hogy mikor is? Nagyon régen volt, nem is emlékszem rá. Mindenesetre jóval a svájci bankok felvirágzása
előtt. Mert amióta az egész világ oda kezdte hordani a pénzt, azóta már gazdagok a svájciak. Mert
ottmaradt a pénz, amit mások odavittek.

A svájciak tehát nem eszik meg az olajpogácsát. Török vidékeken viszont a halva nevű hagyományos
csemege készítéséhez felhasználják.
Egyébként a dioolaj-pogácsából festékek készítéséhez nyerhető ki alapanyag, de francia parasztok között
az is előfordult, hogy olajpogácsával szervestrágyáztak dohánypalánta neveléséhez.

Mindehhez az olajpogácsát apróra kell őrölni. Ekkor másodszor is melegíthető, préselhető. A második
préselésből származó olaj már feketés színű.

Amit itt leírtam, a közelmúlt technológiája volt. Amikor írtam, még érvényes volt, de azóta a franciák is
fejlődtek, nemcsak mi. 2005-2007 táján jelentek meg az első olyan francia gépek, amelyek a megtört dió
kézi válogatását váltják ki, elég jó hatásfokkal.
Nézzük meg a következő gépsort. A képen látható egy törőgép, egy válogatógép, ami a belet több mint 90
%-ban különválasztja a héjtól, és egy szeparátor, ami a végleges szétválasztást végzi. A dióbél a
felhordószalagra kerül, mehet az olajütőbe, a héjtörmelék pedig a targoncával mozgatható műanyag
tartályládába.

A berendezés nem produkál étkezési vagy cukrászati minőségű dióbelet, de olajsajtoláskor nem jelent nagy
gondot, ha a bélben héjtörmelék is van.

Francia hagyomány

Ha a hagyományos mezőgazdálkodásnak egy olyannyira periférikus
munkaműveletét vesszük szemügyre, mint a vegyes, növénytermesztést,
állattartást, kertgazdálkodást egyaránt folytató parasztgazdák őszi
diószüretét, majd az azt követő diószárítást és diótörést, hajlamosak
vagyunk az éves munkák sorában ezeket a munkákat apró
jelentéktelenségekként felfogni.
Ne így nézzük! Lássuk meg e munkaműveletekben a paraszti kultúrát,
a hagyományos paraszti társadalom szocializációját, a népszokásokat,
a munkakultúrát, az életformát!
Így tett egy francia forgatócsoport, amely filmet készített a dióolaj
hagyományos előállításáról Périgordban, közelebbről St Perdoux-ban és Prendeignes-ben. Filmükben öreg
diótermelő parasztok mesélik el, hogy is volt az akkoriban. Megpróbálom összefoglalni.
Vizi meghajtású muzeális olajmalom Périgordban:

Egy olajmalom belseje:

Amikor még a francia vidéken a hagyományos, családi paraszti gazdálkodás dominált, - meséli Baldou úr és
felesége - ősszel összeszedtük a diót. Szellős - lécből, drótból készült - hálón terítettük szét, hogy
megszáradjon. Arra ügyeltünk, hogy ne érje az eső, de járja a levegő. Gyakran két hónapig ott maradt a
dió. Voltak esősebb évek, akkor lassabban száradt. Akkor azt mondtuk: "Még nem lehet törni, még nem
száraz a dió. Várjunk még egy hónapot!"
"A diótörést esti közös munkában végeztük. Nincs rá jobb szavunk, ugyanolyan munka volt ez is, mint a
fonó, a kukoricahántás, stb. Résztvett benne az egész család: a papa, a mama, a nagybácsi. Lámpák köré
ültünk, még a karbidlámpát is elővettük. Jól meg kellett világítani. Akkoriban még nem volt
villanylámpánk!"

"És mentünk a szomszédhoz is diót törni. Mert a szomszédnak olyan gazdasága volt, amiben sok diófa volt.

Sorjában kétszer, háromszor is mentünk segíteni. 20-25 évesek voltunk, nem több, és a házak nem voltak
elég nagyok, hogy mind beférjünk."
"Tehát elkezdtük törni a diót. Volt egy törő (helyi nyelven "crocaire"-nak mondtuk), neki meg kellett
markolni néhány diót, és úgy elhelyezni az asztalon, ahogyan kell, és rácsapni a kalapáccsal, de nem túl
nagyot, nehogy összezúzza, és ne verje tönkre, ne rongálja meg a dióbelet. 9-10 válogatóhoz kellett egy törő.
Aki közel ült a törőhöz, annak kellett figyelnie, hogy a törő nem zúzza-e nagyon össze a dióbelet. Nem volt
könnyű."

"Amikor befejeztük a diótörést, egyes házakban, nem mindben, mert volt, ahol nem volt szokás,
összesöpörtük a dióhéjat, egyesek letakarították az asztalt, mások sülteket és szárazkolbászt hoztak, egy
kevés sajtot, és enni kezdtünk."
"Amikor befejeztük az étkezést, voltak fiatalemberek, akik akkor érkeztek. Ők nem nagyon akartak diót
törni, hanem azért jöttek, hogy bekapjanak egy falatot, de főleg, hogy táncoljanak néhány lánnyal. Nagyon
elégedettek voltunk, csak a házigazda jegyezte meg: Nézzétek, ezek nem erőltették meg magukat a
diótörésben! De mi csak hallgattunk, és jól szórakoztunk. Megszűnt a kalapács kopogása, ehelyett a tánc
dobogása hallatszott, népi tánc vagy keringő."
Ezután következett a dióbél megtörése. Erre a célra egyszerű házi szerkezetek szolgáltak Franciaország
diós vidékein. Egy nagy, mintegy 300 kg-os malomkő (márvány) forog egy lapos, kerek gránitkövön. Ezt a
szerkezetet Périgord vidékén, okcitán nyelvjárásban l'ase-nak hívták, magyarul szamárnak. Nevét
kétségtelenül a szerkezetet meghajtó állatról kapta. Feladata a dióbél aprítása, de nem túl apróra.

"Mikor a dióbél meg volt törve, el kellett menni a molnárhoz, "napot kérni", hogy tudjuk, melyik napon
mehetünk sajtolni. A molnár azt mondta: "Gyertek kedden, gyertek szerdán!" És amikor az a nap
elérkezett, a házigazda feltette a jármot az ökrökre. Feltett egy zsák jó minőségű szénát a kocsira, hogy az
ökröknek legyen mit enni egész nap, mert egész nap oda maradtak, néha pedig két napig. De aludni akkor
is hazajöttek. (Hát nem azonos ez az eljárás a magyar pálinkafőzési gyakorlattal?) A tarisznyáról se
feledkeztek meg, uzsonnával, és főleg itallal! Mert abban az időben ha valaki sajtolni ment, ittak egy jót!"

"A dióolaj-készítésnek a főzés a kritikus momentuma. Ha túlmelegedett, az olajnak pörkölt íze lett. Ha nem
melegítették meg eléggé, az olaj nem jött ki elég jól, a kinyerés nem volt gazdaságos. A főzés egy fával fűtött
nagy kályhában történt. Nyers fát kellett használni, mert a száraz fa túl erősen fűtött, és túl gyorsan. A
dióbelet állandóan keverni kellett, hogy ne pörkölődjön."
"Óvatosan kellett fűteni. Egy kevés vizet kellett a főzőedénybe vetni, de olyan keveset, hogy szinte semmit,
hogy a dióbél ne égjen oda rögtön. Az kellett, hogy kellően meleg legyen, de ne túl forró. Ilyenkor a dióbélen
lévő hártya olyan érdekesen kunkorodott."

"És aztán, amikor a dióbél kellően meleg volt, a dióbelet egy jutaszövetből sűrűn szőtt anyagra kellett
helyezni, amit jól össze kellett hajtogatni. Ezt neveztük "flechadou"-nak."
"Ezután jött a préselés. Még nem is olyan régen ez egy karos préssel történt, olyannal, mint a szőlőprés. A
prés rúdjának forgatásához mintegy öt ember kellett. Attól kezdve, hogy a sajtolás megkezdődött,
gondoskodni kellett a kifolyó dióolaj felfogásáról, valamilyen edényben."
"Az első préselés után a préselést megismételtük. A fehér színű dióbelet préseltük kétszer. A fekete dióbelet
a fehértől külön préseltük, és csak egyszer. A kipréselt dióbelet, ami a présben maradt, pogácsának
neveztük. A pogácsát darabokra törtük, ezt hívtuk "tratsa"-nak. Darabokra ütve a tehenek takarmányához
adtuk."

Hát, így meséltek a francia diótörők. És otthon ilyen korsókban, kancsókban tárolták a dióolajat:

Manapság, a parasztok mezőgazdasági vállalkozókká válása után már Franciaországban se találjuk meg a
falusi közös diótörést. A diótermelő francia vidékek paraszti háztartásában is az üzletekben vásárolt
étolajat fogyasztják nagyobb mennyiségben, miután a második világháború után a francia falvakba is
megérkeztek az olajgyárak termékei, a házi célra történő dióolaj-előállítás megszűnt, és a dióolaj
megmaradt értékes, csúcsminőséget képviselő gasztronómiai anyagnak, aminek a gyártásával kisebbnagyobb üzemek foglalkoznak.
Périgord vidékén Lot-ban Martel, Aveyron-ban d'Espeyrac olajütői
folytatták, korszerűsítették, növelték a dióolaj-gyártást. A szakértők
és az ínyencek nagyra értékelik gyártmányaikat.
Manapság a dióolajat a gyártók hidegen sajtolják, és finomítani is
szokták, de nagyon remélem, hogy ezáltal nem rontják a minőségét.
Tisztelt Kolléga, ha módja van rá, tegyen egy félnapos-egy napos
autókirándulást Franciaországban Valence környékén, és látni fogja,
hogy az út mellett, a gyümölcsöskertek között több parasztgazdaságnál
kiírják, reklámozzák a dióolaj vásárlási lehetőségét. Keressen fel egyegy gazdaságot, kedves élményben lesz része!

A dióolajgyártás jelene és jövője
Tisztelt dióolajat szerető Kollégám, annyi múltbatekintés után térjünk
vissza korunkba, és nézzük meg, manapság milyen technika létezik a
dióolaj gyártására.
Hátha kedvet kapunk dióolajgyártó kisüzemet létesíteni. Mert kereslet, az
lenne a dióolajra. Ez a legegészségesebb étolaj, a tökmagolajat is
beleértve, mert az csak a férfiaknak jó. Nézzük meg a hazai
élelmiszerboltokat, legyenek azok bármilyen szuper vagy hiper marketek
is, fogadom, tisztelt Kollégám egyikben se fog kapni dióolajat.
Igény van rá, kínálat nincs. Kínálat azért nincs, mert a kereslet nem
fizetőképes. A vevők Magyarországon mindenből, a dióolajból is az olcsót
keresik. Dehát a dióolaj előállítási költsége legalább tízszerese a
napraforgóolajénak.
Tehát olyan piacon lehet a dióolajat eladni, ahol pénz is van a
csúcsminőség megvásárlására. Európa nagyobb része ilyen. Nyugodtan mondhatjuk, az európai piac

felvevőképessége korlátlan.
Tehát, kezdjünk dióolajat préselni. Csak présgépre van szükségünk. Létezik egy Nussöli nevű svájci
fejlesztésű nagynyomású présgép, aminek francia és magyar másolatai is vannak. Valójában igazán
kisüzemi gép, egy, esetleg két személy kiszolgálásával egész nap eldolgozgat.
A gépnek francia és magyar hasonmásai is vannak, különböző méretben, teljesítményben, választék tehát
van, be is szerezhető.

Olyan, mint egy nagyobb paradicsompaszírozó. Bár a belső csigája inkább húsdarálóra hasonlít. A csiga
előre hordja az anyagot, a csiga vége kúpos kiképzésű, és az állórész hasonló, negatív kúpja előtt nagy
nyomás képződik. A dióolaj a lyuggatott paláston kicsurog, alá helyezett edényben fogható fel. A szinte
száraz maradékot a nagy nyomás az elülső furaton át löki ki. A gép folyamatos üzemű.
A gép optimális működéséhez induláskor mintegy 40 C° melegnek kell lenni a gépfejnek. Ez a hőmérséklet
a munka során még nő, állítólag 80 C°-ig, az üzemi nyomás miatt.

Előnye a gépnek, hogy a sajtoláshoz nem kell francia módra előhevíteni a dióbelet, hidegen sajtolt minőségi
olajat kapunk, ami a legegészségesebb. A hidegen sajtolást úgy értem, hogy a dióbél csak a gépben, rövid
időre melegszik fel a gép üzemi hőfokára, a gyártás során nincs szükség a francia olajmalmoknál leírt
melegítésre.
Hogy mennyi olajat kapunk? Számoljunk biztonsággal. A dióbél 50-70 %-a olaj, de számoljunk csak a
dióbél súlyára vetítve 25 %-os kihozatallal, mert préseléskor a pogácsában is marad elég sok olaj.
Gyakorlott dióolajgyártók máshogy is számolhatnak, szinte a teljes olajmennyiséget ki tudják préselni.
A hazai présgép-kínálat - teljesítménytől függően - egész sorozatból áll. Ez a legkisebb, teljesítménye 12
kg/óra, a gépsorozat első darabját kb. 850 ezer forintért vehetjük meg. De a kínálat ennek a
teljesítménynek a tízszereséig terjed. Ezek a gépek napraforgóra, repcére, tökmagra, stb. talán még
jobbak, mint dióra. Mert a dióbél darabos, ezért bizony, kézzel kell a csigába tömködni.

A gép működési elvéből adódóan a csiga végénél nagy nyomás alakul ki. A kipréselt maradék nem tud
mindig szabadon távozni, a gép működésébe menet közben is gyakran be kell segíteni. Szóval, állandó
jelenlétet igényel 1-2 főtől.
A másik gond a dióbélből adódik. Tudjuk, szinte nincs olyan dióbél-készlet, amiben héjtörmelék ne fordulna
elő. A dióhéj viszont kiváló fémmegmunkáló szer, különösen nagy nyomáson. Ezért a gép alkatrészei idővel
megkopnak, főleg a csigája. Hegesztéssel, köszörüléssel újítandó fel.

Hiányossága a gépnek, hogy az olaj utólagos szűrésre, tisztításra szorul, a belekerült dióbél-maradványok
miatt.

Megvettük a présgépet, préselünk, dióolajunk tehát van. Csak, sajnos, nagyon kevés. Amikor ilyen drága a
dióolaj, megengedhetjük-e, hogy az olaj nagyobb fele a maradékban maradjon?
Itt értünk el a dióolajgyártás jövőjéhez. A maradékot extrahálni kell. Extrahálással traktálni már igazán
nem akarom tisztelt olajos Kollégámat, majd rájön magától, és akkor nekem is elmondja, hogyan kell azt
csinálni. És mivel. Aki ezekre először rájön, versenyelőnye biztos lesz. Már van, aki dolgozik rajta.
Tisztelt leendő dióolajgyáros Kollégám, van még egy módszer az olajgyártásra. Ez a liofilizálás, vagyis a
vákuumos elpárologtatás. Ez egy magas szintű technika, ez még inkább a jövő. Állítólag már működik egy
ilyen üzem, de technológiáját még nem ismerem. Talán a Képeskönyv egy évvel későbbi kiadásában arról is
beszámolhatok.

A dióolajkészítés kapcsán egy kérdésről nem esett szó, az árról. Azért drága a dióolaj, mert az amúgy sem
olcsó dióbélre egy csomó költség még rárakódik. Ha a dióbél fogyasztói árából indulunk ki, még 7000 Ft-ba
is belekerülhet egy liter dióolaj előállítása.
Szerintem nincs olyan egészségtudatos háziasszony Magyarországon, aki ezt megfizetné, ha a
napraforgóolajat 300 Ft-ért megkapja.
Ezért jó, ha tudunk róla, úgy is, mint termesztők, úgy is, mint leendő vásárlók, hogy a dióolajat a dióbélválaszték leggyengébb minőségű részéből készítik. Úgy olvastam, hogy Franciaországban az étkezési dióbél
árának 20 %-áért lehet olajkészítési célra eladni a dióbelet.
Pedig a franciák tudják igazán, ők a világ vezető dióolajgyártói.
Tévedtem volna? Mint mindenben, a kínaiak lennének azok? Mindenesetre dióolajból is a tömegtermelésre
álltak rá, és hogy olcsó legyen, nem üvegbe, hanem sörösdobozba töltik. Így a vevő nem látja a kínai
minőséget.

De az árat látja. A gyári ár - forintban kifejezve - több, mint 8500, literenként. Az ár magyar forintban
értendő, de nem tartalmazza az áfát, a fuvart, a vámot és a kereskedők hasznát.
Én sokkal olcsóbban adom. (Ez reklám volt, ennek ellenére igaz.)

Dióolajpogácsa, dióliszt
Aki foglalkozik a présgépes dióolajkészítéssel, az a sajtolás után visszamaradt anyagot pogácsának nevezi,
a hagyományos présgépek maradékának analógiájára.
Ha a préselésre kerülő dióbél előzőleg gondos válogatáson ment át, és nem tartalmaz semmilyen héjdarabot,
értékes cukrászati alapanyagot kapunk. Magas energiatartalmút, fehérjedúsat. Benne a dióbél aminosavai,
amelyek az emberi szervezet számára létfontosságúak, megnövelt koncentrációban találhatók. Lizinben
különösen gazdag. Ebből a pogácsából napi 4-5 dkg fedezi egy ember aminosav-szükségletét.
A présből kikerült maradék értelemszerűen ásványi anyagokban is gazdag. Elég csak a jódra és a cinkre
utalnom a mikroelemek közül. És a kálium, foszfor, kén, mint makroelem.
És hiába akartuk a dióolajat nind kipréselni, a világ legértékesebb étkezési olajában is gazdag ez az anyag.
Hogyan használható fel? Megszárítva, megdarálva. Ilyen állapotában dióliszt néven árulják, cukrászok ilyen
néven veszik meg. Lisztnek nevezik, pedig nem liszt. Például nincs benne glutén, ami a lisztérzékenyekre
végzetes anyag.
Friss felhasználás esetén szárítani, darálni se kell. Például pesztó készítéséhez frissen is jó. Vagy
diófagylaltba. Olyanba, amilyent Edwin Bury készít, Königschaffhausenben.
A szezámmagos halvának - régi perzsa recept - nagyon jó alapanyaga. Magunk is könnyen elkészíthetjük.
Hozzávalók:
1 pohár szezámmag
1 pohár dióliszt
2/3 pohár porcukor
3/4 dl tej
3-4 evőkanál étolaj
1 teáskanál vaníliás cukor
A szezámmagot szárazon megpirítjuk kissé, majd
ledaráljuk, annyira, hogy egynemű állagú legyen. A diólisztet is megpirítjuk kissé, ugyancsak olaj nélkül,
annyira, hogy aranyszínt kapjon. Összekeverjük a darált szezámmaggal.
Újból a darálóba öntjük, előbb szárazon homogenizáljuk, majd az étolajjal keverjük egynemű állagúra.
A tejet a porcukorral és a vaníliás cukorral egy percig forraljuk. Amikor forrni kezd, a szirupos tejet a
szezámmagos masszába öntjük, és gyorsan egyneműre keverjük.
A halvát nedves felületen 1 cm vastagságban elsimítjuk. Legalább félóráig pihentessük, utána szeleteljük fel
kocka vagy rombusz alakúra, és tea mellé adjuk.
Ennek a mézes süteménynek is a dióliszt az alapanyaga, ez hazai, házi sütemény. És milyen jó!

Mi lenne a dióliszt leghelyesebb neve? Nem tudom. A liszt mint szó a gabonafélék és más magvak megőrölt
anyagára van lefoglalva. Mi, diótermesztők nehogy jogsértést kövessünk el, ha az őrölt diópogácsát mi is
úgy hívjuk. Fizethetnénk a kártérítést, annyian vannak a búzatermelők.
Idegen nyelvek tükörfordítására se hagyatkozhatunk, mert a francia "nion" szó nem szerepel a francia
szótárban. Németül Hefe a neve, de az egyáltalán nem találó, mert az söpredéket, aljat jelent. Oroszul
zsmühá, ami az olajpogácsa megfelelője. Egy magyar szó kéne!
Itt van ez az értékes élelmiszer, és még csak neve sincs! Tisztelt nyelvész Kollégám, Önnek való feladat.
Amúgy is esedékes már egy nyelvújítás, amilyen rondán beszélünk.

Ha eladni nem tudjuk, adjuk a hízódisznóknak, tyúkoknak, vagy télen az ég madarainak, de ha annyira
szegények vagyunk, hogy se tyúkunk, se madáretetőnk, és tüzelőre sincs pénzünk, el is tüzelhetjük a
diópogácsát, mert fűtőértéke magas. Ezek közül a lehetőségek közül a tojástermelés takarmánya a
legreálisabb hasznosítási lehetőség. Ismerek olyan vállalkozót, aki ebből él.
Az említett kínai dióolaj gyártója pedig saját sertéstelepet tart fenn a melléktermék hasznosítására. Bárki a
saját szemével győződhet meg róla, aki résztvesz a helyi diófesztiválon. Látogatók érkeznek a nyílt napon a
dióolajgyár sertéstelepére:

De ha nem használjuk fel, veszélyes hulladéknak számít, és tudjuk, azzal csak a baj van, hatóságilag.

Manapság kik foglalkoznak a dióolaj gyártásával, eladásával?
Magyarországról hiányzik egy dióolajgyártó üzem. Olyan, amelyik nagy mennyiségben, megbízható
minőségben, ellenőrzött, higiénikus élelmiszeripari körülmények között gyárt. Nagy jövője lenne, mert akik
jelenleg dióolajat készítenek, nem ilyenek. Semmilyen tekintetben. Ezért név szerint nem reklámozom őket.
A hazai dióolaj-gyártás annyira kisüzemi, hogy a házilagos méretet szinte nem is haladja meg. A termelés

java, minőségibb része Zala megyére összpontosul.
Hazai dióolajjal szinte csak biopiacokon találkozhatunk. Például egy somogyi méhésznél, aki biovásárokon
kínálja - certifikát nélküli - biomézét. Diója is van, mert mint mondja, saját diófái termésén kívül amerre a
méheivel vándorol, az arra termő diókat is összeszedi. Szép, szép, de amikor a dió érik, mézelő virágok már
nem nyílnak.
Mindegy, diót is árul, és dióolajat is, bio-minőségben, de ellenőrizetlenül. Mint mondja, nem bízik az
ellenőrző szervezetben, mert az nem vizsgál elég alaposan. Ezért - mondja - aki igazoltan bioterméket árul,
az gyanús, hogy összejátszott a bioellenőrrel. Ő viszont nem ellenőriztet, nem igazoltat, de higgyük el, hogy
az övé az igazán bio.
De a kínálata szép. Minőségre is, árban is.

Egy másik, hazai gyártmány:

Lassan azért, de bővül a hazai kínálat. Sanifood dióolaj, mélykúti dióból:

A dióolajkészítést magam is kipróbáltam, tetszik is a készáru, de az értékesítésnél néhány tisztelt,
dióolajgyártó Kolléga rosszindulatával találkoztam, ami már túlmegy a tisztességes verseny határain. Ezért
csak interneten kínálom.

A magyar vevők valóban nem ismerik a dióolajat, nincs hazai kultúrája, ezért a potenciális hazai termelők
se foglalkoznak vele, mert nincs rá kereslet. Tisztelt dióolajfogyasztó Kollégámnak ezért azt ajánlom, hogy
mint én korábban, külfölön járva szerezze be dióolaj-szükségletét. Hogy külföldön kitől? Ez az összeállítás
kíván útmutató lenni ebben a kérdésben.

Vehetünk Oroszországban is dióolajat, de a franciák jóval bővebb kínálattal szolgálnak. Termelők is,
élelmiszerboltok is. Turistaként is könnyen hozzájutunk.
Párizsban székel az Allicante nevű étolaj-cég. Más növényi olajokat is gyárt, a
dióolajat mintegy dupla áron kínálja, mint az olivaolajat.
A hagyományos, kisüzemi olajütőket a franciák olajmalmoknak nevezik. Az
elnevezés a dióbelet aprító szerkezet hagyományos meghajtásából ered, ami
gyakorlatilag megegyezik egy vízimalom meghajtásával. Ilyen hagyományos üzem
ma már csak ha egy tucatnyi működik Franciaországban jelenleg is. Hála a
francia hagyományőrzőknek, többségük elég jól dokumentált és propagált, és azt hiszem, mindegyik
látogatható is.
Tisztelt Kollégám, ha Franciaországban jár, nézzen már meg egyet!
A képen szereplő úriember - névről nem ismerem - nem egy nagyvállalkozó. De 13 hektárnyi diósából
kényelmesen megél. A dióültetvény mellett Maneyrolban van egy kis olajmalma és egy apró, nyílt árusítású
boltja, ahol csak dióolaj kapható. Teljes dióterméséből dióolajat présel, és maga adja el. Hidegen hagyja a
diófelvásárlók árpolitikája, és hidegen sajtolja a dióolajat.

Vercors vidékén, az Isére völgyében működik Denis Faure olajütője, Chatte községben. Az olajütő öt
generáción át a Jay család birtokában volt, azóta folyamatosan foglalkoznak dióolaj-előállítással.
Hidraulikus présüket 1890-ben állították üzembe, és 1939-ben hagytak fel a malomkő állati erővel végzett
meghajtásával. A helyszínen szívesen megmutatják a dióolaj-készítés fáziasit. A gazda magyarokkal az 56os forradalomról beszélget szívesen. A Chatte-i olajmalom képei:

Ha arra autózunk keresztül, Savoyában érdemes megnézni a chanazi olajmalmot, ami leginkább bemutatómalomként üzemel. A malom képei:

Clermont-ban Limagne-ban működik ma is egy olajütő, amely az 1700-as évek óta dolgozik. Akkoriban
nagy kultusza volt a diótermelésnek azon a vidéken, de a 19. és főleg a 20. században a termelés erősen
lecsökkent. Évente mégis tartanak bemutatót a limagne-i olajütőben, általában november 20-december 20
között, és egy kiállítás is megtekinthető ennek a jellegzetes munkakultúrának az emlékeiből.
Ugyancsak Clermont-ban, Puy de Dome megyében ma is látogatható Vensat olajütője.
A dióbél törése:

Pirítása:

Munkában a hidraulikus prés, a gránitkő-edényből tiszta dióolaj csurog.

A délnyugat-francia (okcitán) diótermelő vidéken Montignac-ban működik egy olajmalom:

És ugyanott Neuvic-ben is:

És ugyanott Martigny-ban is:

A délnyugat-francia diótermő vidék északnyugati végeinél fekszik Creyssac, ahol szintén láthatunk egy
működő olajütőt. Ott még nem jártam, de talán majd legközelebb.

Vouthon-ban is van egy malomtulajdonos, M. Guimard. Csak kis mennyiségeket présel egyszerre, legfeljebb
35 kg-ot. Berendezésén annyit modernizált, hogy a karos prést hidraulikusra cserélte. A diósgazdáknak már
nem kézi erővel kell a prés karját forgatni, hanem maguk indíthatják be a hidraulikát. Guimard úr az első
préselés után visszamaradt pogácsát másodszor is kipréseli, régebbi berendezésén, miután erősebben
felmelegítette, mint az első, néhány fokos melegítéskor. A második préselés eredménye sötétsárga, kevésbé
illatos dióolaj.
A dióbél őrlése és melegítése:

Hidraulikus prés:

Sarlat-ban Moulin de la Tour néven működik egy dióolaj-üzem. Olaját olajfestményekhez is használják
alapanyagként.
Saint Amand en Colby-ban a Burson saládi diótermesztő és feldolgozó vállalkozás dióolajat is készít. Így
illusztrálják a hagyományos dióolajkészítést:

A dióolaj gyártása egy elzászi olajmalomban:

A Saint-Martial-ban működő olajmalom néhány képe:

Saint-Martin-de-Queyrieres mellett, Prelles-ben is látható egy működő olajütő, amelyet 1779-ben
alapítottak.
Saint-Amand de Coly-ban Didier Delbos gyárt dióolajat.
Crevans-ban pedig Denis és Laurence Jeaumot foglalkozik jelenleg is dióolaj készítéssel. Köszönet nekik,
hogy a dióolaj születéséről a következő 12 képet közzétették.

Tisztelt, fotózásban jártas Kollégámnak bizonyára feltűnt, milyen sötétek a francia diómalmok felvételei.
Ennek két oka van. Egyrészt igen sötét van az olajmalmokban, a korszerű világítással nem szabad elrontani

a korabeli hangulatot - a múlt homályát, - csak a fényképezőgép vakuja világít, másrészt a több évszázados
patina - hogy finoman fogalmazzak - mindennek fekete színt ad. Tekintse meg a helyszínen!
A francia dióolajat az óceánon túlra, az Egyesült Államokba is exportálják, ahol nagyra értékelik zamatát,
illatát. A francia dióolajgyártási módszereket tanulmányozva alapították meg Amerikában 1999-ben az R.
Genou céget, amely kaliforniai diót dolgoz fel dióolajjá. A technológiát francia alapokon állították össze
Kevin Sullivan és Ron Ginochio. Jelenleg már évi 150 ládányit gyártanak.
Az R Genou cég olaja:

Svájcban Sévery-ben (Vaud kanton) találunk ma is működő régi olajmalmot, amely a hagyományos
technikát alkalmazza. Minőségi árut állítanak elő, nemcsak dióolajat, hanem diólikőrt, diós vinegrettet is.
Képek a cég árukínálatából:

Németországban Brigitte Hättig rendelkezik olajütővel, Oberkirch-ben. A dióbelet
hagyományos malomkővel aprítja, majd - mint mondja - kíméletesen préseli.
Nyolcféle növényből sajtol olajat, ezek közül a dióolajat parasztsaláták
elkészítéséhez ajánlja.
Ugyancsak nyolcféle növényi olajat állít elő a Riegler-Nurscher olajütő is
Németországban, állításuk szerint mindet bio-minőségben.
És még a Regenmacher-olajütőről tudok beszámolni, Kaiserstuhlból.

Az osztrák Fandler-olajüzem is említésre méltó. Ha hinni lehet nekik, ilyen szép dióbélből készül náluk az
olaj.

Itthon nincs kimondottan dióolajra szakosodott cég, dióolajat is alig kapni. Se kínálat, se kereslet.
Nem így a világ túlsó végén, Ausztráliában. A Wellwood cég - erősen gyanítható magyar gyökerekkel nemcsak diót termeszt, hanem azt fel is dolgozza dióolajjá. Modern présgéppel dolgoznak, a palackozást is
helyben végzik:

Európában a kis dióolaj-üzemek ma már inkább csak a múlt emlékei, muzeális értékük nagyobb ipari
értéküknél. Egy svájci diómalom maradványai következnek.
A meghajtó lapátkerék, fatengelyes őrlő, a dió sajtolása. De a legtöbb hajdani diómalomból mára már jó,
ha ennyi is maradt:

