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

Mottó:
"Az élet célja persze az, hogy az ember végigmenjen minden fokán, s valamit termeljen közben.
Mint a diófa, s olyan tökéletesen, mint egy diófa, miközben a csemetéből egy egész susogó világ lesz.
Ez a vegetatív üdvözülés, és ez az isteni is.
Megőrizni a belénk rejtett növéstervet, és megkövetni az erkölcsi hangot, az Istent."
(Németh László)

Mindannyian tele vagyunk nyugtalanító kérdésekkel, amikre eddig nem kaptunk választ.
Hogyan csökkenthető a vér koleszterinszintje?
Hova és miért ment le Salamon király?
Hogyan és mivel csábította el Kleopátra Antoniuszt?
Mi az a kínai gyógydió, és mire jó?
Mi volt Mithridatesz kincsesládájában?
Hogyan lehet hasznunkra az 5-hidroxi-alfa-nafto-kinon?
Hogyan nézett ki IX. Ince pápa (1591) címere?
Mit esznek az űrhajósok?
Mit mondott dr. Edward Bach a dióvirágról?
Mit kaptak Athénben a rossz fiúk?
Miért nem csúsznak a japán autógumik?
Ki vágta meg XI. Lajos francia királyt?
Mit csinált Hu Jintao kínai elnök Hszincsiangban?
Ki látta Eisenhower amerikai elnök kézelőgombját?
Baszk világmárka az Intxaursalsa. Mi is az?
Vaskalapos-e Bush elnök?
A részeg disznót mindenki ismeri. De ki ismeri a részeg diót?
Ezek a valóban lényeges kérdések jogosan foglalkoztatják a ma emberét. Bizony, nehezebben igazodunk el a világban, ha
nem ismerjük rájuk a választ.
De aki figyelemmel olvassa az alábbi könyvet, megtalálja a helyes feleleteket.
A kulcsszó:
akhor + akshota + areh + arra + ceviz + charmaghz + cuco + egoz + ffrengig + gallchnó + gherdu + gorih + goz + hamar + hu tao ren + intxaur + jozi + juglando + kacang + karydi + koz +
kurumi + nigvzit + noce + noix + nou + noz + nucă + nuez + orah + orech + ořech + oreh + orev + orih + orzech + ouakka + pähkel + pähkinä + qoz + riešutas + ungouyz + valhneta + valnöd +
valnöt + valrieksts + walnuss + walnut + yaggak =

DIÓ
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A DIÓFA A SZOBRÁSZATBAN
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ZÁRSZÓ
Tisztelt Kolléga, Kollegina!
Engedje meg, hogy kollégámnak tekintsem, hiszen azzal, hogy ebbe a könyvbe beletekintett, elárulta, hogy egyben azonos az
érdeklődési területünk: Mindkettőnket érdekel a dió. Akit érdekel a dió, az az én kollégám!
A dió nyugodtan nevezhető a legértékesebb emberi éteknek. Táplálkozásunkból a dió mégis gyakorlatilag hiányzik. Hiszen a
hazai évi 1/2 kg-os fogyasztás annyi, mintha nem is ennénk. Félkiló? Erősen túloztam. Héjas dióban számolva 1929-ben volt
utoljára 60 dkg az éves diófogyasztás Budapesten, mára az országos átlag 0,20-0,30 kg/fő/év. Nézzen körül kisebb-nagyobb
élelmiszer-áruházakban, vagy talál diót, vagy nem. Ha talál is, milyen az? Kritikán aluli.
És a diótermesztés? „Hazánkban valamennyi jelentős gyümölcsfaj között a diótermesztés a legelmaradottabb.” Ezt a
megállapítást 1976-ban tette dr. Szentiványi Péter, a magyar diónemesítés atyja. Azóta a helyzet csak romlott.
Ismerjük-e egyáltalán a diót? Járjuk körül, ismerkedjünk együtt! Munkamegosztást javaslok. Én a képeskönyvben leírom,
amit megtudtam, Ön felülbírálja.
Képeskönyv. Szentiványi professzor meséskönyvnek nevezte. Valóban, szubjektív, ne is tessék a leírtakat túl komolyan venni.
Nem vagyok én tudós. Forrásműveimet nem sorolom fel, az idézetek eredetét nem közlöm. A képeknek is csak kisebb részét
készítettem én.
Így is remélem, művem megalapozottnak bizonyul.
Mert hát honnan is szerezhetne fontos információkat tisztelt Kollégám máshonnan, mint ahova a következő útjelző mutat:
Innen fentről, a tartalomjegyzékből. Csak arra kell kattintani, ami érdekli.

A tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyeznem, nemcsak tőlem, amatőrtől olvashat a dióról tisztelt érdeklődő Kollégám,
vannak a diófának tudósai is.

És milyen érdekes a dió világa, több mint öt évvel képeskönyvem első változata után került kezembe egy teljesen hasonló
könyv, Michel Ducros úr, a híres útikönyv-író diós könyve, LE LIVRE DE LA NOIX (könyv a dióról). Pedig öt évvel előttem
írta.
A cím is szinte azonos, a téma, és annak rendszerezése is. Ducros úr ugyanúgy rácsodálkozott a dió világára, mint én.
Különbség közöttünk, hogy ő irodalmár, én pedig paraszt vagyok. Vagyis ő nem foglalkozik a dióval, gyakorlatban nem
műveli. Egész más szemmel nézzük a világot.
És ő francia. Ami nagy hátrány. Mert be van zárva egy világnyelv korlátaiba, szemléletébe. Míg egy magyar nem élhet meg
abból, hogy magyar. Meg kell ismernie és meg kell értenie más népek (dió)kultúráját.

Ducros úr stílusa választékos, nyelvezete gazdag. Nagyon ajánlom tisztelt Kollégámnak a könyv elolvasását. A szerző maga is
tudja, hogy a dió-téma többet érdemel, mint egy rácsodálkozást. Tervbe vette, több mint tíz éve dolgozik rajta, hogy dióenciklopédiát ír. Kíváncsian várjuk, el fogjuk olvasni.
Gyakran kérdezik, könyvem miért nem könyv-formátumú, miért elektronikus? Egyszerű, a kiadó nem adta ki, a dió senkit
sem érdekel. Érthető, az olvasók többségét a diófa szaporodásbiológiájánál jobban érdekli a világsztároké.
De az internetről olvasni praktikusabb is. Azért, mert a könyv lapjai nem téphetők ki. Mert tessék elképzelni, tisztelt
Kollégám, vannak egyes barbár emberek, akik a diós képeskönyv lapjait is képesek kitépni. Azért, hogy diót csomagoljanak
bele. (Ezt illusztrálja a következő kép.)

De az elektronikus változatnak is hatalmas hátrányai vannak.
A kisebb gond az, hogy ma már a dióról szóló weblapok többségéről az általam leírt mondatok köszönnek vissza. Pedig ez
nem disszertáció, úgyhogy más szavakkal is le lehet írni, mit olvasott a tisztelt jószándékú olvasó a könyvben. Magam se szó
szerint ismétlem forrásaimat, hanem azt írom le, ami róluk eszembe jut.
A nagyobb baj az, hogy a könyv számára nincs elegendő webtárhelyem. Ezért már harmadszor töltöttem föl a könyvet egy
ingyenes webtárhely-szolgáltatóhoz, és tudjuk, milyen az ingyenesség, annyit is ér. Már kétszer törölte ki a szolgáltató a teljes
könyvet, előzetes értesítés nélkül. (Biztosan nem tudott reklámot rátölteni.) Az újbóli feltöltés pedig 2-3 hétig tart, ha van rá
időm.
Ezért azt kérem a nyájas olvasó Kollégámtól, az őt leginkább érdeklő fejezetet mentse le a saját számítógépére, hogy később
is megtalálja.
Az első kérdés tehát, hogy szavamat ne felejtsem, - melyik is volt az első? - hogy mi az érték a dióban.

MI AZ ÉRTÉK A DIÓBAN?
Mottó:
"dió feltörni hagyott kód"
(Faludi Ádám verséből)
Vázlat:
A dió értékei
Részletes adatok
Összehasonlítás más olajos magvakkal
Melléklet: A zsiradékok szerepe, jelentősége
Melléklet: Flavonoidok a dióbélben

A dió értékei
1. Először is az íze. Ellenállhatatlan. Véleményem szerint a dió elsősorban élvezeti cikk, a
legegészségesebb az összes élvezeti cikk közül.
2. Magas energiatartalma. Carmen Otegui baszk újságírónő egyenesen „instant energiá”-nak
nevezte a dióbelet. 100 g dióbélben (a későbbi adatok is 100 g-ra vonatkoznak) a különböző diókban
a különböző vizsgálatok szerint 649-654-686-702 kalória azonnal hasznosítható energia van. Nem
kell mondani, sportolóknak, lábadozóknak, gyerekeknek ez mennyire hasznos. Az energiát a dióbél
olaja tárolja elsősorban.

Amint az ógörög és a római hadseregek élelmezésében volt fontos szerepe a diónak, úgy a szovjet, majd orosz űrhajósok
ellátásában is, itt már diókrém formájában.
3. Talán túlzó az a megállapítás, de nagy vonalakban igaz, hogy a dióbél tartalmazza a legtöbb, az emberi szervezet számára
hasznosítható és egészséges olajat. Túlzó lehet azért, mert nem zárhatjuk ki, esetleg előfordulhat más olajos magban
aránylag több olaj, de gyakorlatilag az ismert, elérhető olajos magvak közül a diót illeti az elsőség.
A dióbél 100 g-os egységében a különböző mérések szerint 57-61-62-65-66 g lipid (olaj) van. Dr. Szentiványi Péter szerint az
olajtartalom fajtánként 45-72 g között változhat. A mért eredmények amerikai, francia, olasz adatok, a termesztett
diófajtákra vonatkoznak. A magasabb olajtartalmú dióbél ízletesebb.
Koleszterin nincs a dióban.
És ami nagyon fontos, a dióolaj összetétele! Kaliforniai adatok szerint a dióolaj 76 %-a többszörösen telítetlen zsírsav (ebből
61 % linolsav, 15 % linolénsav), 14 %-a egyszeresen telítetlen zsírsav (szinte kizárólag olajsav), és csak 10 %-a telített zsírsav
(ebből 7 % palmitinsav, 3 % sztearinsav).
A dióban lévő linolsav és olajsav elektronmikroszkópos képe:

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

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

Leucin a dióban:

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

Valin a dióban:

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

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

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

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

A fenilalaninnak kulcsszerepe van a bioszintézisben, más, nem esszenciális aminosavak előállításában. A fehérjékben
átlagosan 3,5 % fenilalanin van.
Ha az esszenciális és a szemiesszenciális aminosavakat áttekintettük, még mindig maradtak értékes aminosavak a dióban:
alanin, prolin, igen sok aszpartát és még több glutamát.
A dióbél fehérjéi tehát gyakorlatilag szinte teljes értékűnek tekinthetők. Mint a szója fehérjéi.
De hadd tegyek egy megjegyzést a dióbél fehérjéihez. A dióbélben a fehérjék nem aminosavak, hanem igen bonyolult szerves
vegyületek formájában találhatók. Ha szervezetünknek a saját fehérjéi felépítéséhez valamilyen aminosavra van szüksége, a
felvett fehérjéket lebontva az aminosavat hasznosítja.
De sok fehérjét eredeti formájában hasznosít szervezetünk, ilyenek a dió bőséges vitaminjai, vagy - legalább részben - az
emésztés, a szervezetbe való beépülés során megváltozott formában hasznosítjuk azokat, ilyenek az antioxidánsok, például a
flavonoidok. Ilyen a melatonin is, ami emberi hormon, erről majd később.
A dióbél kiváló flavonoidforrás, más növényi tápanyagokkal összehasonlítva. A flavonoidok szerepének kifejtésére nálam
sokkal illetékesebb Lugasi Andrea, ezzel a témával foglalkozó kutató, aki ezt egy kiváló cikkben meg is tette, a cikket
mellékletben közlöm. A cikkből is kiderül, hogy közel sincs még egy táplálék, ami annyi flavonoidot (nevesítve miricetint)
tartalmazna, mint a dióbél. Csak a miricetin tartalma 4.565 mg/kg! A párhuzamosan vizsgált 11 hazai és külföldi gyümölcs köztük a mandula - egyike sem tartalmazott miricetint!
Sőt. Norvég és amerikai kutatók 1000 növényi élelmiszert rangsoroltak aszerint, hogy mennyi antioxidáns hatóanyagot
tartalmaznak. A dió, amelynek 100 grammja 20,97 mmol mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat, a ranglista élére került!
Ezt követi a gránátalma (11,33 mmol/100 g), a földieper (6,88 mmol/100 g) és a napraforgómag (5,39 mmol/100 g). A
bokormogyoró 0,49 mmol/100 g értékével csak a mezőny végén kullog.
(A diólevél és a zöld dióburok flavonoidtartalmáról később, egyelőre elég, ha a dióbél kiváló antioxidáns-hatását meg tudjuk
emészteni.)
A dióbél fehérjéinek értékelésénél tehát nemcsak az aminosavak mennyiségét és összetételét, hanem a dióbélben meglévő
értékes fehérjevegyületeket is kéretik figyelembevenni az értékelés során.
Mert, kérem, mutassanak nekem még egy olyan gyümölcsöt, zöldséget, vagy bármilyen más növényi eredetű táplálékot,
amiben megközelítőleg is annyi flavonoid lenne, mint a dióban!

5. Értéke még a diónak a vitamin- és ásványi anyag tartalma. 100 g dióbélben 10-20 mg C-vitamin van, ami a szervezet
ellenálló képességének növelésében játszik közismert szerepet. C-vitamin tartalma többszöröse, mint a közismerten magas C-

vitamin tartalmú feketeribizlié. És szintén a dió javára szól, hogy C-vitamin tartalmából tavaszra is alig veszít. Konzervként
őrzi számunkra. Napi 5 dió bele fedezi a felnőtt ember C-vitamin szükségletét.
B1-vitamin (tiamin) tartalma 360-380 mg, riboflavint 90-100 mg-ot tartalmaz, ezen kívül niacin, pantoténsav és B6 vitamin
van még benne.
C-vitamin a dióban:

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

Van róla másik kép is, azon így látszik:

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

Ásványi anyagtartalom 10 dkg dióbélben:
Kálium 440-550 mg
Foszfor 350-500 mg
Magnézium 130-160 mg
Kalcium 90-200 mg
És kisebb mennyiségben van még benne szelén, mangán, cink, vas, nátrium, kén, jód és réz is.
Erdélyi Aliz szerint a dió jó szelénforrás.
És ugyancsak az ő tollából ismert, hogy jó kalciumforrás is, a napi kalciumszükséglet 20
%-a fedezhető 100 g dióbéllel. Így a dió szerepet kaphat az oszteoporózis dietétikus
megelőzésében is, mert foszfortartalma nem olyan magas, hogy rontaná a kalcium
felszívódását.
A dió magnéziumpótlásra is jó, amiből a napi szükséglet 300-350 mg. Az átlagos magyar
étrendben nincs elég magnézium. Hiánya álmatlanságot, szorongást, fejfájást,
légszomjat, depressziót okozhat. Hát még ha stresszelünk vagy fogyókúrázunk! Akkor még több magnézium kell.
A dió magas ásványi anyag tartalmát jórészt a diófa erős, mélybe nyúló gyökerének köszönheti. Olyan területen is megtalálja,
összegyűjti a számunkra fontos ásványi anyagokat, ahol a feltalaj az intenzív mezőgazdasági művelés miatt már
elszegényedett.
Tisztelt dióevő Kollégám, felfigyelt-e a dióbél ásványi anyag tartalmán belül a dió nátriumtartalmára? Na, ugye, hogy nem!
Én sem. Ez azért fordulhatott elő, mert alig van benne. Tehát a dióbél kiváló összetevője a sószegény étrendnek. Akinek arra
van szüksége.
Az összetétel teljességéért meg kell még említeni a dióbél mintegy 12-14 %-nyi szénhidrát-tartalmát (ennek nagyobb része
rostanyag, kisebb része cukor), és a száraz dióbélben is van 4-5 % víz.
Megjegyzem, a felsorolt részletes adatok egy kaliforniai vizsgálat adatai.
Most, hogy végignéztük, mi van a dióbélben, újból meg kell állapítanunk, hogy mindezek fölött a dióbél legnagyobb értéke az
íze, aromája, ami egyedülálló. Kedves kolléga (kollegina), amíg eddig jutott az olvasásban, rágcsált-e közben egy kevés
dióbelet? Ha nem, próbálja meg úgy, és úgy folytassa! Meglátja, mennyivel élvezetesebb lesz!
6. És mindez még csak magának a dióbélnek az értéke. Nem véletlen, hogy a rómaiak a diót az istenek eledelének nevezték, a
dió egy része valóban az isteneket illette.

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

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

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

Természetesen, ahány vizsgálat, annyiféle beltartalmi eredmény. Más, ismert vizsgálati eredmények a fenti képet csak
árnyalják, de alapjában nem rajzolják át. A különböző vizsgálatok főbb vonalaikban megerősítik az ismertetett részletes
kaliforniai adatokat.
Hazai vizsgálat szerint biotin- (H-vitamin) tartalma is jelentős a dióbélnek, a dióbél a biotinforrások között előkelő helyen áll.
Tisztelt diószerető, diófogyasztó Kollégám, nem kell a fent részletezett adatokat megtanulnia. Elég, ha a jobboldali,
egyszerűsített ábrára tekint, amely nagy vonalakban szemlélteti a dióbél összetételét.
Az ábra értelmezéséhez nem kell tudni franciául.
A piros szín az egészségvédő olajtartalmat jelöli.
A sárga a bőséges, szinte teljes értékű fehérjét.
A kék a szénhidrátot, ami főleg poliszaharid.
A zöld az ásványi anyagokat, a fehér a vizet.
Szemmel látható, hogy mesterséges kémiai anyag - kiegészítő,
állományjavító, ízesítő és színező anyag, amivel minden élelmiszerünket
telenyomják - egyáltalán nincs a dióbélben.
A dióbél maga a természetes egészség.
Hogyan lehetséges mégis, hogy egyesek dióallergiára panaszkodnak? Úgy, hogy a lakosság 2,5 %-a valóban allergiás
természetű. De nemcsak a dióra, hanem más élelmiszerekre, virágra, porra, - sőt, virágporra!, - parfümre, stb. is. Ez nem a
dió hibája.

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

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

Az előbb ismertetett részletes vizsgálati eredmények alapján a dióbelet hasonlítsuk most össze más nagy olajtartalmú
magvakkal. 100 g diófélében van:
Dió
Kalória
Zsírsav g
-telített g
-telítetlen g
koleszterin mg
Fehérje g
Szénhidrát g
-rost g
-cukor g
Nátrium mg
Kálium mg

660
65,2
5,9
59,5
0,0
15,2
13,7
6,7
2,5
2,0
441

Pekándió

Mandula
667
67,0
5,3
61,7
0,0
7,8
18,3
7,8
4,2
1,1
392

Mogyoró
589
52,9
4,9
44,4
0,0
20,1
20,5
10,9
5,6
10,9
735

Makadámia
631
66,3
4,6
60,0
0,0
13,1
15,2
6,0
4,6
3,2
444

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

Földimogyoró
702
74,1
10,6
63,5
0,0
8,5
13,8
9,2
4,2
4,9
368

586
49,4
7,1
42,3
0,0
23,6
21,5
8,1
4,6
6,0
658

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

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

A DIÓ ÉS AZ EGÉSZSÉG

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

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

Dr. Luis Masana a Rovira és Virgili Egyetemen (Spanyolország) 70 gyermeken, 57 felnőtt férfin és 47 idős férfin 16 héten át
végzett táplálkozási kísérlettel megállapította, hogy napi kis mennyiségű (2-3 dkg) dióféle rendszeres fogyasztása a vér LDLkoleszterin szintjét mindhárom korcsoportban, 2-10 %-os mértékben csökkentette.
A vizsgálat során az úgynevezett Mediterrán Diéta elnevezésű étrend volt a vizsgálatba bevont személyek alap-tápláléka, ami
azt jelenti, hogy a lipidek (zsírok) felvételének fő forrását a növényi olajok képezték, állati zsír nem szerepelt a táplálékban.
(Mellesleg - vagy nem mellesleg? - napi kis mennyiségű bor fogyasztása is szerepelt a diétában.)
Jelenleg a Barcelonai Egyetem (Spanyolország) és a Loma Linda-i Egyetem (Dél-Kalifornia, USA) 7-8 éven át tartó közös
vizsgálatát tekintik alapvetőnek ebben a témában. Ez egy nagy méretű, jól szervezett vizsgálat volt. A vizsgálat idején
Barcelonában a Mediterrán Diéta képezte a táplálkozás alapját, mivel eddig ez bizonyult a legeredményesebbnek az LDLkoleszterin szint csökkentésére.
Kaliforniában - nem lévén hagyománya a mediterrán étkezésnek - hasonlóan, állati zsíroktól mentes étrendet állítottak össze.
A vizsgált - 28 és 72 év közötti - férfiakat és nőket két csoportra osztották, az egyik fél hat hónapon át a Mediterrán Diéta
szerinti étkezésben vett részt, Kaliforniában pedig a hasonló Nyugati Vidéki Diéta (Western Countries Diet) szerinti
táplálkozásban, a másik csoport pedig - Barcelonában is, Kaliforniában is - ezen felül elfogyasztott naponta egy marék
dióbelet, olyan formában, ahogy óhajtották, salátában, desszertben vagy előételként.

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

A vizsgálat végeredményét 2000. április 4.-én tették közzé, de Magyarországon még most se tudnak róla.
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez a nagyszabású, összehangolt vizsgálat nem volt véletlen, egyes kutatók már korábban
is feltételezték a dióbél olajainak pozitív hatását, és Loma Lindában már 1993-ban is publikáltak kezdeti eredményeket. A
jelen vizsgálat jelentősége volumenében, időtartamában, eltérő hagyományú vidékeken élők összehangolt vizsgálatában van,
vagyis az eredmény megalapozottságában.
A dióbél fogyasztása tehát bizonyítottan csökkenti a kis sűrűségű koleszterin mennyiségét a vérben, jelentősen csökkenti a
szív- és érrendszeri kockázatokat, a növényi olajokon alapuló táplálkozás mellett is, annak jótékony hatásán túlmenően. Ez
előtt a vizsgálat előtt a mediterrán diétát tekintették a legegészségesebb étkezésnek, a szív- és érrendszeri kockázatok
csökkentése szempontjából.

Természetesen, a diófogyasztás sem tudja teljesen megszüntetni a kockázatokat, mert az étkezésen kívül más (genetikai,
életmódbeli) tényezők is kockázati tényezőt jelentenek, de azok már kívül esnek stúdiumunk tárgyán. (Maradjunk szűken a
dióhéjban!)
Az alapkutatást természetesen azóta igen sok kiegészítő vizsgálat követte, amelyek mind megerősítik a dióbél olajainak
egészségvédő hatását.
Elaine B. Feldman például, a Georgia-i orvosi egyetemről, azt emeli ki, hogy a napi
kismértékű diófogyasztás az érfalon lerakódott koleszterinek mennyiségét csökkenti, azokét,
amelyek keményítik, rugalmatlanná teszik az érfalakat, főleg a koszorúerek falát. Eltömik az
ereket, ezáltal a szívizom tápanyagellátását blokkolják. A kismértékű diófogyasztást napi 5-8
dkg-ban jelölte meg, vagyis kb. 1/4-1/2 csészényi dióbélben.
Feldman doktornő azt is kiemeli, hogy az olajos magvak közül a dió olaja a legalkalmasabb
erre a célra, mert olajsavainak összetétele a legkedvezőbb az emberi szervezet számára.
Ugyanezt hirdeti Artemis P. Simopoulos is, aki a linolsav és a linolénsav nagy arányát tartja a dióbél fő értékének. És azt,
hogy ezek a zsírsavak akkor se okoznak elhízást, ha fölös mennyiségben kerülnek az emberi szervezetbe.
Több mint 200 személyen végzett, ötször megismételt kísérlet eredményeit foglalta így össze Simopoulos doktornő.
2004-ben a Pennsylvania Állami Egyetem végzett ugyanebben a témában nagyobb kutatást. Azon túl, hogy a korábbi, hasonló
kutatások eredményei újbóli megerősítésre kerültek, tehát, hogy a diófogyasztás, a dióolaj csökkenti az úgynevezett káros
koleszterin szintjét a vérben, a lényeges új eredményt az képezte, hogy egyben, a diós diéta hatására csökkent a vérben az
úgynevezett C-reaktív protein (CRP) szintje, amely fehérjét a gyulladásos folyamatokkal hoznak összefüggésbe. Dr. Penny
Kris-Etherton vizsgálatvezető szerint ezért fontos, hogy a dió beépüljön étrendünkbe.
A vizsgálat alanyai magas szív- és érrendszeri rizikófaktorral rendelkező férfiak és nők voltak, az amerikai veszélyeztetett
lakosságcsoport jellemzői szerint kiválasztva, a vizsgálatban és annak kiértékelésében pedig mintegy tíz kutató és professzor
vett részt.
A dióbél-fogyasztás koleszterinszint-csökkentő hatása talán azzal magyarázható, hogy a dióolaj esszenciális, a szervezet
számára nélkülözhetetlen olajsavakat tartalmaz. A szervezet értelemszerűen a számára megfelelőbb (mert nélkülözhetetlen)
zsírsavak feldolgozását részesíti előnyben, és egyben igyekszik megszabadulni az ezáltal feleslegessé vált zsírsavaktól. Egy
német tanácsadó (Eric E. deWitt) szerint a diófogyasztás eredményeként javul az érfalak rugalmassága.
Újabban az is bizonyítást nyert, hogy a dió olajsavai a véredényrendszer falainak gyulladását is visszafogják.
És ne feledjük, amit eddig is tudtunk, hogy önmagában az E-vitamin magas szintjén keresztül is érvényesül a dióbél szívvédő
funkciója, és az ellagénsav szabad gyököket lekötő hatása által segíti az immunrendszert a sejtek védelmében.
Nem beszélve a dióbél rostanyagainak kedvező élettani hatásáról.

Dietetikus vizsgálatok: A dió a király

Mottó:
"Wer abends vor dem Fernseher Nüsse knackt
und sich genüsslich seiner Knabberei widmet,
tut mehr für seine Gesundheit, als er ahnt."
(Aki esténként a tévé előtt diót tör,
és átadja magát a diórágcsálás élvezetének,
sokkal többet tesz az egészségéért, mint gondolná.)
(Helga Lindemann kutató)
Idén március 4-én volt 10 éve, hogy a New England Of Medicine orvosi folyóirat arról számolt be, hogy egy vizsgálat szerint
ha a táplálkozásban más zsírokat és olajokat fokozatosan felváltunk dióval és dióból készült termékekkel, akkor a váltás a
koleszterin-szintet 12,4 %-kal, ezen belül az LDL, a "rossz koleszterin" szintjét 16,3 %-kal lehet csökkenteni. Ezt az
eredményt Magyarországon azóta is agyonhallgatják, ideje beszélnünk róla.
A Barcelona-Loma Linda kísérlet eredményeinek ismeretében a dióbélre felfigyeltek a
táplálkozás-szakértők, a dietetikusok. Már a kísérlet 1999-es részeredményeinek közlése óta
több újabb vizsgálat indult, a mediterrán diétán kívül az úgynevezett ázsiai diétával is, bizonyos
amerikai diétával is, és a szervezet számára szükséges zsír- és olajanyagok kutatására is. De az
alap a dióbél maradt.
Az egyik ilyen vizsgálat eredményének közzétételekor dr. Suzanne Teuber kutató úgy fogalmazott, hogy „virtuálisan
valamennyi héjas gyümölcs valóságos tárháza az antioxidánsoknak, de ezeknek az anyagoknak az előállításában a dió a
király”.
Dr. Kasim Karakas, egy másik vizsgálat vezetője szerint akkor érték el a legnagyobb arányú LDL-koleszterin-csökkenést, ha
alacsony zsírtartalmú étrendet (négyféle különböző étrendet) kevés dióbéllel egészítettek ki.
A Grenoble-i UFR nevű gyógyszerészeti kutatóközpont is vizsgálta a dióbelet. Egyik vizsgálati eredményük az volt, hogy az
olivaolajnál és a kukoricaolajnál is hatékonyabb a dióolaj. A másik eredmény szerint a dióolajos étrend módosítja a vértestek
viselkedését, csökkenti a trombózisveszélyt.
A kísérleteket később nagyobb számú résztvevővel folytatták. Az Egyesült Államokban Iowaban 40.000 nőt megvizsgálva
jutottak arra a következtetésre, hogy a diófogyasztás csökkenti a szív- és érrendszeri váratlan megbetegedéseket.
Lynn A. Kuntz szerint a telítetlen olajok napi szükséges mennyiségét ma is kutatják. Jelenleg úgy látják, 1,5-3 g/nap már
kimutathatóan jó hatású a szív- és érrendszeri egészségre.
A megszaporodott diós kísérleteket látva joggal mondhatjuk Jodi Newman nyomán: „A dió megnyerte a dietetikusok szívét.”
Emlékezzünk a régi mondásra: „Naponta egy alma az orvost távol tartja.” És a kutatások ismeretében ezt
is tegyük hozzá: „Napi kevés dióbél, és az ember tovább él.”
A Német Táplálkozási Tanácsadó és Információs Hálózat (DEBInet) azt az étkezési stratégiát ajánlja,
hogy zsírsav-igényünk kielégítése során részesítsük előnyben a többszörösen, illetve egyszeresen telítetlen
zsírsavakat tartalmazó, növényi eredetű tápanyagokat, és korlátozzuk a telített zsírsavakat nagyobb
arányban tartalmazó állati zsiradékokat. Vagyis terápikus jelleggel változtassuk meg a felvett
zsíranyagot. Javaslataikat a Német Margarin Szövetség adataival illusztrálták.
Véleményem szerint a javaslat nem egészen pontos. Például a margarin, aminek alapanyaga növényi olaj, a gyártás folyamán
veszít értékéből, mivel telítetlen olajsavai hidrogén hozzáadására részben telítődnek, így olajsav-összetétele hátrányosan
változik.
Az viszont kétségtelen, hogy egy negyedcsészényi dióbél annyi esszenciális olajat tartalmaz, amennyivel a napi teljes
szükséglet szinte teljes mérétékben kielégíthető.
Látjuk, mi hiányzik a szívünkből? A dió.

Cukorbetegek figyelmébe
Mottó:
"Nuts are the choicest of all substances capable of sustaining life".
(A diók a legjobbak az élet fenntartására képes összes tápanyag közül.)
(Dr. John Harvey Kellogg - orvos)
Lehetséges lenne, hogy tisztelt Kollégám nem ismeri a mottó szerzőjét, dr. John Harvey Kellogg orvost?
Akkor engedje meg, hogy bemutassam. Ő Walter Kellogg testvére!
Még így sem ismerős? Walter volt az az ember, aki az olajban nagyüzemileg sütött burgonyaszirmot feltalálta, és ezzel oly
sok gondot okozott az orvostársadalomnak. John, a testvére pedig megpróbálja helyrehozni, amit a bátyja elrontott. Ő az
egészséges étrendet hirdeti. Amire a cukorbetegeknek főleg szükségük van.
A Cukorbeteg Élet folyóirat egy ausztrál kutatócsoport érdekes kísérletéről számolt be.
Hatvan cukorbeteget, 59 éven felüli nőket és férfiakat három csoportba osztottak, s
étrendjükben vagy csökkentették a zsírtartalmat, vagy megváltoztatták az elfogyasztott zsír
összetételét, azaz némileg visszafogták a telített és növelték a telítetlen zsírsavak arányát, a 3.
csoportban pedig a módosított zsírtartalmú diétát napi 10 db dió elfogyasztásával egészítették
ki. Egyébként minden betegcsoport étrendje "egészséges" volt, az élelmiszerek széles
választékán (gabonaneműek, kenyerek, gyümölcsök, saláták, főzelékfélék, sovány húsok, hal,
zsírszegény tejtermékek) alapult, és a teljes kalóriabevitel maximum 30 százalékát tették ki a
zsiradékok.
Hat hónap múltán úgy találták, hogy az első két csoportba tartozók HDL ("védő") koleszterin szintje alig változott, a diót
fogyasztóké viszont jelentősen emelkedett, miközben az LDL ("káros") koleszterin szintjük 10 százalékkal csökkent. A
kísérlet fél éve alatt egyik csoportban sem változott a résztvevők testsúlya.
A koleszterin-arány javulás magyarázata valószínűleg az, hogy a dió egyébként igen sok alfa-linolénsavat tartalmaz, amely az
omega-3 zsírsavak egyike. Más omega-3 zsírsav a főként a hidegvizi halakban, elsősorban a lazacban található, EPA-nak
rövidített, hosszabb szénláncú zsírsav, de annak a nevét nem tudom kimondani, valami oiko-penta-féle zsírsav. Már korábban
számos tanulmány bizonyította, hogy e zsírsav fogyasztása jó hatással van a szív ereinek állapotára, többek között a
különböző koleszterinek szintjeire gyakorolt kedvező hatás révén.
Mi nem vagyunk "halfogyasztó" nemzet, közülünk igen kevesen szeretik - és főként nem képesek megfizetni - a lazacot,
viszont minden cukorbeteg elfogyaszthat naponta egy maréknyi diót, ami könnyen kiaknázható új lehetőség az egészség
védelmére. Mert nagy előnye a diónak, hogy annyi linolénsavat tartalmaz, hogy egy fél maréknyi elég belőle. Ennyit szívesen,
jó étvággyal meg is ennénk minden nap.
És még egy tényező, amivel megnyugtathatjuk magunkat, ha nem eszünk minden nap lazacot, abban viszont egészen biztosak
lehetünk, hogy a lazacban található EPA zsírsavat a mi szervezetünk a dió alfa-linolénsavából elő tudja állítani.
A zsírsav-összetételen túl a dió más anyagai is hozzájárulnak a dió gyógyhatásához. Legalább tizenhatféle antioxidáns fenol,
az E-vitamin, ellagénsav és tannin is. Így komplett a gyógyhatás. Gyógyszertár, dióhéjban.
További, kiegészítő kutatás is megerősítette, hogy a dióval kiegészített módosított zsírtartalmú diéta a cukorbetegek körében
nagyobb védelmet adott, mint a dió nélküli azonos étrend. Az Amerikai Dietetikus Egyesület 55 résztvevős vizsgálata is ezt az
eredményt hozta.

És ezután jött a kutatás 2004-es folytatása, Linda Tapsell professzornő vezetésével, a diófogyasztás kedvező hatásának
megerősítésével, a 2-es típusú diabétesztől szenvedők számára új reményekkel.
Tapsell doktornő szerint a 2-es típusú diabéteszre az a jellemző, hogy megemelkedik a betegek vércukorszintje. És miért
emelkedik meg? Mert a testi sejtek a vérben lévő cukor felvételében gátolva vannak. Ezt mondják inzulinrezisztenciának, és
a vizsgálat összefüggést talált az olajsavak mennyisége, összetétele és az inzulinrezisztencia között.
A dió olajsavainak kedvező összetételét a vizsgálat előtt is ismerték, de a vizsgálat során bizonyosodott be, hogy a kedvező
összetételű olajok, a dióolaj fogyasztása javítja a cukrok felszívódását, csökken az inzulinrezisztencia. Mint Tapsell doktornő
mondja, a vizsgálat eredménye a bizonyosság arra, amit korábban is sejtettek. A vizsgálat nagyszámú résztvevővel, félévig
tartott. Mindkét csoport, amelyet vizsgáltak, ugyanazt a rendkívül egészséges étrendet kapta, amiben külön ügyeltek az
aminosavakra, az összes létfontosságú tápanyagra, a vitaminokra, de az egyik csoport kiegészítésként napi 3 dkg dióbelet is
kapott, és ennek a csoportnak az eredményei szignifikánsan jobbak voltak.
Mint Tapsell doktornő mondja: "A dió által mehettünk biztosra."

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

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

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

"Akar Ön éjszaka jobban aludni? Ha igen, próbálja salátáját dióbéllel megszórni, zöldségköreteit gazdagítsa dióbéllel, vagy
süssön dióval töltött almát, körtét desszertnek."

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

Dióval az Alzheimer-kór ellen
Az Alzheimer-kór az agy időskori, elhatalmasodó, gyógyíthatatlan, végzetes betegsége. Fokozatosan elromlik a gondolkozó-

és emlékezőképesség,és a tünetek jelentkezése után átlagosan nyolc évi élettartamra számíthat még a beteg.
Mit tehet az egészséges ember, hogy ne kapja meg? Korunk orvosi kutatásainak témája ez a kérdés.
A válasz kétrétű. Egyrészt aki nem akar Alzheimer-kórt kapni, az ne rendelkezzen úgynevezett APOE epszilon 4 génnel. Mert
akinek ilyene van, az megkapja. Jobb tehát, ha nem vizsgáltatjuk meg génjeinket, mert akkor nem fogunk tudni róla.
A válasz második része gyakorlatiasabb: Együnk diót, mert kiváló E-vitamin-forrás.
És együnk más magvakat, növényi olajokat, tojást, halhúst, szóval mindent, amiben Evitamin van.
És együnk C-vitamint tartalmazó zöldség- és gyümölcsféléket.
Több, nagy számú résztvevővel végzett vizsgálat is erre az eredményre jutott, amint azokról
Larissa Wiese 2002. júliusában beszámolt (www.dietclub.com.au).
A szerző hivatkozik egyrészről egy Hollandiában,
Rotterdamban 5395 részvevővel végzett vizsgálatra, amelyben
55 évesnél idősebb, az Alzheimer-kórtól mentes személy vett
részt, és akiknek szokásos étrendjét megbízhatóan
ellenőrizhették. A kutatást 1993-94-ben kezdték, és 1997-99ben visszatértek rá.
Megállapították, hogy az E- és C-vitamint kielégítő mértékben
fogyasztók kevesebb mint 3 %-a betegedett meg Alzheimerkórban.
Az Egyesült Államokban is végeztek hasonló kísérletet. 815,
65 éven felüli Chicago-i lakost vizsgáltak meg hasonló módon.
Ennek a vizsgálatnak az volt a végeredménye, hogy az E- és
C-vitamint megfelelően fogyasztók körében 70 %-kal volt
alacsonyabb a kór kialakulása, mint a kevés vitamint
fogyasztók körében.
Azt már régebben is tudták, hogy ez a két vitamin antioxidáns
hatású, és megvédi a sejteket a szabad gyökök károsító
hatásától. A két vizsgálat jelentősége abban van, hogy nagy számú részvevővel, hosszú időn át végezték, így az eredményből
levonható következtetés megalapozott.
Tehát: A diófogyasztás egészséges az idősödő korosztály számára. Az imént említett Reiter doktor úgy fogalmaz, hogy a dió
melatonin-tartalma egészen biztosan késlelteti nemcsak az Alzheimer-kór elhatalmasodását, hanem a Parkinson-kórt is.
E két vitamin kellő mennyiségű jelenléte a szervezetben a kórt megkapott betegek betegségének lefolyását is lassítja, a
végzetes következményt 20 évre is kitolhatja a betegség jelentkezésétől számítva.
Persze, mindennek van előzménye. A diófogyasztás emlékezetjavító hatása régóta ismert. Orosz orvosok már a 18. században
az "ész ünnepének" nevezték a diót. Napi két dió elfogyasztásával jelentősen javult a páciensek emlékezete, egy havi
rendszeres diófogyasztás után.
És mint mindennek, az Alzheimer-kór és a diófogyasztás összefüggéseinek témakörében újabb kutatásokat is végeztek. Egy
vizsgálat azt mutatta ki, hogy az Alzheimer-kór kialakulása összefügg a felvett táplálékban lévő zsírsavak összetételével.
Konkrétan a táplálékban lévő arachidonsav mennyiségével.
Emlékezzünk csak vissza a dióbél olajsav-összetételére! Nem emlékszünk? Nos, ez már a kezdődő Alzheimer-kór tünete.
Pedig pont az előző fejezetben írtam róla. Lapozzunk csak vissza! Ugye, látható, hogy a dióbélben nincs említésre méltó
mennyiségű arachidonsav? Tehát nagyon gyorsan rá kell szoknunk a diófogyasztásra.

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

A dió segít a rákot megelőzni
B.-A. Narayanan és kutató-társai a Dél-Karolinai Orvosi Egyetemen (Charleston, USA)
megállapították, hogy a rákos sejtek (elsősorban a nyaki tumorok sejtjei) életfunkcióját
gátolják a dióbélben (és a málnában és a földieperben) meglévő egyes savak.
Manapság már elég sok cikket lehet olvasni a dió rákellenes hatásáról. A dió - és ne
legyünk elfogultak, a málna, a szeder, a földieper és a szőlő is - említésre méltó
mennyiségben tartalmaz ellagénsavat. Persze, a dió többet, mint a felsorolt gyümölcsök.
A külföldi gyümölcsök közül a grape-fruitban van sok.
Ennek a fenolvegyületnek az a sajátossága, hogy az emberi szervezeten belül az örökítő
anyagban, a DNS-ben meglévő szabad kötéshelyekhez kötődik. Ezzel akadályozza meg,
hogy a szabad kötéshelyekhez rákkeltő anyag kötődhessen. Más fenolvegyületekkel szemben az ellagénsav mintegy 300-szor
hatásosabban látja el ezt a védő feladatot.
Az ellagénsav a mérgek elleni enzimek képződését is stimulálja.
A telítetlen zsírsavak közül a linolénsavról állapították meg, hogy védő hatású a daganatkialakulással szemben. Láttuk, ebből
a dióban bőven van.
Az Amerikai Rákkutató Társaság (AACR) egereken vizsgálta a diófogyasztás és a rákbetegség összefüggését.
Azt találták, hogy a diófogyasztó csoportban az emlőrák jóval később jelent meg, mint az átlagos étrendű
kontrollcsoportban. Egy másik kutatócsoport (ACS, San Francisco) olyan rágcsálókat vizsgált, amely állomány
a rákra genetikailag eleve fogékony volt. Egyik csoportjuk a normál takarmány kiegészítéseként szójababot
kapott, a másik pedig dióbelet. Két hónap elteltével a dióevők csoportjában a kialakult prosztatarákmegbetegedések száma a fele volt annak, mint ami a másik csoportot jellemezte, és a tumorok nagysága a
harmada volt, mint a másik csoportban.
Nem tudom, a kimutatott rákellenes hatás a dióbél mely vegyületének köszönhető, a linolénsavnak, az ellagénsavnak vagy
másnak. De a fenti kutatás során megmérték, hogy a tumornövekedésben is résztvevő, az inzulinhoz hasonló,
növekedésserkentő fehérjevegyület, az úgynevezett IGF-1 a dióbél hatására leépül az egerekben, mennyisége csökken.
A hím-egerek tehát már reménykedhetnek. Következhetnek a nőstények, nekik a mellrák legalább akkora tragédia, mint a
hímeknek a prosztatarák. Erre irányult a Marshall Egyetem kutatása.
Dr. W. Elaine Hardman szerint az eredmény ez esetben is ugyanaz, az a megbetegedett egér-populáció, amelynél a kalóriát
főleg a dióbél szolgáltatta a takarmányban, sokkal lassabb, fele akkora ütemű daganatnövekedést kellett elszenvedjen, mint
a kontrollcsoport. A vizsgálatvezető szerint a dióbél omega-3-olajsavain kívül a dióbélben lévő antioxidánsok és fitoszterolok
együttesen adják ezt a jó eredményt.
Vagyis a kemoterápiában remélhetőleg a dióbél anyagainak nagyobb szerepük lesz a jövőben.
Persze, tudjuk, az ember nem azonos az egérrel. De sokszor nagyon hasonlít rá. Például a diófogyasztásban is.

Sőt, a csontritkulást is

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

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

A Body Studio véleménye
Tisztelt utazó Kollégám, milyen ennivalót csomagolna, ha hosszú útra indulna, ahol nem jut utánpótláshoz? A kérdés már a
szovjet űrhajózás megálmodóját, Ciolkovszkijt is foglalkoztatta, és a diónál kötött ki. A dióbélből és aszalt szilvából álló
pasztánál. A szovjet űrhajósok ezen éltek.
És állítólag Thor Heyerdahl is diót vitt magával a tutajon az óceánra. A legtáplálóbb, energiadús ennivalót, ami a legkisebb
helyen fér el.
Ismerek egy síelőnőt, aki nem indul el diós-mézes sütemény nélkül. Mert ha a lavina alá kerülne, a zsebében lévő diós
süteményen napokig elélne, amíg a mentőalakulat meg nem találná. Tényleg.
A Body Studio for Fitness táplálkozási tanácsaiban ajánlja a dió fogyasztását.
Megállapítja, hogy a legtöbb ember szereti a dió ízét, de visszaretten magas olajés kalória-tartalmától. Azonban mérsékelten, vagy más zsírtartalmú táplálékok
helyett fogyasztva a dió az egészséges diéta része. A dió az egészségre
többszörösen is kedvező hatású.
A dió mintegy „táplálkozási puncs”-ként sűrítve tartalmazza a tápanyagokat és a
kalóriát, valamint az ásványi anyagokat és vitaminokat.
A dió magas olajtartalma, ami az energiaértékének 85 %-át adja, úgynevezett „jó
fajtájú” olaj, főleg többszörösen és egyszeresen telítetlen zsírsav, amelyeket
fogyasztva csökken a „rossz”, azaz LDL koleszterin aránya, és nő a „jó”, azaz
HDL koleszterin aránya. Ha mértékkel fogyasztjuk. Ebből a szempontból a dió
nem tévesztendő össze a kókuszdióval, amelynek nagy százaléka telített zsír.

A dió antioxidáns-tartalma (E-vitamin és más fehérjék) segít a sejteket megvédeni a káros oxidációtól, és gátolja a rákos
sejtek életfunkcióját.
Kiemelik, hogy vegetáriánusok számára a dió jó fehérjeforrás.
Elősegíti a jóllakottság-érzést. Akik étkezések között sok rágcsálnivalót fogyasztanak, azoknak ajánlható a dióbélre való
áttérés, mert így hamarabb bekövetkezik a jóllakottság-érzésük.
És az íze csodálatos! Salátákhoz, vagy joghurtba, meleg és hideg tésztafélékhez, körítésként, végül süteményekbe ajánlja a
Body Studio.
De a dióra is vonatkoztatja (szerintem nincs igaza), hogy jóból is megárt a sok. Étkezésenként elégnek tart egy unciányi (kb.
14 db feles dióbelet), de nem közli, hogy miért csak ennyit.
Végül arra hívja fel a figyelmet, hogy a sós ízesítéssel mérsékelten bánjunk.
A dió tehát jó hatású az egészséges ember szívére, ereire, agyára, idegeire, ellátja energiával, életerővel, és gátolja a rák
kialakulását, egyszóval őrzi az ember egészségét.
Betegségből felgyógyulókat, sportolókat, valamilyen okból legyengülteket gyorsan jó erőnlétre hozza.

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

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

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

A dió mesébe illő táplálék
Szó szerint. Így írja le Lyman Frank Baum Oz, a nagy varázsló című meséjében Dorkáék vacsoráját:
"A Madárijesztő diófát talált a közelben, telis-tele dióval, és megtöltötte vele Dorka kosarát, hogy hosszú ideig ne legyen
gondja elemózsiára. Dorka igen-igen hálás volt a Madárijesztőnek kedves gondoskodásáért, de jót nevetett azon, hogy a
szegény pára milyen ügyetlenül szedegette a diót. Kitömött keze olyan ormótlan volt, a dió pedig olyan apró, hogy többet
elpotyogtatott belőle, mint amennyit a kosárba rakott."
De jó is lehetett Dorkának!

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

A BBC News cikke: A dió küzd az egészségtelen zsírokkal
(a cikk szövege rövidítve)
Az új szuperkaja?
Az étkezések utáni diófogyasztás segíthet csökkenteni azt a károsítást, amit a zsíros étel képes az
artériákban okozni, ez kutatási téma. Az az elképzelés, hogy a diók olyan összetevőkben gazdagok,
amelyek csökkentik az artériák keményedését, és képesek azokat rugalmassá tenni.
Egy csapat a Barcelonai Kórházi Klinikán azt ajánlja, együnk nyolc diót naponta.
Az a tanulmány, amely az Amerikai Kardiológiai Kollégium Újságjában jelent meg, szintén úgy mutatta be a diót, mint
aminek több egészségi előnye van, mint az olivaolajnak.
A dió egészségvédő olaja a telített zsírokra alapozott diéta semmilyen káros hatását nem mutatta eddig.
Robert Vogel professzor:
A kutatásokba 24 felnőttet vontunk be, a felét normális koleszterinszinttel,
a másik felét némileg magasabbal, azért, hogy megvizsgáljuk, melyik
csoportra volt igaz a Kaliforniai Dió Bizottság állítása.
Minden résztvevő egy héten keresztül kétféle zsíros felvágottból és zsíros
sajtból álló ételeket kapott.
Az egyik csoport étkezésenként öt kávéskanálnyi olivaolajat kapott, a
másik pedig nyolc dió belét.
A vizsgálat azt mutatta, hogy mind az olivaolaj, mind a dióbél mérsékelni
tudta a káros égés, oxidáció hirtelen rohamát az artériákban, amit a magas zsírtartalmú étel okozott.
Eddig azt gondolták, idővel az artériák keményedni kezdenek, ez növeli meg a szívbetegségek és a stroke kockázatát.
Mégis, az olivaolaj is, a diófogyasztás is segített megőrizni az artériák rugalmasságát, flexibilitását, a koleszterinszint
ellenére.
A rugalmas artériák tágulni tudnak, ha megnövekvő véráramra van szükség.

Dr. Emilio Ros vezető kutató mondta, hogy a magas zsírtartalmú ételek leállítják a
nitrogénoxid termelését az artériákban, amely vegyület pedig a vérerek flexibilitásának
megőrzéséhez szükséges.
A kémiai kulcs
A dió arginint tartalmaz, egy aminosavat, amit a szervezet nitrogénoxid termelésére
használ.
A dió még antioxidánsokat is tartalmaz, és alfa-linolénsavat (ALA), egy növényi alapú
omega-3 zsírsavat, egészségadó tulajdonságokkal.
Dr. Ros új kísérletbe fog, hogy lássa, vajon a dióban lévő ALA segít-e az ember abnormális szívritmusán.
Figyelmeztette a hozzá fordulókat, hogy bármit ehetnek, amit szeretnek, ha mindig dióval kísérik.
"A telített zsírok fogyasztásának korlátozása helyett arra legyenek tekintettel, hogy az étel egy része dióból álljon."
Robert Vogel professzor, a Baltimore-i Maryland Egyetemről ezt mondja: "Ezek a bizonyítékok, hogy a
dió védő olaja megszünteti a zsíros diéta számos romboló hatását, amire a semleges olaj, mint az
olivaolaj, nem képes."
"Ez felhoz egy nagyon érdekes kérdést, mert sokan, akik a mediterrán diétán élnek, abban a hitben
élnek, hogy az olivaolaj okozza a jótékony hatást."
"De a jelenlegi kutatás és más adatok is azt mutatják, ez tévedés."
"Talán vannak más tényezői is a diétának, beleértve azt is, hogy viszonylag sok benne a dió."
"Nem azt mondom, hogy az olivaolaj rossz, de a mediterrán diétában nem ez a védőhatás kulcsa."
A dió a legegészségesebb táplálékok között, egy orvosi cikk illusztrációja szerint:
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A zsiradékok szerepe, jelentősége
A zsír (mely glicerinből és zsírsavakból áll) a szervezet legfontosabb energiaforrása, és legjobban raktározható ''tartalék
tápanyaga''. Több mint kétszer annyi energiát tartalmaz (9,3 kcal/1 g), mint ugyanannyi szénhidrát vagy fehérje. A zsiradékok
hasznosulása a szervezetben jó, általában 95-96%-uk felszívódik. A felszívódás sebességét a zsírsavak hossza, valamint a telített
és telítetlen zsírsavak aránya befolyásolja.
A zsiradékok fontos szerepet játszanak a zsíroldékony (A, D, E, K) vitaminok hasznosulásában, a nemi hormonok
képződésében, a megfelelő ütemű növekedésben és fejlődésben. Az esszenciális zsírsavakból olyan biológiailag aktív anyagok
képződnek, melyek részt vesznek a szervezet gyulladásos és véralvadási folyamatainak szabályozásában.
A zsiradékok jó ízűvé teszik ételeinket (hiszen az íz- és aromaanyagok jó része zsírban oldódik), állományukat pedig bársonyosabbá, tetszetősebbé.
A fentiek ismeretében belátható, hogy veszélyes és felesleges lenne a zsiradékot teljesen kiiktatni az étrendünkből.

A ZSÍRFOGYASZTÁS ÉS A ZSÍRSZÜKSÉGLET
Az egészségmegőrzést segítő táplálkozási ajánlások azt hangsúlyozzák, hogy az elfogyasztott energia legfeljebb 30%-a származzon zsírból, ami egy normál súlyú, átlagos
fizikai aktivitású személy esetén napi 60-80 g zsírbevitelt jelent.
Érdekességként megemlíthető, hogy például a zsírban oldódó vitaminok hasznosulásához egy felnőtt ember szervezetének minimum napi 25 g zsírra van szüksége.
Kisgyermekeknek a fokozott energia- és vitaminigény, valamint az esszenciális zsírsavak szerepe miatt (az óvodáskor végéig) nem ajánlott a zsírmegszorítás.
A táplálkozási felmérések szerint azonban hazánkban a kívánatosnál lényegesen több zsírt fogyasztunk, mely elhízáshoz, anyagcsere-, szív- és keringési, valamint
daganatos betegségekhez, ízületi panaszokhoz vezethet.
Az elfogyasztott zsírmennyiség látható és úgynevezett ''rejtett zsír'' formájában kerül a szervezetünkbe állati és növényi eredetű élelmiszerekkel, élelmianyagokkal.
A ZSIRADÉKOK MINŐSÉGE ÉS ÉLETTANI HATÁSUK
A táplálkozási szakemberek szerint nem elegendő csak az elfogyasztott zsiradék mennyiségét meghatározni, legalább olyan fontos azzal is tisztában lenni, hogy milyen
zsiradékot használjunk, és miért.
A növényi és állati eredetű zsiradékokban telített és telítetlen zsírsavak fordulnak elő. A telítetlen zsírsavak egyszeresen és
többszörösen telítetlenek lehetnek. A többszörösen telítetlenek tovább oszthatók omega-6 és omega-3 típusú zsírsavakra.
Említést érdemel még a zsiradékok transzzsírsav-tartalma is, mely természetes összetevő, vagy a növényi olajok keményítésekor
(pl. margaringyártás közben) keletkezhet a termékben. Ezek élettani hatása különböző.
A telített zsírsavakat a szervezet maga is elő tudja állítani szénhidrátból, alkoholból és szükség esetén fehérjéből, ezért ezekhez
akkor is hozzájutnánk, ha az étrendünk egyáltalán nem tartalmazná. Túlzott mértékű fogyasztásuk emeli a vér koleszterinszintjét,
és ezzel fokozza a szív- és keringési betegségek kockázatát. Főleg állati eredetű zsiradékokban találhatók, de a pálma- és
kókuszolajnak is ez a jellemző összetevője.
Az egyszeresen telítetlen zsírsav csökkenti a vér koleszterinszintjét. Az olívaolaj nagyobb menynyiségben tartalmazza.
A többszörösen telítetlen zsírsavakat esszenciális, létfontosságú zsírsavaknak is nevezzük, mert ezeket a szervezet nem tudja
előállítani, csak a táplálékunkból származhatnak.
Az omega-6 zsírsavak a sejtek építéséhez, valamint olyan biológiailag aktív anyagok (prosztoglandinok) képződéséhez
szükségesek, melyek a gyulladásos folyamatok és a véralvadás szabályozásában játszanak szerepet. Valamelyest védelmet
biztosítanak a szívkoszorúér-betegségekkel szemben. Hiányukban növekedési zavar, bőrbetegségek, immunrendszeri zavarok
fordulhatnak elő. A napraforgó- és az olívaolaj is tartalmazza ezeket.
Az omega-3 zsírsavak újszülöttkorban segítik az agy és a szem ideghártyájának a fejlődését (az anyatejben is megtalálhatók), a gyulladásos folyamatok és a vérrögök
képződése ellen hatnak, csökkentik a vér koleszterinszintjét, ezért védik a szív- és az érrendszert. Javíthatják a pikkelysömörben és egyes reumás ízületi betegségben
szenvedők állapotát. A repce-, a lenmag-, a szója- és a dióolaj, valamint a tengeri halak olaja tartalmazza ezeket.
A fent említett hasznos tulajdonságok ellenére, a többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó növényi olajok csak kis mennyiségben szerepeljenek az étrendben, mert
belőlük szabad gyökök képződhetnek.
A transz zsírsavak emelik a vér koleszterinszintjét, ezért növelik a szív- és keringési betegségek kockázatát. Főleg a keményített margarinok, hidrogénezett növényi
zsiradékok tartalmazhatják.
Veresné Bálint Márta

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

Nutrient

Units

1.00 X 1 oz
(14 halves)
28.35g

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

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

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

mg
mg
mg

28
0.82
45

Phosphorus, P
mg
Potassium, K
mg
Sodium, Na
mg
Zinc, Zn
mg
Copper, Cu
mg
Manganese, Mn
mg
Selenium, Se
mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid
mg
Thiamin
mg
Riboflavin
mg
Niacin
mg
Pantothenic acid
mg
Vitamin B-6
mg
Folate, total
mcg
Folic acid
mcg
Folate, food
mcg
Folate, DFE
mcg_DFE
Vitamin B-12
mcg
Vitamin B-12, added
mcg
Vitamin A, IU
IU
Vitamin A, RAE
mcg_RAE
Retinol
mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol)
mg
Vitamin E, added
mg
Tocopherol, beta
mg
Tocopherol, gamma
mg
Tocopherol, delta
mg
Vitamin K (phylloquinone)
mcg
Lipids
Fatty acids, total saturated
g
4:0
g
6:0
g
8:0
g
10:0
g
12:0
g
14:0
g
15:0
g
16:0
g
17:0
g
18:0
g
20:0
g
22:0
g
24:0
g
Fatty acids, total monounsaturated
g
14:1
g
16:1 undifferentiated
g
13:0
g
18:1 undifferentiated
g
20:1
g
22:1 undifferentiated
g
24:1 c
g
Fatty acids, total polyunsaturated
g
18:2 undifferentiated
g
18:3 undifferentiated
g
18:4
g
20:2 n-6 c,c
g
20:3 undifferentiated
g

98
125
1
0.88
0.450
0.968
1.4
0.4
0.097
0.043
0.319
0.162
0.152
28
0
28
28
0.00
0.00
6
0
0
0.20
0.00
0.04
5.91
0.54
0.8
1.737
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.249
0.000
0.470
0.018
0.000
0.000
2.533
0.000
0.000
0.000
2.495
0.038
0.000
0.000
13.374
10.799
2.574
0.000
0.000
0.000

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

g
g
g
g
mg
mg
mg
mg
mg

0.000
0.000
0.000
0.000
0
20
0
2
18

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

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

g
mg
mg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg

0.0
0
0
3
0
0
0
3
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ANTIOXIDÁNS TULAJDONSÁGÚ NÖVÉNYI HATÓANYAGOK. A FLAVONOIDOK
1. Bevezetés
A növényi flavonoidok szerepéről, kémiai szerkezetéről, élettani hatásáról az elmúlt negyven évben rendszeresen jelentek meg összefoglaló tanulmányok (2, 7, 8), de az
emberi szervezetre gyakorolt hatásuk és jelentőségük még ma sem teljesen tisztázott. A flavonoidok az élelmiszerek nem tápanyag komponensei, vagyis nem jelentenek
tápértéket az emberi szervezet számára. Szent- Györgyi és munkatársai már 1936-ban kimutatták, hogy a citrusfélékből származó két flavonoid (rutin, naringenin)
csökkenti a kapillárisok törékenységét és permeabilitását (21). Ezért a flavonoidokat P-vitaminnak nevezte el (P - permeabilitás), illetve C 2 -vitaminnak, mivel számos
flavonoid képes a C-vitamint stabilizálni. Később a flavonoidok vitamin elmélete megdőlt, és az `50-es években mindkét elnevezést elvetették. A hetvenes években
felfedezték, hogy a növényekben az egyik leggyakrabban előforduló flavonoid, a kvercetin bizonyos körülmények között mutagén hatású, ezért nagy figyelem irányult a
flavonoidok karcinogenitására, amelyet később nem sikerült egyértelműen bizonyítani. Napjainkban e korai eredményeket kissé elfelejtve a legtöbb kutatócsoport a
flavonoidok antioxidáns, antikarcinogén és gyulladáscsökkentő, összességében egészségvédő és betegségmegelőző hatását helyezi előtérbe.
2. A flavonoidok kémiai szerkezete, előfordulásuk
A flavonoidokra a C 6 -C 3 -C 6 alapszénváz jellemző, a két benzolgyűrű egy oxigénatomot tartalmazó heterociklikus pirán- vagy pirongyűrűn keresztül kapcsolódik (1.
ábra).

Ez az alapszerkezet rendkívüli változatosságot biztosít mind a szubsztituensek, mind a C-gyűrű szerkezete tekintetében. Jelenleg mintegy
4000-féle különböző szerkezetű flavonoidot azonosítottak (2, 6). Az alapvázhoz (aglikon) különböző cukormolekulák
kapcsolódhatnak, és glükozidokat hoznak létre, amelyek sokkal gyakrabban fordulnak elő a természetben, mint aglikonjaik. A
flavonoidokon 13 különböző vegyületcsoportot értünk, amelyek egymástól az alapszerkezethez kapcsolódó hidroxilcsoportok
számában, helyzetében, valamint a C 2 - C 3 szénatomok közötti kettős kötés meglétében vagy hiányában térnek el egymástól. Néhány
vegyület fontos egészségvédő szerepet játszhat, mint a flavanonok, flavonok, flavonolok, flavanok, antociánok és izoflavonok, míg az
egyéb flavonoid komponensek, mint az auronok, chalconok és kumarinok szerepe jelenlegi ismereteink szerint kevésbé jelentős. nem
valamennyi növényi élelmiszerben megtalálhatók a mg/kg koncentrációtól egészen a néhány g/kg tartományig. A legtöbb ital, amely
természetes növényi alkotórészből készül (zöldség- és gyümölcslevek, gyógyteák) kisebb-nagyobb mennyiségben tartalmaz flavonoidokat, polifenolos vegyületeket (2, 9).
Saját vizsgálatainkban öt, a természetben leggyakrabban előforduló flavonoidvegyület, a kvercetin, a luteolin, az apigenin, a kempferol és a miricetin mennyiségét
határoztuk meg mintegy 150-féle növényi élelmiszerben (17, 19). Az összes flavonoid mennyiségét illetően a zöldségek közül a hagymafélék, a fehérrépa, a spenót, a zeller
különböző részei és a különböző lencsefajták bizonyultak a leggazdagabb forrásnak. A gyümölcsök közül jelentős flavonoidforrások a bogyósok, az olajos magvak közül
pedig a dió tűnt ki nagyon jelentős flavonoidtartalmával. Az egyes flavonoid vegyületek közül nagy mennyiségű kvercetin volt kimutatható a vörös- és lilahagymában, a
sóskában és a spenótban. A miricetin koncentrációban volt kimutatható a dióban, az eperben, a szederben, a fehérrépában és a petrezselyemzöldben
(1. táblázat).
1. táblázat: növényi élelmiszerek flavonoidtartalma (mg/kg)
Minta
Zöldségek
Brokkoli
Karalábé
Fehér káposzta
Vöröshagyma
Lilahagyma
Paprika
Fodros saláta
Spenót
Zellerzöld
Zellergyökér
Fehérrépa
Torma
Gyümölcsök
Alma
Körte
Görögdinnye
Sárgadinnye
Szilva
Sárgabarack
Meggy
Szeder
Eper
Dió
Kivi
Banán

KVE

KEM

MIR

LUT

API

Összes

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

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

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

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

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

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

38,3
24,7
nd
nd
23,3
11,5
29,2
14,0
9,0
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
636
994
4565
nd
22,8

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

27,0
nd
18,4
25,8
nd
nd
nd
nd
nd
nd
22,3
nd

65,3
24,7
18,4
25,8
23,3
11,5
29,2
650
1003
4565
22,3
22,8

a : nd - kimutatási határ alatt
KVE - kvercetin, KEM - kempferol, MIR - miricetin, LUT - luteolin, API - apigenin
3. Étrendi felvétel és epidemiológiai összefüggések
Kühnau a `70-es években az amerikai lakosság összes polifenolfelvételét az izoflavonoidok kivételével az 5 fő flavonoidcsoportba tartozó vegyületekből 1-1,1 g/nap
körüli értékben határozta meg, ebből 115 mg a flavonol és flavon (15). A holland lakosság napi flavonoidfelvétele 23 mg-nak bizonyult, míg Leth és Justesen a dánok
felvételetelét 28 mg/nap értéknek találta (10, 1. ábra: a flavonoidok alapszerkezete A flavonoidok a növényi metabolizmus másodlagos termékei. Számos funkciójuk
ismert a növényvilágban: pigmentálás, az UV-fény, a mikroorganizmusok és egyéb növényi kártevők - gombák, rovarok, csigák stb. - elleni védelem. Az élelmiszerként
szolgáló növényi anyagokban természetes színezőanyagok, ízkomponensek, antioxidánsok (7, 8, 15). A flavonoidok csak16). A finn lakosság flavonoidfelvétele 55,2
mg/nap (14). Hazai vizsgálatok szerint a magyar gyerekek átlagos flavonoidfelvétele 19,5 ± 26,6 mg/fő érték, míg a felnőttek által elfogyasztott flavonoid mennyisége 18,8
± 28,9 mg/ fő volt. A számított értékek nagy egyénenkénti változatosságot mutattak, gyerekek esetében a felvétel 0-179,3 mg, felnőtteknél 0,5-309,7 mg között változott
(18).

A ''Seven Country Study''-ban a szerzők a 25 éves követéses vizsgálat eredményei alapján arra a megállapításra jutottak, hogy a
flavonoidfelvétel inverz módon összefügg a szívés érrendszeri betegségekkel összefüggésbe hozható mortalitással (11). A
Zutphen (Hollandia) tanulmányban a flavonoidfelvétel inverz összefüggésben volt az ötéves követéses időszakban megjelenő
daganatos és koronáriás betegségek számával. A szív- és érrendszeri betegségekből származó mortalitás 50%-kal kisebb volt a
legnagyobb flavonoidfelvételű csoportban a legkevesebbet fogyasztókhoz viszonyítva. A flavonoidfelvétel nem befolyásolta a
daganatos betegségek morbiditását és mortalitását (10). Egy 1996-ban megjelent finn tanulmányban a nők esetében szignifikáns
inverz összefüggés volt kimutatható a flavonoidfelvétel és az összes, valamint a koronáriás szívbetegségekből eredő halálozások
tekintetében is. A férfiak esetében ugyanezt a trendet sikerült kimutatni, de csak az összes halálozásra vonatkozóan volt
szignifikáns az összefüggés (13).
4. A flavonoidok kémiaibiokémiai tulajdonságai
A flavonoidok igen széles körű kémiai és biológiai aktivitással rendelkeznek. A részben vagy teljesen bizonyított hatások
meglehetősen szerteágazók. Az in vitro, valamint az utóbbi öt évben megsokszorozódott in vivo vizsgálatok alapján a
flavonoidok kedvező hatásai a következő biokémiai folyamatok köré csoportosíthatók: 1) antioxidáns hatás és/vagy
szabadgyök-befogás, 2) immunmoduláns és gyulladáscsökkentő hatás - nagy valószínűséggel az arachidonsav-metabolizmus
módosításán keresztül, 3) asztmaellenes és antiallergén hatás, 4) más enzimek aktivitásának módosítása, általában gátlása, 5) antivirális, antibakteriális hatás, 6)
ösztrogénaktivitás (izoflavonoidok), 7) mutagenezist és karcinogenezist befolyásoló hatás, 8) hepatoprotektív hatás, 9) véredényrendszer működését, állapotát befolyásoló
hatás, vaszkuláris permeabilitás módosítása. A fenti tulajdonságok több esetben egymással összefüggnek: a hepatoprotektív hatás a szabadgyökbefogó tulajdonsággal, az
antioxidáns hatás sok esetben a xantinoxidáz-gátlással, az asztmaellenes hatás az 5lipoxigenáz-gátlással (2, 5, 16, 20). A fenolos antioxidánsok szabadgyök terminátorként
és fémionkelátorként funkcionálhatnak. Hidrogénatomot átadva a szabad gyökök bekapcsolódnak a lipidek és egyéb molekulák oxidációs folyamataiba. A keletkezett
átmeneti termék, a fenoxigyök relatíve stabil molekula, ezért az újabb láncreakció iniciációja nehezen következik be. A fenoxigyök más szabad gyökökkel reagálva részt
vesz a láncreakció terminációjában. A flavonoidok antioxidáns tulajdonságainak mértéke alapvetően az adott molekula szerkezetétől függ (1, 2, 12).
Az irodalmi adatok szerint a flavonoidok relatíve nem toxikusak a magasabb rendű állatok és az ember számára, eddig teratogén hatást sem sikerült kimutatni. Az Amesféle in vitro Salmonella typhimurium short-term mutagenezis tesztben számos flavonoid mutagénnek bizonyult, mikroszomális (S-9) metabolikus aktiváció mellett és annak
hiányában is (3, 4). A kvercetin több in vitro short-term kísérletben genotoxikus hatású volt emlős sejtvonalakon. Több kutatócsoport tett kísérletet a flavonoidok in vivo
genotoxikus hatásának bizonyítására, de legtöbbjük kevés sikerrel járt. Az ezen a területen munkálkodó kutatók összegzése szerint a flavonoidok antikarcinogén hatása
sokkal jelentősebb, mint azok prokarcinogén tulajdonságai, de ez utóbbi sem elhanyagolható. A tisztán növényi étrendet fogyasztó vegetárius egyének esetében az eddig
elvégzett vizsgálatok nem mutattak ki negatív hatást a vegyes étrenden élőkhöz viszonyított jelentősen nagyobb flavonoidfelvétellel összefüggésben.
5. Problémák az étrendi eredetű flavonoidok táplálkozás-élettani megítélésében
A flavonoidok a gasztrointesztinális szakaszban kisebb-nagyobb szerkezetátalakuláson mennek át. Feltételezhető az is, hogy a szervezetben a felszívódás után teljesen más
metabolitok vannak jelen, mint az emésztést megelőzően. Ezért a flavonoidok táplálkozás-élettani hatásai nem szükségszerűen a flavonoidoknak tulajdoníthatók, hanem az
enterális és posztabszorpciós interakciók és degradációs folyamatok során keletkező metabolitoknak. Ezért éles határvonalat kell húzni az in vitro és invivo vizsgálati
eredmények között, valamint az orálisan vagy más úton a szervezetbe juttatott flavonoidok hatásai között is. Nem vethető el az a lehetőség sem, hogy a flavonoidok
élettani hatását alapvetően az határozza meg, mi történik a bélrendszerben, és hogy van-e és ha igen, akkor milyen kapcsolat az immunrendszer, az intesztinum baktériumai
és a flavonoidok között.
Az étrendi flavonoidok más élelmiszer-alkotókkal együtt jutnak a szervezetbe, ezért hatásukat a kísérő, ill. jelen lévő egyéb
komponensekkel történő kölcsönhatások is befolyásolják. A flavonoidok hatása jelenlegi ismereteink szerint főleg preventív
(megelőző). Napjainkban a flavonoidok és az egyéb polifenolos vegyületek egyre inkább a tudományos kutatások előterébe
kerülnek, mint olyan étrendi komponensek, amelyek rendkívül fontos szerepet játszanak a betegségek megelőzésében és az
egészség megőrzésében. Pozitív élettani hatásukban alapvető fontosságú, de nem kizárólagos szerepet játszik bizonyított
antioxidáns tulajdonságuk. Élettani hatásuk pontos megismeréséhez sokkal több és megbízható, tudományosan igazolt
információra van szükségünk az élelmiszerekben előforduló flavonoidok koncentrációjáról, a konyhatechnikai és egyéb
technológiai folyamatok során bekövetkező átalakulásokról és veszteségekről, valamint újabb epidemiológiai tanulmányok is
elengedhetetlenül szükségesek. Fentiek miatt a flavonoidok növényi élelmiszerekkel történő rendszeres fogyasztását
messzemenően javasoljuk, amely akár a vegetárius étrend határáig is terjedhet, ugyanakkor a nagy dózisú étrendkiegészítőkkel
történő, hosszan tartó felvételt a potenciális egészségkárosító hatások elkerülése érdekében elkerülendőnek tartjuk.
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A TERMESZTETT DIÓFAJTÁK ITTHON ÉS A NAGYVILÁGBAN
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Archív diófajták, leendő diófajták
Milyen diófajtát ültessünk?
Kezdő diótermesztő kollégáim egyik legelső kérdése rendszerint az, hogy milyen diófát ültessenek.
A kérdésre pontos választ nem tudok adni, mert az a kolléga elképzelésétől és körülményeitől függ. Megpróbálom a
kérdéskört egy kicsit körülírni, és a fejezet végén visszatérhetünk a kérdésre.

A magról kelt (magonc) diók és a hivatalosan elismert diófajták összehasonlítása
Mottó:
"diót csak az egyik termett"
(Létay Lajos verse: Két diófa)
A diófák a laikus szem számára semmi érdekességet nem mutatnak, annyira hasonlók egymáshoz. Legyenek akár a saját
kertünkben, akár egy francia ültetvényben, vagy akár Indiában.
Viszont diójukat ha kezünkbe vesszük, a laikus is rögtön látja a különbséget, egyből szét tudja válogatni két szomszédos diófa
dióit.

A diótermés alakja, nagysága csak két jellemzője a diófának mint egyednek abból a milliónyi jellemzőből, amelyekben az
egyes diófák határozottan különböznek egymástól.

A diómagoncok változatosak, mindegyikük külön egyéniség. A dió természeténél fogva igen változatos növény, bár
jellemzőinek többsége belső, élettani jellegű. A dió önmagában hordozza saját biodiverzitását.

Egy adott diófa hím-és nővirágai a dió természetéből adódóan a legtöbbször eltérő időben nyílnak. Általában a nővirágok
nyílnak előbb, ezt nevezik szaknyelven hímelőző virágzásnak, vagy fajtának. A fajták jóval kisebb részénél nőelőző virágzás
tapasztalható. Ritka az együttvirágzás, ez legtöbbször úgy történik, hogy adott fán belül a nő- és a hímvirágok virágzási ideje
részben összeér. (Erről a dió botanikájánál beszéltem részletesen.) És tényleg ritka az olyan dió, ahol a két virág teljes nyílási
ideje egybeesik.
A dió a különböző idejű virágzással kényszeríti magát az idegenbeporzásra, miáltal az utódok génkészlete variálódik. Egy
adott diófa az akár több száz éves élete folyamán nem képes genetikailag megváltozni, adott génkészlete az adott természeti
feltételeknek jobban-rosszabbul felel meg, és a természeti feltételek ilyen hosszú idő alatt meg is változhatnak. A természeti
feltételek változásához egy adott diófa nem tud alkalmazkodni. Szaknyelven ezt úgy mondják, hogy a diófa fenotipikus
plaszticitása limitált. Magyarul: A diófa mint egyed nem képes a változásra.
A diófa alkalmazkodóképességét nem saját egyedében, hanem utódaiban biztosítja. Olyan utódokat bocsát útjukra, amelyek
igen változatosak. Lesz közöttük olyan, amelyik az adott, meglévő, vagy éppen változó környezeti feltételeknek jobban
megfelel. Valószínű, az ilyen egyedek lesznek életképesebbek, és ezek nőnek, tenyésznek tovább - nagy átlagban, - és így
marad fenn a diófaj életképessége.

Aki tehát magról ültet diót, arra számíthat, hogy a csemetékből fejlődő fák tulajdonságai igen sok tekintetben nagyon
eltérőek lesznek. Az utódok sorában előfordul olyan is, amely az ember szempontjából az anyafánál értékesebbnek bizonyul,
azonban ez mindig a kisebbség lesz, és csak mintegy évtized elteltével válnak a tulajdonságok (termés mennyisége, minősége,

stb.) értékelhetővé.
Ezért házikerti ültetés céljára ugyanúgy, mint árutermelő üzemi gyümölcsös telepítésére egyedül az adott termőhelyen már
bevált, az illetékes hatóság által elismert fajták vegetatív továbbszaporításából származó csemeték ajánlhatók.
Például a képen német diók láthatók. Ömlesztve egy német fajta diói, a kézben pedig helyi magoncdiók.

Természetesen, aki kísérletező hajlamú, és van rá ideje, helye (és pénze), az próbálkozhat magoncokkal, de ez esetben is
ajánlatosabb a véletlenszerű magoncok helyett célzott, irányított beporzást végezni, és az abból származó utódokat
szelektálni. A munka eredménye lehet egy jobb diófajta előállítása, ami akár hivatalos elismerést is kaphat. De arra már az
idő végessége miatt senki ne számítson, hogy az általa előállításra kerülő új fajtát elszaporítva annak gyümölcsét is maga
fogja élvezni.
Nemcsak mostanában, régebben is sok, kísérletező kedvű diószerető ember élt hazánkban. Körösszakálban például, HajdúBihar megye határmenti apró településén 60 évvel ez előtt az akkori román pap létesített egy kb. egyhektáros kísérleti kertet,
különböző származású diófák összehasonlítására. A kert ma is megvan, mai gazdája, Monok Sándor fajtagyűjteménynek
nevezi, és érdeklődéssel figyeli az egyes, igen eltérő diófa-egyedek tulajdonságait. Kár, hogy a korábbi feljegyzések már
nincsenek meg, de a kert így is érdekes, ígéretes. Egy szép fája:

Tisztelt kísérletező kedvű Kollégám, ha mindenképpen saját nemesítésű diófákat (diófajtát) akar előállítani, javaslom, a már
kiválogatott, nemesnek tekinthető hazai fajták dióterméséből felnevelt magoncokból induljon ki. Valószínűbbnek tartom,
hogy a nemes, a diótermesztő számára értékes diófajták utódai között is nagyobb számban lesznek termesztési szempontból

értékesebb utódok. (Azt vallom, a diófák esetében jogosabban beszélhetünk a nemesi cím, rang örökölhetőségéről, mint az
emberek között.)
A következő képen a Milotai 10-es fajta dióterméséből származó egyik magoncfa diói láthatók. Termésük nagyobb méretű,
mint az eredeti fajtáé, és tetszetősebb is. Állítólag bőven is terem. Érdemes lenne összehasonlító kísérletekbe vonni.

Az ne tartsa vissza tisztelt Kollégámat, hogy ugyanannak a diófajtának a magoncaival más is kísérletezik. Millió variáció van,
lehet, hogy az Ön diója lesz a jobbik.
De az se baj, ha a az elvetett diók nem egy hivatalosan elismert diófajta diói, hanem egy olyan fáé, amelynek kiválóságáról
meg vagyunk győződve, és szeretnénk ugyanolyan, vagy még jobb diófát nevelni, esetleg hivatalosan is elismertetni. Például
ez a magoncvetés egy, a Szőlőskert-árokban nőtt diófa dióiból létesült, legyen az a szőlőskert-árok bármelyik faluban is. Az
elvetett diószemeket látjuk, a nemesítés eredményére még várnunk kell.

Mivel a magoncdiók természetüktől fogva egyedi változatosságot képviselnek, ami a gének véletlenszerű kombinálódásának
nagyszámú variációjából adódik, minden magonc diófát potenciális nemesítési alapanyagnak tekinthetünk. Mivel
Magyarországon még nincs génmódosított diófa, az ország egész diófa-állománya gyakorlatilag génbanknak tekinthető.
Vannak egyes diófa-állományok az országban, amelyeket külön is génbanknak neveznek, ilyen például a kisari Tiszaártérben elhelyezkedő 50 ha területű magonc-állomány, azonban ugyanilyen joggal nevezhetjük génbanknak az ország összes
magonc-állományát.
Visszatérve a változatossághoz: Melyek azok a tulajdonságok, amelyekben egy magonc-állomány a változatosságot mutatja?

Nemcsak a termés mennyiségében (ami önmagában sok egyéb
tényezőtől is függ), hanem:
a diófának az adott termőhelyhez való alkalmazkodásában (ami szintén
sok összetevő eredménye), továbbá
növekedési erélyében,
fagytűrésében,
szárazságtűrésében,
más változatokkal (esetleg fajokkal) való oltási kompatibilitásában,
koronaformájában,
a törzs és az ágak szilárdságában, vagyis a viharkár-ellenállóságban,
gyökérzetének az adott talajtípushoz való alkalmazkodásában,
vesszőinek beérési idejében,
az őszi lombhullás idejében,
az oldalrügyeken való esetleges nővirág-képzésben,
a virágzás idejében,
a nő-, vagy hímvirágok előbbi virágzásában,
a terméshozás, termőre fordulás idejében,
termőképességében,
a gyümölcs érési idejében,
a gyümölcs méretében, alakjában, színében,
a héj vastagságában és belső szerkezetében, vagyis a törhetőségben,
a héj alapi zártságában, vagyis az almamoly-ellenállóságban,
a dióbél arányában, ízében, színében,
a juglontermelés mértékében,
a fa gomba- és baktérium-fertőzésekkel szembeni ellenálló képességben, hogy csak azokat soroljam fel, amik hirtelen
eszembe jutnak.
Legalább ennyi szempont szerint kell a magoncokat értékelni, sok éven át. Ezekre egy magánszemélynek általában nincs
ideje. Ezeket az értékeléseket a nemesítők - külföldi fajták esetében a honosítók - már elvégezték, amit az állam arra hivatott
intézménye az elismert fajták esetén el is ismert.
Dr. Szentiványi Péter hozta fel a következő példát a magoncdiók változatosságára. Hét fajtajelölt fáról származó diókat, mint
magoncnemzedéket felneveltek és kiültettek üzemi ültetvénybe. A termések megjelenésekor megvizsgálták a kapott populáció
változékonyságát. Összesen 449 fa termését vizsgálták, amelyek közül egy se volt azonos az eredeti anyafa tulajdonságaival.
Például a fajtajelöltek termésének átmérője 34 mm volt. Ezzel szemben a magonc utódok 29 %-a 21-29 mm, 47,5 %-a 30-33
mm, 23,5 %-a 34-41 mm átmérőjű termést hozott.
Hasonló változatosság mutatkozott a termesztés szempontjából fontos többi tulajdonságban (a fakadás és a virágzás ideje,
termőképesség, stb.) is.
Konténerben árult diócsemete magoncok:

Spanyol kutatók is vizsgálták - saját körülményeik között - a magonc-diófák változatosságát, és a termesztés szempontjából
fontos értékmérők közül a következőkben találtak igen nagy változatosságot: Az első évek túlélésében, a nyári hőség

elviselésében, a növekedési erélyben, az őszi lombhullás idejében, a baktériumos betegségre való fogékonyságban.
Az ilyen heterogén tulajdonságú állományok a gazdaságos termelés igényeit nem elégíthetik ki, mert hogy csak egy példát
mondjak, a tavaszi fakadás fenofázisaihoz kötötten megszabható gomba- és baktérium-ellenes permetezés idejét lehetetlen
helyesen megállapítani, az állomány nagyobb részénél biztos, hogy korán vagy későn történik a permetezés, így hatástalan
lesz.
És még egy, még fontosabb termesztői szempont: A diófa bármennyire is későn kezd teremni, a dióskert gazdájának előbbutóbb nagy mennyiségű árukínálata keletkezik dióból. A kereskedelem egyik alap-követelménye minden termelővel szemben
a megbízhatóan azonos áruminőség. Magonc-dióból nem lesz azonos minőségű áru, még dióbél se, mert a feles dióbél színén,
nagyságán meglátszik az eltérő eredet. Hadd idézzem, - nagyon idevág - Baltet Károly 1885-ös cikkét a francia, Grenoble-i
dióról: "Mert míg az ótatlan dió decaliterjét két frankkal fizetik, addig az ótottért éppen tízannyit fizetnek." Hát, ez a
különbség.
A diófajták heterogenitását jól mutatja a következő felvétel, ami a tavaszi kilombosodás idején készült. Erre a diófára több
diófajtát oltottak. Egyedül csak a tavaszi lombfejlődés idejében milyen különbség van az egyes ágak között!

A jó áruérték és a termőképesség ritkán egyesül egy egyedben.
Nem tudok mást mondani, kicsiben és nagyban is csak hivatalosan elismert fajtájú diót telepítsünk!
A "fajtadió vagy magoncdió" polémiában egyéb szempontokat is felvetnek. Nagyon sok szerző írja azt, hogy a fajtadiók
előbb fordulnak termőre, mint a magoncok. És nem csak azt a kb. négy évet számítják, amennyi időelőnnyel az oltvány
rendelkezik az ültetésével egy időben földbe dugott diószemmel szemben, hanem akár 10 éves különbséget is emlegetnek. Én
ezt a nagy időkülönbséget nem látom megalapozottnak, de a korábbi termőrefordulás tény.
Egy másik, hasonló szempont az ár. A magonccsemete ingyen is beszerezhető, akkor is, ha nem magunk vetettük. Tisztelt
kezdő Kollégám, minden valamirevaló dióültetvényben kelnek a hullott diókból magoncok. Ha kérünk a gazdától,
valószínűleg ingyen is ad, de az a veszély fennáll, hogy magában mosolyogni fog.
Tisztelt gyakorló Kollégám, adjunk a kertünkben nőtt csemetékből kezdő kollégánknak. Pénzünkbe nem kerül, és még
mosolyoghatunk is.
Ez az igazi biznisz, amiben mindkét fél megtalálja a megelégedését.

Angliában például úgy írja az ottani irodalom, hogy a fajtadiók 5 éven belül teremnek, a magoncok pedig 6-15 év alatt
fordulnak termőre. Egyébként az oltvány használata mellett még azt is felhozzák, hogy a magoncok gyakran nem teremnek
kellően. Ez igaz itthon is, a fajtadiók termőképesség szempontjából - ami önmagában is sok-sok tényező eredője - jól be
vannak vizsgálva.
Ugyancsak angoloktól olvastam azt az érvet is, hogy mivel a
diócsemete erős főgyökeret szeret fejleszteni, aminek elvágását
rosszul tűri, ezért a faiskolában nevelt csemete, amelynek
főgyökér-elvágása és azutáni átültetése már a csemetenevelés
ideje alatt, kedvező, faiskolai körülmények és gondozás mellett
megtörtént, a végleges helyre ültetést jobban viseli, mint a
magonc, ezért a végleges helyen az első éves indulás és fejlődés
jobb lesz, mint a magoncé. Azt magam is tanusíthatom hazai
oltványokkal végzett munkám során, hogy az oltványok közel 100
%-ban megerednek, és jól fejlődnek. A magoncokról ezért azt
írják az angolok, hogy végleges helyükre ültetésükkor fokozott
gondozásban részesítsük őket.
A hazai diófa-állomány fajta szerinti megoszlásáról csak az 1500
m 2-nél nagyobb ültetvények vonatkozásában van adat. A hazai
dióültetvényekben is bőven van magoncfa, nem beszélve ezen túl a
házikerti, a szórvány diófákról.
Jellemző például, hogy a legnagyobb termőtájnak mondott tiszaháti tájegység falvaiban ma is túlnyomó részben
magoncfákról származik a termés. Azok a szép diófasorok, amelyek ott a Tisza vagy a Túr mellett láthatók, mind
magoncdiók.

Ha tisztelt diófaültető Kollégám diócsemetét keres, kérem, ne üljön fel a dió-faiskolások kínálatának. Mostanában az a divat,
hogy bárki bármit el akar adni, hazai áruként hirdeti, mert úgy jobban veszik. Más országokban is, nemcsak nálunk.
Gyönyörűek a következő képen látható újvidéki diócsemeték, de nem szabad megvenni őket, mert fajtamegjelölés nélküliek,
tehát bizonytalan tulajdonságokat hordozó magoncok.

Ebben az esetben a "hazai" jelző a rossz minőséget jelzi. Mert a fajtadiókat a nevük alapján értékelni lehet, - ezt teszem én is
hamarosan, - és a megismert tulajdonságaik alapján dönthetjük el, hogy kell-e nekünk, vagy nem.

Mit jelent az, hogy diófajta?
Diófajta az, amit a különböző országok mezőgazdasági minősítő hatóságai diófajtaként ismertek el.
Ez a legszigorúbb meghatározás. Már megengedőbb deffiníció, hogy diófajta az, amit szakemberek kutatók, faiskolások, stb. - külön fajtának tekintenek. Végül - ez is gyakori, - egyes magánszemélyek
is elneveznek egyes, szaporított klónokat, vagy akár csak egyes fákat is. Szóval, ha egy fajtanévvel
találkozunk, helyesen tesszük, ha az adott diófajtával minél jobban megismerkedünk, mert csak így
értékelhetjük jelentőségét, vagy potenciális lehetőségeit.
Egyes diófajtanevekre - pl. Piemontese - az ember csak legyint, a másikról rögtön tudja, hogy az
nem egy fajta, hanem típus, pl. a Kaghazi a Közép-Kelet vékonyhéjú dióinak összefoglaló neve, de az
olyanokról, mint a Lara, rögtön tudni kell, hogy bár több országban is jelen van, mégis egy
meghatározott klón, jól leírt önálló fajta.
Minden növényfajtának fontos tulajdonsága az egyöntetűség, hasonlóság. Azért, hogy ha egy növényfajtáról beszélünk,
annak fontos jellemzői a szakemberek és a nagyközönség előtt ismertek legyenek. Hogy - ha már beszélünk, - legalább
tudjuk, hogy miről beszélünk.
Kétféle növényfajta van. Tájfajta, amelynek jellemző tulajdonságait a növényegyedek csak többé-kevésbé képviselik, egy
tájegységre jellemzőek, és a dió esetében magról szaporodva is bizonyos egyöntetűséget mutatnak, illetve olyan fajta,
amelynek egyedeit az ellenőrzött körülmények között végzett szaporítás során folyamatosan állítják elő, - a diófa esetében
szinte kizárólag vegetatív úton, - és ezek az egyedek tulajdonságaikban azonosak.
A szaporítóanyag-felügyelőségek mint állami szervek a világon mindenhol egyformák. Vagyis hatóságok, és bár sokszor nem
állnak a szakma magaslatán, ítéletük mégis döntő egy fajta létében, megítélésében. A hivatalos német fajtakísérleti telep egy
vizsgálat alatt álló diófája Marquardt-ban:

A hivatalos elismerést sok-sok bírálat előzi meg. Szlovén fajtajelöltek küllemi bírálaton:

Az elismert diófajták túlnyomó többsége vegetatív klón, jól leírható jellemzőkkel. De nem elhanyagolhatók a tájfajták sem,
ilyenek például az olasz Malizia és Bleggiana fajták.
Mivel a dió az északi félteke mediterrán és mérsékelt égöve alatt széleskörűen elterjedt, az egymástól erősen eltérő éghajlati
körülményekhez a diótípusok különböző formái alkalmazkodtak. Külső megjelenésben a diófák között csak a szakértő szem
tud különbséget tenni fajták szerint. Igen nagy viszont az élettani tulajdonságokban a fajták különbözősége.
Török és kaliforniai diófajták gyűjteménye:

Más gyümölcsfajokhoz képest a diónak specialitása, hogy nincs elterjedt világfajtája, mert minden termőhelyhez más diótípus
(fajta) alkalmas, ha a biztonságos, jó termést tekintjük fontos szempontnak. Ebből a szempontból kérdéses, hogy a
magyarországi termőhelyeket azonos termőhelynek vagy eltérő termőhelyeknek tekintjük-e. Mindkét vélemény mellett lehet
megalapozottan érvelni. Saját véleményem az, hogy az Érden előállított, kipróbált, szaporított fajták az egész országban
otthon érzik magukat, így telepítésük ajánlható.
A növényfajták (a dió is növény!) magyarországi hivatalos elismertetésének már közel 150 éves, tiszteletre méltó múltja van.
A szervezet, a rendszer, az alkalmazott bírálati módszerek, az alaposság, szóval ezek a tényezők mind garanciái voltak, hogy
a magyar diófajták közül amelyik állami elismerésben részesült, az felért egy állami kitüntetéssel.
Jók is a magyar diók.
Na, ebben a kérdésben most van egy nagy törés. A világszínvonalat meghaladó magyar elismerési rendszer már nem tartható
fenn, alább kell adnunk, az EU-ban a gyengébb mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező országokkal kell
jogharmonizálnunk. Sajnos.
Ez annyit jelent, hogy az elismerésre bejelentett új fajtáknak mostantól nem kell azt bizonyítaniuk, hogy jobbak az
eddigieknél, hanem csak azt, hogy különböznek az eddigiektől.
És személyi változások is történtek.

A főbb fajtacsoportok tulajdonságai
A legősibbnek és a legfontosabbnak a közép-ázsiai (a Kaukázus, Irán, Kirgiz- és Üzbegisztán, Kasmir diói, stb.) diók
tekinthetők.

Iránban, ahol vadon is él, ma is általános a magról való szaporítás, így Irán a dió-gének valódi tárháza. Ennek a
fajtacsoportnak a közös jellemzője a kiváló gyümölcsminőség és az igen nagyfokú fagyérzékenység. Viszont a
napperzselésnek ellenállnak. Ennek a fajtakörnek a legelterjedtebb, értékes típusa a Kaghazi nevű papírhéjú dió, amely
Kaliforniában további nemesítések alapját képezte.

Méltánytalanul nem említi még a szakirodalom se, hogy ebbe a fajtacsoportba tartoznak a világ legnagyobb természetes
dióerdeinek diói is, a kirgiz diók, ahol tudósok a dió 300 változatát írták le (Blazer, 1998).
A többi fajtacsoporttól eltérően a középázsiai diófák erős szaporítószövet-aktivitást mutatnak. A diótermesztésben ez a
tulajdonság a bujtásos szaporítás lehetőségében mutatkozik meg, a minőségi diófaanyag termelésében pedig az erős
görcsképződésben, a görcsös faanyag rendkívüli rajzolatosságában.

A közép-ázsiai fajtakörhöz tartozónak tekinthető még a Törökország területén szelektált nagyszámú diófajta is, ott is
hasonlóak az éghajlati tényezők.

Önálló fajtacsoportként tartják számon az Észak-Kaliforniában a termesztők - és később a kutatók - szelekciós munkája
során kialakult fajtacsoportokat. Fő jellemzőjük, hogy téli fagytűrésük csak -10-12 C°-ig terjed. Ezek közül a legelterjedtebb
az Eureka és a Hartley. Újabb kaliforniai diók: Chandler, Sunland, Tulare

Beszélnek mandzsúriai fajtacsoportról, mandzsúriai rasszról is, azonban ez erős tévedés. Úgy mondják, hogy a mandzsúriai
fajtacsoportot a nagyfokú hidegtűrés, igen korai fakadási idő, a nagy, fürtös diótermés és a sötétebb színű, gyengébb ízű
termés jellemzi.
Ezek a tulajdonságok azonban a mandzsúriai dióra (Juglans mandshurica) mint önálló diófajra vonatkoznak. A mandzsúriai
dió a közönséges dió igen közeli rokona, vele jól hibridizálódik, és vegetatíve is kompatibilis. Ezért egyes, értékes
tulajdonságaik alapján kiválasztott mandzsúriai diók a közönséges dió nemesítésében is szerepet kaptak.
Két, igen értékes típus került kiválasztásra.
Az egyik a csúcsrügy oldalrügyein is rendszeresen nővirágot és termést hozó típus, amelynek termőképessége lényegesen
nagyobb a többi diótípusénál. Ennek a típusnak a francia diókkal való keresztezéséből előállított első ilyen fajta
Kaliforniában a Payne volt, aminek további felhasználásával, keresztezésbe vonásával állította elő E. F. Serr, a Davis
Egyetem nemesítője a kaliforniai új fajták egész sorozatát.

A másik értékes mandzsúriai változat oltási alany céljára alkalmas, jelenleg Manregian néven terjed.
Ha az amerikai, kaliforniai diófajtákat fogyasztói szempontból akarjuk a hazaiakhoz viszonyítani, feltűnik, hogy azok
erősebb dióaromával rendelkeznek, míg az itthoniak íze kellemesebb.
Igen fontos fajtacsoportja a közönséges diónak a dél-franciaországi nagy múltú termesztés
során kialakult sok értékes fajta és változat. Közös jellemzőjük az igen jó
gyümölcsszerkezet és bélminőség, az átlagosan későbbi fakadási idő és nyugalmi
állapotukban csak mérsékelt fagytűrés. Az 1900-as évek elején folytatott hazai honosítási
kísérletek a hazai keményebb telek miatt nem vezettek eredményre, de termőképességben
is jóval alulmaradtak az eredeti élőhelyükön szokotthoz képest.

Az átlagosan későbbi fakadási idő azonban kisebb magyarázatra szorul. A francia szakírókkal szemben én inkább úgy
fogalmaznék, hogy termesztett diófajtáikra igaz lehet ez a megállapítás, de a természetes dió-populáció francia földön
mutatja a legnagyobb szélsőségeket. Vannak szélsőségesen korán kihajtó magonc-egyedeik, ezekre a márciusi diófa (noyer
de mars) elnevezést találták ki, és a végletesen későn, csak a nyári napforduló (június 21.) táján rügyező, virágzó diófáikat
pedig noyer de la Saint-Jean, vagyis Szent János-diófáknak nevezik.
Végül a legnagyobb területen és a legváltozatosabb éghajlati viszonyok között alakult ki a diónak a kárpáti fajtakörhöz
tartozó változatainak tömege. A kárpáti fajtakör változatai a Kárpátokon belül és kívül - Ukrajna, Lengyelország,
Csehország, Németország területén - tenyésznek, de ide számíthatók a Kárpát-medencétől délkeletre eső vidékek diói, a
szerb, román, bolgár és moldáv diók is. A diók között ezek a legváltozatosabbak, de közös jellemzőjük, hogy hidegtűrésük
nagy, -30 C°-ig is terjedhet, Kanadában az innen származó dióknak -37-39 C°-ig terjedő fagytűrésről számolnak be. Továbbá
jellemzően korai fakadásúak, és a dió-rasszok közül a kárpátiak a leginkább hajlamosak a megtermékenyülés nélküli,
apomiktikus terméshozásra.
Szentiványi Péter úgy jellemezte a kárpáti rassz apomiktikus jellegét, hogy a termésen "szinte nem is lehet észrevenni, hogy a
megporzás feltételei hiányoztak".
Ehhez a csoporthoz sok értékes fajta tartozik, amelyeket az érintett mintegy tíz ország nemesítői egymástól függetlenül, saját
országuk dióállományából szelektáltak ki.

A kárpáti rassz ("carpathian walnut") elnevezés Kanadából származik, ahol a helyi diótermesztést a 20. század elején szó
szerint a Kárpátokból, Lengyelországból begyűjtött diók elültetéséből indították meg. Később az Egyesült Államok
északkeleti részén is így nevezték a Közép-Európából származó diókat.

A diófajták honosításáról
Mint említettem, a diónak nincsenek világfajtái. Azok a termesztői és kutatói törekvések, amelyek értékes, idegen
származású diófákat igyekeztek meghonosítani, nálunk is, a világ többi részén is eredménytelenek maradtak, illetve helyesebb
úgy fogalmazni, hogy csak igen ritkán vezettek eredményre. Például Kaliforniában, ahol a közönséges dió nem volt őshonos,
a világ minden tájáról betelepülő telepesek a legkülönbözőbb származású diókat próbálták honosítani, de ezek közül egyedül
a francia Franquette honosítása járt sikerrel, igaz, Kaliforniában annak is helyi változata alakult ki.
A honosítás helyett a helyi magoncok szelekciója, valamint a nemesítői keresztezések eredményezték a helyi viszonyoknak
leginkább megfelelő fajták megszületését. Mindenhol a világon, ahol diónemesítésről, diókultúráról beszélhetünk.
Megállapíthatjuk, a dió, mint egy adott fajta - gyakorlatilag egy dióegyed - az új termőtájakhoz rosszul alkalmazkodik.
(Alkalmazkodóképességét utódainak változatosságával biztosítja.)
Honosítási kísérleteket az érdi kutatóintézet is végzett, nem is keveset. A Kaliforniában keresztezéssel előállított új fajtákat
is, de a világ más részeiről származó jó diófajtákat is összehasonlító kísérletekbe vonták. Szentiványi professzor külön
kiemeli, hogy az összehasonlító kísérletek sikerében nagy szerepe volt a korábbi kaliforniai vezető diókutatónak, Serr
professzornak, akinek jóvoltából Magyarországra kerülhettek a korábbi és újabb kaliforniai diófajták.
A kísérletek végeredménye az volt, hogy a hazai természetes dióállományból kiválogatott diófajták hazai viszonyaink között
jobbak, mint a világ legjobb diófajtái.
És viszont, a kaliforniai kutatóintézet is kipróbálta a legjobb magyar diófajtákat. Az eredmény az lett, hogy az idehaza szép
termést produkáló A-117-es és M-10-es Kaliforniában nagy, rücskös lódió-termést növesztett, kevés béllel. Szóval, nem
hálálták meg a jólétet.
Ennek ellenére igen sok országban nem tettek le a kutatók arról, hogy a világ más részein, hasonló éghajlati viszonyok között
jól bevált fajták honosításával kísérletezzenek, még ma is. Valószínű, a honosítani kívánt diófajta eredeti termőhelyéhez
hasonló éghajlaton nagyobb a honosítás sikere.
Például Törökországban, amely ország tengerparti vidékei és a tengerek felé nyíló folyóvölgyei mediterrán éghajlatúnak
tekinthetők, szervezetten foglalkoznak a kaliforniai diófajták honosításával, török viszonyok közötti kipróbálásával.
Kaliforniai diók Törökországban:

Diófajták honosításával nemcsak kutatók, hanem gyakorlati szakemberek is próbálkoztak. Balatonboglárra is behozták a
francia, a kaliforniai és egyéb diókat, de az eredmény ugyanaz volt.
Némileg más a helyzet a szomszédos országok diófajtáival. A hasonló éghajlat alatt kipróbált fajták, mint a csehszlovák
Jupiter, Mars, stb., vagy a romániai Sebeshelyi fajták nálunk is jól megélnek. Termesztési értékükről sok biztosat nem
mondhatunk, de nem valószínű, hogy felülmúlnák a világviszonylatban is versenyképes hazai elismert fajtákat. Az osztrák és
a szlovén diófajtáknál már az eltérő éghajlat is kérdésessé teheti a sikeres hazai alkalmazást.

A hazai fajtaösszetétel
2001-ben mezőgazdasági összeírás volt Magyarországon, ami az 1500 m 2-nél nagyobb diósokat érintette. Valahol itt
kezdődik az árutermelő kategória. Az ennél nagyobb területű diósokból 3150 ha-t találtak.
Legnagyobb területen a Milotai 10-et termesztik, 1200 ha-on. A második helyezett a magoncokból, valamint a csehszlovák és
moldáv import fajtákból álló 900 ha-os vegyes csapat. Harmadik, 700 ha-ral az Alsószentiváni 117, negyedik 250 ha-ral a
Tiszacsécsi 83. A többi hazai fajta összesen 100 ha-t tesz ki.
A hazai diófajtákat a külföldi diókkal együtt, abc-sorrendben tárgyalom. Több mint 400 diófajtát említek, de nem biztos, hogy
mindegyik méltó rá. Mindenesetre ismerjük már, legyen fogalmunk róluk, ha halljuk. Még az is biztos, hogy a névsorban
nemcsak hivatalosan elismert fajták vannak, hanem sok egyéb olyan, amelyeknek valaki valamilyen okból valamilyen nevet
adott.
Nem említem a diófajták között a lódiókat, bár sokak kedvencei. A természetes
dióállományokban a világon mindenhol felbukkannak a szokásosnál jóval nagyobb,
tetszetős diót termő fák. Magyarországon lódiónak nevezik az ilyen diókat, de ilyen
fajta hivatalosan nincs, sőt, tudomásom szerint nem hivatalosan se szaporít ilyen diót
senki. Ennek az az oka, hogy a nagy dióméret csak egy jellemzője egy diófajta
értékének. Ezek a diók sok más jellemzőben viszont elmaradnak a "normális"
méretű dióktól. Például szinte általános, hogy ezekben a diókban a bél nem tölti ki
teljesen a héjat, rosszabb a kihozatal. Stb.
Tisztelt Kollégám, van egy jó tanácsom a diófajták értékeléséhez. Tudvalevő, hogy fajtaleírásokat nemesítők, faiskolások és
szakírók szoktak közzétenni. Itthon is, külföldön is. Az első kettőnek az az érdeke, hogy minél többet vegyenek a
diócsemetéikből. A szakírók pedig sokszor nem értenek hozzá. Itthon se, külföldön se.
A most következő fajta-felsorolásban zömében én is ezekre a szakemberekre támaszkodtam. Úgy kell a leírtakat értelmezni,
hogy a diófajták jó tulajdonságai vannak ismertetve. Mindazok a jellemzők, amelyek egy fajtánál nincsenek megemlítve,
gyanakodnunk kell, hogy azokban az adott fajta nem jó. És akkor még nincs kiszűrve a szakírók esetleges tévedése.
Minden diófajtáról csak annyit írok, amennyit tudok róla.
Hogy hol találja tisztelt érdeklődő Kollégám a hazai diókat a felsorolásban? Javaslom, az A, M és T betűk alatt keresse
elsősorban. És van még néhány ezeken kívül is.
Jó tanulmányozást!
AB C D E F GHIJ KLMN OP QR S T UVWXYZ

A termesztett diófajták A
Abbotabad 1 Pakisztáni diófajta az ország északi részéről, a hasonnevű városról elnevezve. Angliában dísznövénynek
ajánlják.
Ackuri Grúz diófajta.
Aconcagua Chilei tájfajta, valószínűleg nem a közönséges dió változata, hanem az Andok diójának (Juglans neotropica) chilei
tájfajtája.
Adams (vagy Adam). Állítólag francia eredetű kaliforniai fajta, gyenge termőképességű volt, annak ellenére, hogy részben
oldalrügyön is terem. Ma már génbankban őrzik. Az Egyesült Államok Oregon államában még próbálkoznak helyi
termesztésbe vonásával. Fája erősen feltörekvő, későn fordul termőre. Tavasszal korai kihajtású, érési ideje is korai. Diója
nagy, erős héjú, dióbele sötét. A betegségeknek részben ellenáll.

Aksu Kínai diófajták sorozata szerepel ezen a néven, 44, 67, 71, 81, 85, 210, 417, 611 számokon. Hszincsiang tartománybeliek, Aksu város vidékéről. Korai termőre fordulásukat és magas olajtartalmukat emelik ki. Jellemzően október közepi
érésűek.

Akura Amerikában említik mint diófajtát.
Alamoty Tájfajta Iránban, a Kaukázushoz közeli területeken. Rendkívüli egészségével, gnomónia-ellenállóságával tűnik ki.

Albi Azonos az Albigowa 93 lengyel fajtával. Gyenge növekedésű fája van, koronája idősebb
korban szétterül. Téli fagytűrése nem kielégítő. Nővirágai néhánynappal nyílnak a hímvirágok
után, vagyis nőelőző virágzású. Kiegészítő megporzást igényel. Szeptember második felében
érik. Diója közepes méretű, kissé hosszúkás (2,8–3,4 cm x 2,5–3,0 cm x 2,4–2,8 cm). A dió
héja vékony. A dióbél bár a héjat viszonylag jól kitölti, kicsi, a bélkihozatal 30-45 %. A bél
színe világosbarna, íze édes-fanyar. Korán termőre fordul, jól ellenáll a bakteriózisnak.
Élelmiszeripari és cukrászati célra ajánlják, darált dióként.

Albigowa 88, Albigowa 93 (ld. Albi néven), Albigowa 101 (ld. Resowia néven) Lengyel fajták.
ALB-22 (Kézdialbisi 22) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 7 m-es fa. A koronaátmérő 8 m,
törzskörmérete 0,95 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző virágzású. A bél aránya 54,1 %.
Alcalde 1 és 2 Spanyol diófajták.
Algyógyi Romániai, erdélyi dió. Szeptember végén érik. Diója nagy, héja vékony. Dióbele roppanó, édes. Házikerti
termesztésre ajánlják. Tájfajta lehet, mert az algyógyi kutatóállomás eddig elismert 18 fajtája más neveken fut.
Ali Kaghazi Nem fajta, hanem diótípus. (l. Kaghazi)
Allegheny Újabb amerikai fajta a kontinens keleti feléről, Pennsylvaniából. George Dickum nemesítése. A téli hideget jól
bírja, -28 C°-ot is kibírt. Kései kihajtású, a tavaszi fagyokat elkerüli, ezért évente rendszeresen terem. Öntermékeny. Közepes
méretű dióinak héja vékony, a héjat a bél jól kitölti. Feles dióbélként törhető.
Allen Amerikai diófajta a kontinens keleti feléről, Michigan-ből. Glen W. Allen nemesítette, 1923-ban.
Alley Amerikai diófajta, New-York vidékéről.
Alsószentiváni 117 (A-117) 1950 körül Alsószentiván-Zedregpusztán egy diófasorban fellelt magonc
anyafáról történő vegetatív szaporítással és hosszú időn át végzett értékeléssel Szentiványi Péter érdi
diónemesítő által szelektált fajta. Mivel a zedregpusztai diófasorban az 1900-as évek elején
Franciaországból behozott francia diófajták terméséből származó magoncok kerültek eltelepítésre,
valószínű, hogy az A-117-es fajta ősei között a Mayette is szerepel. A fajta állami minősítést 1976ban kapott. Kiemelkedő növekedési erélyű, edzett, fagytűrő, gyengébb talajokon is jól díszlő fajta.
Bár részben francia származású, fagytűrő képességét Magyarország eltérő éghajlatú vidékein is
bizonyította. Magyarország területén eltérő termőhelyi viszonyok között is jól bevált. Vadalanyra
oltva növekedési erélye erős, fekete dió alannyal is jó az affinitása. Fája fiatalon feltörekvő, később
terülő koronát nevel. Hibája, hogy koronája túl sűrű, termőkorban ritkító beavatkozást igényel.

Kései fakadású, ezért a kései fagyokat elkerüli, ennek következtében termésbiztonsága jó. Termőre fordulása korai,
bőtermő, a hajtások átlag 45 %-a rakódik be terméssel, de oldalrügyön nem terem. Virágzása hímelőző. Porzónak az
Alsószentiváni 118, Pedro és Tiszacsécsi 2 fajták ajánlhatók, de porzófajtát nem igényel, apomitikus jellege kielégítő.
Betakarítási ideje elnyúlik, szeptember közepétől október elejéig tart. Diója kissé barázdált, világosbarna színű, 35-36 mm-es
átmérőjű. Könnyen törhető, tisztítható. A bél színe sárgásfehér, aránya 48-52 %, a bél jóízű. Olajtartalma magas, 65 %,
fehérjetartalma 18 %. Betegségeknek ellenálló. Jó ellenállóképességét a fajta viszonylag magas juglontartalmával is
összefüggésbe hozhatjuk. Egy angliai (vagy velszi, nem vagyok biztos benne) nagyterjedelmű összehasonlító vizsgálat mutatta
ki, hogy a magasabb juglonkoncentrációjú fajták közé tartozik. Napégésre a hazai fajták közül a legfogékonyabb. Az egyik
vezető magyar alapfajta.

Az A-117-est Németországban is kultiválják. Ott erős növekedésűként, magas, széles koronájúként jellemzik. Száraz években

is nagyot nő. Biztosan terem, száraz évben is. Korai érésű, elsőként érik a Németországban termesztett diók közül. Termése
jellemzően jó minőségű. A tavaszi fagyok kevéssé károsítják. A baktériumos és gombás megbetegedésekkel szemben
kiemelkedően ellenálló. Középnagy diója jellemzően aromás, parfümös belet tartalmaz.

Alsószentiváni 117-15 Lásd Bonifác
Alsószentiváni kései (A 117-31) Származása azonos az A 117-15 fajtával. Erős növekedésű,
feltörekvő, ritka koronát nevel, határozott központi tengellyel. Korán termőre fordul. Bár
oldalrügyön is terem, kisebb arányban, mint a vele egy időben keresztezett és vizsgált többi fajta.
Nagyon kései fakadási idejű, így a késő tavaszi fagyok kevésbé veszélyeztetik. Hímelőző virágzású,
tehát a virágzás fordított ütemű a többi magyar fajtához képest. Mivel a nővirágok nyílnak előbb, a
többi magyar fajta akkori pollenszórása túlporzását eredményezheti. Ajánlatos a többi magyar
fajtától távolabb telepíteni. Nővirágai 7 év átlagában május 11-én nyílnak. (A szóródás: április 19május 16). A Bonifáccal kölcsönösen jól porozzák egymást. A kései kihajtás ellenére a termésérés
ideje közepes, szeptember 2. és 3. dekádja. 25-35 %-ban oldalrügyön is terem. Igen bőtermő,
termésbiztonsága jó. Gyümölcse sima-tetszetős, 38 mm-es, héja és világos színe következtében felülmúlja az anyafajtát.
Könnyen törhető, tisztítható. A diótermés hibája, - talán a túl nagy termés miatt is, - hogy héja a varratnál gyakran nem
záródik, kézi nyomásra is szétnyílik. A fajta héjas értékesítésre kevésbé, de béldiónak jó.

Alsószentiváni 118 (A-118) Eredete az A 117 fajtáéval azonos. Fája igen erős növekedésű, feltörekvő korona alakú. Közepes,
vagy kissé korai fakadású, kissé fagyérzékeny, rendszeresen bőtermő. Középkorai, nőelőző virágzású, más hazai fajták
porzófajtájaként számításba vehető. Szeptember 10-től a hónap végéig érik. Diója a német Nr. 120-as fajta diójára hasonlít,
de színe sötétebb. 35 mm-es, a bél aránya 45 %. A bél íze kissé fanyar. Betegségeknek ellenálló. Homoktalajon is jól fejlődik.

A-550 és A-625 Hazai fajtajelöltek Érdről, az A-117-es leszármazottai. Oldalrügyesek, még kipróbálás alatt állnak.

Amande Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból, neve a helyi nyelvjárásban dióbelet jelent. Késői
kihajtású. Diója hosszúkás, közepes méretű. Felülete érdes, egyenetlen. A dióhéj vékony. A dióbelet könnyű kinyerni, de
okker-színe miatt csak olajkészítésre jó.
Ambassador (No.4132) A kárpáti fajtakörhöz tartozó ősökkel rendelkező amerikai fajta. Idaho-ban szelektálták ki,
Kaliforniában is szaporítják, kaliforniai feketedió alanyon. Hidegtűrő. Fiatalon gyorsan növekszik. Öntermékeny. Bőtermő.
Szeptember 20-október 5. között érik. Diója 32-34 mm-es, vékonyhéjú, de jól zárt. Dióbele telt, világos, jóízű. Téli
hidegigénye 600 óra.

Amigo (UC56-226) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem bocsátotta ki.
Franciaországban is termesztik, Olaszországban és Törökországban is
kísérleteznek vele. Virágzása hímelőző jellegű. Fürtös, gömbölyű gyümölcsű.
Argentinában a legnagyobb méretű diót produkálja (36-38 mm). Átlagos diósúlya
11,6 g, bélaránya 51 %, az átlagos bélsúly 5,9 g. Meleg éghajlatra való. Diótermő
képességén kívül egy sor kaliforniai fajta jó porzója (Tehama, Pedro, Pioneer,
Midland).
Amphyon Holland diófajta, Hollandia északi részéből, Tjuchem helységből. A groningeni kutatóállomás fajtája. Első említése
2005-ös. Belgiumban és Dániában is ajánlják ültetését. A szelekció az északi, hűvösebb viszonyok elviselésére irányult,
valamint a betegség-ellenállóságra. Állítólag mindkét célnak jól megfelel. Kiskerti ültetését ajánlják, árutermelő bioültetvényben közel 1 hektáros állománya van. Erős növekedésű. Szélesen, tíz méterre terülő koronája van. Jó télálló,
közepes-kései kihajtási idejű. Virágzására jellemző, hogy az évek többségében a hím- és nővirágzás ideje nagyrészt átfedi
egymást. Ha mégis porzót ültetnek mellé, más, északholland fajtákkal oldják meg. Apomixisre, vagyis termékenyülés nélküli
terméshozásra is hajlamos. Sokszor csoportosan, 2-4-es fürtökben terem. Diója október második felében, október végén érik.
Diója hosszúkás, mélyen barázdált. Héja könnyen, kézzel is törhető. A dióbél aránya 54 %. A dióbél hártyája szép
megjelenést kölcsönöz a bélnek, a dióbél íze kiváló. Betegségekre mérsékelten fogékony.

Anica Román diófajta, a jászvárosi kutatóállomás fajtája. Mérsékelt növekedési erélyű, gömbkoronájú. Bőtermő.
Szeptember közepén érik. Diója nagy, átlag 14 g-os, kerek-tojásdad, szimmetrikus. A dió héja krémszínű, viszonylag vékony.
A dióbél aránya 53 %, a bél a héjat jól kitölti. Nagyon jó betegségellenálló, és jól tűri a hideget és a szárazságot.
Anoszovszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre. Rendkívül nagyméretű diója van.
Apolló Csehszlovák diófajta 1971-ből, Csehországból, Valticéből. Erős növekedésű. Nagy, széles, gömb
alakú koronája van, az átlagosnál nagyobb térállást igényel. A vastagabb, de még sima ágak felülete
jellemzően fehéresszürke. Ágszerkezetére a meredek szögű elágazások a jellemzők, amely tulajdonsága
miatt a szélkár fokozottan veszélyezteti. A fa mérete miatt nagyobb kertekbe való. Lombja sötétzöld,
jellemzően egészséges. Nemesítője szerint korán termőre fordul, jól és rendszeresen terem. Nagy termésre
képes, ha a fagy nem viszi el virágait. Korai, hímelőző, részben együttnyíló virágzású. Porzófajtát
ajánlanak mellé, például a Jupitert. Nővirágai jellemzően csoportosak. Virágzáskor a kései fagyok
veszélyeztethetik. Érése szeptember harmadik hetében történik, koncentráltan, rövid idő alatt. Diója
középnagytól igen nagyig változik, 43-44 mm hosszú, 37-39 mm széles, 35-36 mm vastag. Súlya 14-15 g.
Nagy termés, vagy szárazság esetén a diók kisebbek, de a varrat zártsága mindig jó. Tojás alakú, kissé
csúcsos. A dió héja világosbarna, kissé barázdált, majdnem sima, jól zárt, vastag. Más leírás szerint félpapírhéjú. Diója
tetszetős kinézetű. Dióbele világossárga, szalmasárga, a bél aránya 51 %. Dióbele kimondottan jóízű. Szüretkori magas
víztartalma miatt mindenképpen szárítani kell. A termőhelyre érzékeny. Meleg, laza, mélyrétegű talajt igényel. Nedves
években a xanthomonasz komolyan károsíthatja, betegségekkel szemben nem mondható ellenállónak.

Apomikt-2-6 Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.
Aragvi Grúz diófajta.
Araz ordubad Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.
Arco Ismeretlen portugál fajta.
Ardeche Jelentéktelen, régi francia fajta. Termése a Chico-ra hasonlít.
Argesean Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. A fa erőteljes növekedésű, termékeny, fagyálló. Virágzási
időszaka középkésői, hímelőző típusú. Érése szeptember második dekádjára esik. A gyümölcs kerek alakú, héja
sárgásbarna, könnyen törhető. Átlagos súlya 14 g, 51,8% átlagos bélaránnyal. A dióbél szalmasárga színű, kellemes ízű.
Argor Soleze néven említve.
Arnold Amerikai diófajta, 1923-ból.
Arosemme Francia, ismeretlen diófajta.
AS-1 Chilei fajta, helyi szelektálásból. (Lehet, hogy az Astorga-sorozatba tartozik?) Korán termőre fordul. Tavasszal korán
hajt ki. Ősszel közepes érésű. Termőképessége kiemelkedő, oldalrügyből is terem. Porzói a Chico és az Amigo.
Asbury Amerikai diófajta, 1972-es.
Ashley (UC66-4) Korábbi kaliforniai fajta, megtalálójáról elnevezve, mivel természetes
szaporodás terméke, eredete ismeretlen. 1945-ös születésű, 1962-ben kapott elismerést, a
Stuckee diófaiskola kezelésében. Főleg 1970 előtt telepítették. Ma már génbankban őrzik.
Fája mérsékelt növekedésű. Koronája kereken szétterülő, a lelógó ágak miatt gyakran kell
metszeni. Gyors termőre fordulású, jól termő fajta. Korai virágzású és korai érésidejű.
Oldalrügyes. A dió átlagsúlya 19 g, átlagos mérete 30,7-32,2 mm. A dióhéj jól zárt. A dióbél
színe tetszetős. Jól törhető. A fajta nagy hátránya, hogy napégésre is és bakteriózisra is
hajlamos, a tavaszi fagyveszélyességen túl.
Astorga 1990-ben elismert chilei diófajták futnak ezen a néven, szám szerint a 62-es, 147-es,
538-as. Valószínűleg Gamalier Lemus fajtái.
Asworth és Athens Két amerikai diófajta, 1966-ból.
Attowey Amerikai diófajta, G.M. Atkins nemesítése.
Aufhauser Baden Más néven Pferdeblutnuss. Német diófajta. Növekedése középerős, széles
koronával, sűrű hajtásokkal. Térigénye 70-100 m 2. Öntermékeny, porzót nem igényel.
Szeptemberben érik. Diója szép, nagy, 5,5x4 cm-es. Enyhén szögletes, keményhéjú, barázdált. A bél
nem tölti ki a héjat. Halványpiros, de inkább barnás dióbele van. Házikertbe, kedvtelésből való
ültetésre ajánlott, annál is inkább, mert nagyméretű diói a karácsonyfán jól mutatnak. Feles dióhéja
hobbi-barkácsolásra teszi kedveltté.

Ausiger Oroszországi fajta, a Kaukázusból. Diója apró, 28-29 mm-es, a bél aránya 48 %.
Axel Holland fajta. Vagy belga, nem tudom pontosan. Angliában is termesztik. Nagyméretű, erősen feltörekvő fája van.
Május elején hajt ki. Virágzása hímelőző. Termőképessége közepes. Igen-igen nagy, 5 cm-es diója van, talán a legnagyobb az
ismert diófajták közül. "Ököldió"-nak mondják. A dió gyakran nem eléggé telt, és a dióbél íze csak középszerű. A bél
jellemzően felesen nyerhető ki, a dióbél aránya 40 %. Baktérium-ellenálló, gnomóniára nem fogékony.

Aygarn Amerikai diófajta, Heber Aygarn nemesítése.

A termesztett diófajták C
Caglayancerit (Csaalajandzserit-nek ejtendő) Törökországban államilag elismert tájfajta a hasonnevű faluról elnevezve,
Kahramanmaras város körzetéből. Hegyvidéki körülmények között alakult ki, 700-1500 méter magasságban. A tájfajta zárt
élőhelye:

Április-májusban virágzik a tengerszint feletti elhelyezkedéstől függően. Ugyanannak a fának a hím- és nővirágai időben
közel nyílnak egymáshoz, tehát porzófára nincs szükség. Diótermése csoportos-fürtös.

Érési ideje szeptember 10-október 1, a termőhely fekvésétől függően. A nagyobb fákon 60-65 kg száraz héjas diótermés
érhető el. A diók tömege 15-16 g, a dió héja 1,0-1,1 mm vékony, a dióbél színe fehér-halványsárga.

Calarasi Szovjet-moldáv diófajta. (Az első két a-betű fölül kis görbe ékezet hiányzik, az s-betű alól pedig ejtésmódosító jel, de
ezeket a jeleket a számítógépem képtelen kezelni.) A fajta eredeti, 60 éves anyafáját 1964-ben D.I. Lavrienko lelte fel
Harjauca moldáv faluban. A fajta 1980-ban kapott fajtaelismerést. Fája erős növekedésű, a téli hideget jól tűri, ugyanúgy,
mint a nyári szárazságot. Rovarkártevőkkel szemben ellenállónak mondják. A xanthomonaszos bakteriózissal és a
gmomóniával szemben is eléggé ellenállónak tartják, csak esős tavaszok és nyarak folyamán jelennek meg a bakteriózisos és
gombaokozta levélfoltok. Kistermetű, világos törzsű fája van. A vázágak hosszúak, erősek, az elágazások jellemzően nagy
szögekben történnek. Koronája gömbalakú, szétterülő. Lombozata dús. Hajtásai hosszúak, barnászöldek. Levelei viszonylag
nagyok, világoszöldek, fényesek. Közepes virágzási idejű. Virágzása nőelőző, jellemzően 5-6 nappal. Évente rendszeresen
terem. Szeptember második dekádjában érik. Diója nagy, átlagosan 42 mm hosszú, 37 mm széles, 40 mm vastag.
Keresztmetszete kerekded. A dió átlagsúlya 15 g. Alakja széles-ovális. Alapja kerekded. Az alapi nyílás viszonylag nagy, de
rostokkal zárt. Csúcsi végén kis csúcs jellemző. Dióhéja vastag, dudorokkal és hornyokkal, kifejezett hosszanti varrattal,
mégis jól törhető. Színe sárgás kávébarna. Dióbele nagy, a héjat jól kitölti. Színe világos. Töréskor a bél a héjtól jól elválik,
felesen nyerhető ki.
A fajta hivatalos leírása és képe:

Camburat Kisebb jelentőségű francia diófajta, Lot megye régi fajtája. Már nem szaporítják. Diója elég nagy, héja kemény,
dióbele világos, jó minőségű. A dióbél hártyája csillogó. Utolsó fái Granat és Lissac helységekben találhatók.
Çameli 91 Török diófajta, állítólag 61-62 %-os dióbél-aránnyal.
Candelou Kisebb jelentőségű francia diófajta. Hegyes vidékeken is jól terem. A tavaszi fagyokat nagy
biztonsággal elkerüli. Diója kicsi, mindkét végén csúcsos. A dióhéj vékony, a diótörés könnyű és gyors. A
dióbél tetszetős, jóízű.
Carcagente Magoncból szelektált spanyol fajta.
Caręme Francia, aveyroni fajta. Azon ritka diófajták közül való, amelyek a szeles termőhelyet és a meszes talajt jól elviselik.
Fája erős. Korán virágzik, korán érik. Gyümölcse közepes méretű, ovális, alapja lapított, benyomott. Vékony héjú. A dióbél
kiváló, illatos, a héjat jól kitölti. Magas dióbél-kihozatali arányú. Asztali fogyasztásra, cukrászsüteményekbe, olajütésre
egyaránt használatos, a bél magas olajtartalmú, olajkihozatalú. Rokon-fajtája, a Demi-Careme mára már teljesen eltűnt.
Termesztési körzetében még ma is keresett fajta.

Carmelo Írják két l-lel, Carmello-nak is. Amerikai, kaliforniai
fajta. Hidegebb teleket is kibír, mint amit a kaliforniai éghajlaton
kap. Téli hidegigénye 700 óra. Későn hajt ki, későn virágzik.
Öntermékeny, nem kell hozzá porzófajta. Szeptember végénoktóber elején érik. Nagy, jól telt diója van, olyan, mint a francia
Bijou. Inkább csak érdekesség. Ritka. A Napa-völgyi Hoffman
farmon még termesztik.
Carroll Az Egyesült Államok északkeleti sarkában él, a Gordon faiskola szaporítja.
A hideg teleket jól elviseli, és késői kihajtású. Ugyanott, New York-ban említenek
egy Carla nevű fajtát is, talán azonos a kettő.
Carto Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról.
Cascade Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről, valószínűleg Washington
államból. Későn, szeptembertől október közepéig érik. Diója nagy. A
dióbél jóízű.
Castronovo Gyenge termőképességű olasz diófajta, alacsony
bélkihozatallal.
Cazacu Szovjet-moldáv diófajta. 250 éves anyafáról 1965-ben oltották le, és 2006-ban nyert
fajtaelismerést. Erőteljes növekedésű, nagy méretet elérő fája van. Koronája megnyúlt-hengeres,
sűrű, mutatós. Ágai hosszúak, vastagok, feltörekvő, függőleges-közeli állásúak. Ágai világos, szürkés színűek. Jól tűri a téli
fagyot, nyári aszályt, és betegségellenálló. Kihajtási ideje közepes. Hajtásai hosszúak, világoszöldek. Nővirágai a barkák
előtt 5-6 nappal nyílnak. Évente rendszeresen bőven terem. Szeptember közepén érik. Diója közepes méretű. Átlagosan 42
mm hosszú, 31-32 mm széles, 33-34 mm vastag. Az átlagos diósúly 11 g. Alakja hosszúkás-elliptikus, alapja lapított,
lekerekített. Alapi nyílása viszonylag nagy, de a nyílást rostok töltik ki. Csúcsi végén enyhe hegy van. Héja vékony, felületén
kis ráncokkal. Színe barnásszürke. Belső válaszfala nem túl erős. Dióbele sötét szalmasárga, jó minőségű. A dióbél hártyája
könnyen lehúzható.
A fajta hivatalos leírása és képe:

Cerda Magoncból szelektált spanyol fajta.
Cerreto Olasz tájfajta. Diója kisméretű, jóízű.
Cervinara Gyenge termőképességű olasz diófajta, alacsony bélkihozatallal.
Chaberte Francia fajta, Közép-Franciaországból, M. Chabert nemesítése. (Azonos lenne a
Chaberete-tel, amit már nem szaporítanak?) Gyengébb talajjal is beéri, hegyoldalakon is jól érzi
magát. Fája erős növekedésű. Kései virágzású. Bőtermő, októberben érik. A nyárvégi napégésre
egyáltalán nem fogékony. Diói meglehetősen aprók, dióbele telt. A dióbél két felét sötétbarna
válaszfal szeparálja. A fajta fő értéke a dióbél magas olajtartalma. A bélből 60 % olaj a
gyakorlatban is kinyerhető. Házikerti ültetésre nagyon ajánlott. Alanynak is jó. A 20. sz. elején az
Egyesült Államok északkeleti részén is kipróbálták. Franciaországi leszármazottja a Souvenir du
Congres.

Chambers 9 Mandzsúriai dióval történt keresztezésből származó amerikai, oregoni dió. Jó hidegtűrő. Jól termő. Dióbele
jóízű. Öntermékeny. Nem elterjedt.
Champion Jugoszláviai tájszelekciós diónemesítés eredményeként létrejött fajta. Szlovéniában is propagálják, Šampion
néven. Törökországban összehasonlító kísérletekben vesz részt. Rövid vegetációs idejű, a téli fagyokat is jól bírja. Fája
közepes méretű, bőtermő. Nőelőző virágzású diófajta. Diója szabályos alakú, simahéjú. A dió átlagos súlya 14 g.
Bélkihozatala rendkívül magas, 58 %, egy dióból 8,1 g dióbélre lehet számítani átlagosan. A dióbél jóízű.

Chandler (UC64-172) Kaliforniai fajta, 1963-ból származik, Serr és
Forde (Davis Egyetem) nemesítése, 1979-től van termesztésben.
Ugyanúgy a Pedro és az 56-224 sz. fajtajelölt keresztezéséből
származik, mint a Howard. Több más országban, így
Spanyolországban, Argentinában és Új-Zélandon is termesztik.
Mediterrán vidékeken vezető diófajtának számít. Közönséges dió
alanyt ajánlanak hozzá, bár Kaliforniában helyi feketedió, továbbá
paradox dió alanyokra is oltják. Fája mérsékelt, mások szerint közepes-erős növekedésű,
feltörekvő formájú, de félig feltörekvőként (semi-upright) jellemzik. Mindenesetre kisebb
termetű, mint a Hartley. 12 m korona-átmérőjűre is megnő, szabad térállásban 8x8 m-t
ajánlanak, sövényben pedig 8x4 m-t. Korán termőre fordul. Gondos metszést igényel,
mert koronájában gyakori a hegyesszögű elágazás. Téli nyugalmi ideje csak 30 nap. (Bár
Spanyolországban hosszú nyugalmi idejéről írnak, ezért csak Észak-Spanyolországba
ajánlják.) Tavaszi kihajtását koraiként és középkéseiként jellemzik a különböző leírások. Magyarországon már április elején
fakad. Franciák szerint is korai, 8 nappal előzi meg a Larát. Virágzása korai, nőelőző
jellegű, április végén-május elején virágzik. Mivel önbeporzásra nem lehet számítani,
késői pollenszórású porzót igényel, például a Franquette-et. A csúcsrügyön kívül az
oldalrügyeken is terem, oldalrügyei 80-90 %-án hoz nővirágot, ezért igen termékeny
fajta. Középérésű, szeptember végén-október első felében érik. Gyümölcse nagy, sima,
hosszúkás, ovális. Az átlagos diósúly egy leírás szerint 13,25 g, szerintem 22,8 g.
Könnyen törhető, feles bél nagy arányban nyerhető belőle. A dió átlagos mérete leírás
szerint 34-36 mm, a termesztői statisztika szerint 31,7-33,3 mm. Héja jól zárt, annak
ellenére, hogy vékony, sokszor nagyon vékony. A dióbél nem kielégítő fásodását
Franciaországban hibájának tartják. Diónként átlagosan 11 g dióbelet terem, a bél aránya
47-52 %. Dióbele jó minőségű. Színe kiváló, a világos árnyalatú bél aránya 90 % fölött van,
gyakorlatilag a teljes termés világosként adható el. Ízletes. A Cisco, a Fernette és a Scharsch
Franquette fajtákat használják hozzá porzófának. Más forrás szerint öntermékenyülő fajta.
Meleg éghajlatot igényel. A bakteriózisra mérsékelten fogékony, a fertőzésveszély nedves
éghajlaton nagyobb. Jelenleg Kaliforniában a legnagyobb arányban telepítik.
Franciaországban csak néhány kisebb körzetben ajánlják telepíteni.

Chandler fajtájú dió:

A Chandler virága:

Ültetvények a Chandler fajtából:

A Chandler dió bele:

A Chandler fajtának nemrég fellelték egy rózsaszín belű változatát is, egy termő ültetvényben. Bár több fán előfordult, nem
biztos, hogy változatról van szó. Lehet vegyszerhatás (túlzott foszforműtrágya hatása), a porzó fajta (Livermore) hatása, vagy
enyhe (fitoftóra) fertőzés hatása.

A Chandler fajta össztermése erős növekedést mutat Kaliforniában.

Ha továbbra is így globalizálódik a felmelegedés, - amiben nem hiszek, de sokan mondják, - hamarosan a magyar táj
Chandler-termelővé léphet elő. (A kaliforniaiak pedig nemesítsenek ki szubtrópusra való diófajtákat.)
Mindenesetre kipróbálásra már itt van a Chandler. Egy hazai Chandler fa és termése:

Chandler fajtájú diókínálat Argentinából:

Chase D9 Régi amerikai diófajta Oregonból, Springfieldből, nemesítőjéről
elnevezve. Olasz és francia kísérletekben is szerepel, mert bírja a téli
hideget, ezért hegyvidéki telepítésének lehetőségét vizsgálják. Faanyagtermelésre jó. Egyébként Chase néven másik három fajta is létezik,
például a D12.
Chenovo vagy Cheinovo Azonos a Sejnovo nevű bolgár fajtával.
Szerbiában, Indiában, Marokkóban is kísérleteznek vele.
Chernivetsky 1 (Csernyivecki) Más néven Czernowitz 1. Ukrán diófajta, a
pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Nagy koronája van. Részben
oldalrügyes. Szeptember végén kezd érni. Diói kerekek, 10,6-12,8 g
súlyúak. Héja kifejezetten vékony, 0,8 mm-es, jól törhető, a belső
válaszfal is vékony. A dióbél aránya 50,7-54,6 %, a bél olajtartalma 68-71
%. Gombabetegséggel szemben ellenállónak mondják.

Chevriere (vagy Fertile de Chevriere, Chevriere-i bőtermő) Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. Diója
sötétbarna.
Chico (UC56-206) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, 1956-ból.
Szülővárosáról nevezték el. A Sharkey és a Marchetti hibridje.
Franciaországban és Új-Zélandon is termesztik, Olaszországban is
kísérleteznek vele, meleg éghajlatot igényel. Kisméretű, központi tengelyes
ágszerkezetű fája van, gyorsan termőre fordul. Korán hajt és korai érésű.
Nem való tavaszi fagyveszélyes helyre. Nagy termőképességű, mivel
oldalrügyeinek több, mint 90 %-án is hoz nővirágot. Magyarországi
vizsgálat szerint hazai körülmények között oldalrügyessége 0-50 %. Sűrű térállású ültetvénybe való. Ahhoz, hogy diói
nagyméretűek legyenek, erős metszést igényel. Kaliforniában március második felében már virágzik, de van másodvirágzása
is. Érési ideje középkései. Kis, gömbölyű diója van, kiváló bélminőséggel. A héjból a bél könnyen kinyerhető. Dióbélkénti
értékesítésre való, nem héjas diónak. Magyarországi viszonyok között diómérete nagy, 34-37 mm, hosszúkás, ovális alakú. A
bél aránya 47-52 %. Kaliforniában diónként csak 5,2 g dióbelet produkál. Jól porozza a Payne, Serr, vagy a Sunland
fajtákat. Porzójának a Vina-t ajánlják. Fogékony a baktériumos fertőzésre, ezért csapadékos vidékre nem jó.
China-B Amerikai fajta. A téli hideget jól tűri. Koronája egyenesen feltörekvő alakú. Szeptember harmadik hetében érik.
Igen nagy, gömbölyű diója van. Héja vékony, alapjánál jól zárt, dióbele telt.
Chisinau Vagy Kisinyovszkij. Szovjet-moldáv diófajta. 1963-ban szelektálták helyi magoncok közül. Fajtaelismerést 1980ban kapott. Erős növekedésű, a téli fagyokat tűrő fája van. A tavaszi fagyok is kevésbé károsítják, betegségellenálló, de
hűvös, esős tavaszokon a gnomónia megtámadja. Fája kistermetű. Koronája gömbalakú, szétterülő, a korona sűrűsége
közepes. Ágai a korona széle felé jól elágazók. Kihajtása késői. Virágzása egyidejű, öntermékeny. Évente bőven terem.
Október 10-e körül érik. A termés jó minőségű. Diója közepesen nagy, átlagosan 40 mm hosszú, 34 mm széles, 36 mm mély.
Az átlagos diósúly 10 g. A dió alakja széles-ovális, keresztmetszete megközelítőleg köralakú. Alapja kerekded, alapi nyílása
kicsi. Csúcsa hegyes. Héja vékony, felületén kis ráncokkal. Színe sárgásszürke. Varrata csak a dió felső részén kifejezett. A
dióbél aránya 49 %. Dióbele nagy, színe fehéres-sárga. Hártyája egészben lehúzható.

A fajta hivatalos leírása:

Chitral 1, 2, 3 A hasonnevű vidékről elnevezett pakisztáni diófajták. Jellemzőik:
Fajta neve Dió átlagos méretei Hossz-Szél-Vast. mm Alak
Méret Dió átlagsúlya g Bélarány % Héj vastagság mm Héjfelület
Chitral 1 39,5 x 34,3 x 35,1
gömbölyded nagy 13,5
46,9
1,35
Érdes
Chitral 2 39,7 x 33,2 x 33,5
gömbölyded nagy 18,1
50,9
0,95
Átlagos
Chitral 3 41,2 x 32,8 x 32,9
ovális
nagy 18,2
50,2
0,98
Sima

Chiusa Gyengén termő olasz diófajta.
Chonwon 14 Koreai diófajta.
Chopaca (máshol Chopacca vagy Chopaka) Az Egyesült Államok Illinois államában termesztett hidegtűrő, házikerti
termesztésre ajánlott diófajta. Igen korán termőre fordul.

Chun Fua Kínai diófajta, neve tavaszi virágot jelent.
Ciobeanu Szovjet-moldáv diófajta, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Manapság nem említik.
Cisco (UC66-178) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem bocsátotta ki. A Pedro és a Meylan hibridje. Fő haszna, hogy a
Chandler, de főleg a Howard fajták porzófája. Kicsi, felálló koronája van, a korona nem terül szét. Diója nagyméretű,
gömbölyded, de a dió bele rossz minőségű. Meleg éghajlatot igényel.
Ciumesti Román fajta Olténiából, a Valcea-i kutatóintézet favorizált fajtája.
Claudia Román fajta, az algyógyi kutatóállomás fajtája. Közepes növekedési erejű fája
van, betegség-ellenálló. Érése szeptember első felére várható. A gyümölcs közepes
nagyságú, ovális alakú, lapított alappal. A dió héja nagyon vékony, halványsárga. A
dióbél nagyon kellemes ízű, aromájú.
Cluster Régi amerikai diófajta, nevéről ítélve fürtös termésű.
Coble #2 (vagy Cobles #2, vagy Coble Jumbo) Kanadai, Ontario-i fajta, az Egyesült
Államokban 1980-ban ismerték el. (Más forrás szerint pennsylvaniai.) Jó télállónak
mondják. Oldalrügyön is terem. Szeptemberben érik. Igen nagy, telt diója van. Jó minőségű, édes ízű. Viszonylag ellenáll a
bakteriózisnak.
Cocarde Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.
Coenen Holland fajta, az észak-brabanti Veghelből. Angliában is termesztik. Erős növekedésű,
nagy, méltóságteljes kinézetű fa. Koronája nyílt. Leginkább díszfának, parkfának ajánlják, mert
korai, áprilisi virágzása miatt rendszeresen fagykáros, termést gyengén hoz. Virágzása hímelőző.
Legalább részben öntermékenyülő. Ha nem fagy el, jól termő, gyakran párosával, néha
hármasával hozza termését. Rendkívül nagyméretű, hosszúkás (5 cm/3 cm, 5,5 cm/3,5 cm) diója
van. Vékony héjú, jól törhető. A dióbél aránya 45 %. Gnomóniára fogékony. Porzónak a
Buccaneer-t ajánlják.

Cogalniceanu Szovjet-moldáv diófajta. Izvoare moldáv faluból származik. Eredeti anyafája a gyűjtés idején, 1967-ben 40 éves
volt. A fajta 2006-ban kapott fajtaelismerést. Közepes növekedési erélyű. Viszonylag fagytűrő, a gnomóniának részben
ellenáll. Koronája szabálytalan, hosszas-piramidális, viszonylag sűrű. Ágai hosszúak, vastagok, átlagosan szétterülők,
szürkések. Vesszőinek hossza és erőssége átlagos, színük sárgás kávébarna. Virágzása hímelőző jellegű. Rendszeresen és
bőven terem. Csoportos termésre hajlamos. Szeptember második dekádjában érik. A dió mérete nagy, egyöntetű. Átlagos
hossza 51 mm, szélessége 35 mm, vastagsága 37 mm. Az átlagos diósúly 12,5 g. A dió alakja jellemzően hosszúkás-elliptikus,
keresztmetszete kissé lapított. Alapja kerekded, alapi nyílása átlagos nagyságú. csúcsi vége enyhén hegyes. A dióhéj vékony,
felületén kis ráncokkal. Színe világos kávébarna. Varratai erősek, kifejezettek, de csak a termés felső felén. A termés
minősége kiemelkedő. Dióbele sárgás színű.
A fajta hivatalos leírása és képe:

Colby Kanadában, azon belül Ontario-ban és Új Skóciában
termesztett fajta. Az USA középső vidékein, Illinois és
Kentucky államaiban is ajánlják házikerti ültetését. Crath
tiszteletes által 1930 körül Ukrajnából és Lengyelországból
hozott anyagok közül Illinoisban, Urbana-ban válogatták ki.
1952-ben kapott fajtaelismerést. A kárpáti fajtakörbe tartozik.
Hidegtűrő. Növekedése feltörekvő, ágai erősek. Ami nem
feltétlenül jelenti azt, hogy nagyméretű fája lenne. Olyan
véleményt is olvasni, hogy a Colby az egyetlen törpe diófajta.
Valószínűleg, saját gyökéren. Termőre fordulása gyors.
Virágzása enyhén nőelőző, porzófajta nélkül is jól terem.
Rendszeresen termő. Korai érésű. Diója közepes méretű, sima,
vékony héjú. Dióbele telt, jóízű, világos. Dióbél-aránya 53 %.
Combe Ugyancsak kanadai fajta.
Concha Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. Chilében termesztik még.
Concord Eredetileg amerikai fajta, de már kiszorult a termesztésből. Szlovéniai kísérletekben szerepel.
Cook's Giant Sweet Egyesült Államok-beli, viszonylag hidegtűrő diófajta. Termékeny. Korán, szeptemberben érik. Diói
nagyok. Dióbele enyhe, kellemes ízű. Házikerti ültetésre ajánlják.
Corjeuti Szovjet-moldáv diófajta. Anyafáját Corjeuti moldáv falu magoncdiói közül szelektálták 1964-ben. Fajtaelismerést
1980-ban kapott. A téli fagyokat bírja, és betegségellenálló. Fája kicsi-átlagos növekedésű. Koronája lapított gömb alakú,
viszonylag sűrű, gazdagon termő. Vázágai erősek. Vesszői kávébarna színűek. Levelei viszonylag kicsik, világoszöldek. Előbb
virágzik, mint a diófajták többsége. Virágzása nőelőző, a hímvirágok mintegy 5-6 nappal nyílnak előbb. Bőven és
rendszeresen terem. Hajlamos a fürtös dióképzésre, egyes években 7-15-ös fürtökben is terem. Szeptember közepén érik.
Diója közepes nagyságú. Jellemző méretei: 42 mm hosszú, 32 mm széles, 33 mm vastag. Az átlagos diósúly 10 g. Alakja
ovális, kerekded alappal. Alapi nyílása kicsi. A dió keresztmetszete kerek. Dióhéja vékony, könnyen törhető. Felülete
kávésárga. Sima, kisebb egyenetlenségekkel a dió hosszában. Varrata nem túl erős. Dióbele nagy, a héjat jól kitölti. A héjból

könnyen kifejthető. Színe sárgásfehér.

A fajta hivatalos leírása és képe:

Corne du Périgord vagy Corne corrésienne vagy Corne de boeuf. Másik neve Couturas.
Francia, périgordi, közelebbről Correze-i eredetű fajta. Olaszországban is kísérleteznek
vele. A különböző talajtípusokon egyaránt szépen díszlik. Fája erős, rusztikus. Későn
fordul termőre, de termő korában bőven terem. Tavasszal késői kihajtású, (átlagosan két
nappal a Franquette előtt). Virágzása erősen nőelőző jellegű, a barkák április 29-május
13 között nyílnak, a nővirágok virágzási ideje május 15-30. Későn, október közepe után
érik. Gyümölcse kicsi-közepes méretű, ovoid. Megnyúlt elliptikus. Héja igen kemény,
erős varrattal. Az a jellemző kifejezés rá, hogy varrata erősen "összeforrott". Bele fehér,
igen jó ízű, nehéz kinyerni. A dió belső válaszfala is erősen fásodik. A bél aránya feltűnően alacsony, 35-40 %. Gnomóniára
érzékeny, a baktériumfertőzésre mérsékelten fogékony. Termőhelyén, Délnyugat-Franciaországban a bél kinyerésének
nehézsége miatt folyamatosan más fajtákkal váltják fel. Porzófájának a Meylanaise vagy a Ronde de Montignac ajánlható.

Corniola Kisebb jelentőségű olasz tájfajta.
Corsan Réges-régi kanadai, ontariói fajta. Nemesítője George Hebden Corsan, akit korábban már említettem.
Costiujeni lásd Kosztyuzsenszkij
Criollas Nem konstans fajtát, hanem vegyes magoncdiót, vagy nem is a közönséges diót (Juglans regia) kell ezen a néven
érteni, hanem Latinamerika teljes területén Mexikótól Argentináig és Chiléig fellelhető helyi diófajok termését.
Crisco (Ez minden valószínűség szerint a Cisco elírása)
Cul-Plat Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Diója nagy, dudoros. Dióbele jó, de nehezen
nyerhető ki. Nagyon kései kihajtású, manapság már csak a Franquette porzójaként telepítik.

Culeronne Kisebb jelentőségű francia diófajta a grenoble-i termőtájról. Diója elég nagy. A dióhéj színe fehéres világossárga.
A dióhéj nagyon kemény, nehezen törhető. A dióbél fehér, finom, két fele erős belső válaszfallal van elválasztva.
Curro lásd Motta
Cyril Nemrég szelektált északholland fajta a groningeni kutatóállomásról, a helyi, groningeni természetes dióállományból.
Korábbi jelölése Nr. 6 volt, mielőtt nevet kapott volna. Nagy növekedésű, sűrű koronájú. Jó télálló. Közepes kihajtási és
virágzási idejű. Virágzására az a jellemző, hogy igen sok nővirágot és kevés hímvirágot fejleszt. Virágai egyidőben nyílnak,
öntermékeny. Rendszeresen termékenyülés nélkül, apomiktikusan is terem. Jellemzően fürtös dió. Gyakoriak a 2-6-os fürtök,
ritkábban 18-ig is felmegy az egy fürtben termő diók száma. Jól terem, október közepén érik. Diója nagy, kerekded. Dióhéja
keményebb annál, hogy kézzel törhető lenne. A bél a héjból jól kinyerhető. A bél aránya 50 %, a dióbél jóízű. Általában
egészséges, betegségellenálló fajta. Ha erős a baktériumos fertőzöttség, egész fürtök is a betegség áldozatául eshetnek.

További képei:

Č-6/7 Szlovén fajtajelölt, jellegzetesen szétterülő koronával.
Csernyivecki l. Ch-nál.

A termesztett diófajták G-H
Galmwa Svájci magonc diófa, Freiburgból. Hans-Sepp Walker feketedió alanyokra oltva nagy tételben szaporítja. Fája
erőteljes növekedésű. Diója átlag 49 mm hosszú, 35 mm széles. Erős, robusztus héja van, jól zárt varrattal, jól eltartható. A
száraz dió átlagsúlya 13 g. A dióbél aránya kb. 46 %, súlya 6 g. Színe világos, aromája jó.

Gammie Újabb kanadai, brit-kolumbiai diófajta, Pendleton helységből. Kései kihajtású, bőtermő.
Gant Régi, Amerikában kipróbált diófajta. (Lehet, hogy a francia Bijou másik elnevezése.)

Gareji Grúz diófajta.
Gautheron Francia fajta, jelenleg nem szaporítják.
Geisenheimi fajták ( Nr. alatt felsorolva)
Gelbioara Régi besszarábiai diófajta, az 1930-as években M. Koszteckij szelektálta. Manapság nem említik.
Geoagiu Romániai diófajták sorozata szerepel ezen a néven, legalább 10 db, a hasonnevű, magyarul algyógyi kutatóállomás
fajtái, Erdély déli részéről. Ld. még Claudia, Germisara, Orastie, Sarmis, Sibisel (Sebeshelyi).
Geoagiu 65 Közepes növekedésű, széles, piramis alakú, jól megvilágított koronájú fája van. Fagytűrő. Korán, a hatodikhetedik évben már termőre fordul. Rendszeresen, jól terem. Nővirágai a barkákhoz képest sokkal előbb nyílnak, porzófajtát
igényel. Későn, október második felében érik. Diója nagy, tojásdad, alapján kerekded, csúcsánál hegyes, 15 g-os. A dió
varrata kiemelkedő, jól zárt. Alapi nyílása nagy, de rostokkal eltömött. A dióbél aránya 50 %. A dióbél kellemesen aromás
ízű. Betegség-ellenállónak is mondják.
Gerdouie Sangi és Ghodeh Germez Iráni árutermelő diófajták.
Germisara (vagy Geoagiu 44x4 -259) Romániai, algyógyi diófajta. Fagytűrő. Fája gömbkoronájú, alacsony növésű. A korona
jól megvilágított. A Geoagiu-i kutatóállomás legtermékenyebb fajtája. Korán, 6-7 éves korában fordul termőre. Nővirágai a
barkáktól időben elkülönülten, jóval előbb nyílnak. Szeptember közepén érik. Diója nagy, hosszúkás, hegyes, átlagsúlya 15 g.
A dió alapi nyílása jól zárt. Azt mondják, betegség-ellenálló.
Gervans (vagy Fertile de Gervans, Gervans-i bőtermő) Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. A Franqette
továbbszaporítása. M. Guillot faiskolás állította elő, Saint-Marcellinben.

Gillet (Tévesen: Gilles) A legújabb kaliforniai fajták közül való dió, 1995-ös keresztezés, 2002-ben szelektálták,
első leírása 2004-es. Nevét Felix Gillet-ről kapta, aki 1870-ben francia diófajták telepítésével egyik úttörője volt
a kaliforniai diótermesztésnek. A Chico egyik leszármazottja, nagy, erős fája van. Egy leírás szerint korai
kihajtású. Egy másik leírás szerint a Payne után 18 nappal hajt ki. Virágzása nőelőző. Erősen oldalrügyes, 100
%-osan. Érési ideje igen korai, másik leírás szerint középidejű, mindenesetre a Chandler előtt két héttel érik.
Fiatal korban már jól terem. Alternáló terméshozásra hajlamos. Diója a Sextonéra hasonlít, de annál kissé megnyúltabb. A
dió mérete bár nagy és alakja gömbölyded, a héja meglehetősen gyenge, ezért héjas értékesítésre nem ajánlják. Főleg fiatal
fákon a varrat zártsága is hiányos lehet. Dióbél-kihozatala 51 %-os, a diónkénti bél átlagsúlya 8,0-8,2 g. Könnyen törhető,
válogatható. Feles dióbél könnyen nyerhető a diójából, és kevés az aszalt bél. A dióbél színe kiváló, 90 %-ban elsőosztályú. A
fajta mérsékelten fogékony a bakteriózisra. Porzója a Payne, Vina, Serr, Scharsch Franquette, Sexton és a Cisco lehet.

A Gillet leszármazása:

Godyn N88 Lengyel diófajta, Godijn névvel is illetik, Dodo néven is nevezik. A lengyelországi
Mumina községből származik. Fája közepes növekedési erélyű. Koronája fiatalon feltörekvő,
később szétterülő, szabályos alakú, rövid vesszőkkel. Viszonylag későn fordul termőre.
Virágzása nőelőző, a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Porzófát igényel. Szeptember második
felében érik. Diója közepes-nagy (2,8–3,4 cm x 2,8–3,0 cm x 2,7–3,0 cm), hosszúkás tojásdad
alakú, kifejezett karimával mindkét oldalon. A dió héja inkább vékony, szürkésbarna, enyhén
barázdált. Dióbele telt, a héjat jól kitölti, világosbarna színű. A dióbél hártyája pirosbarna. A
dióbél íze édes-fanyar. A dióbél aránya 45 %. Jó betegségellenállóság jellemzi, jól bírja a téli
hideget, és jól terem. Minőségi dióbélként és édesipari alapanyagként egyaránt jó. Állítólag a
következő képen is a Dodo látható.

Gorgeous Kanadai, Ontario-i fajta.
Goruli Grúz fajta.
Gourlande Jelentéktelen francia fajta Puy-de-Dome megyéből. Diója nagy, hosszúkás, ovális. Héja szétrepedő, nagyon
törékeny. Emiatt héjasan nem tárolható. Dióbele kiváló éretten is, de még inkább friss dióként.
Grandjean Francia, a périgordi termőtájról származó fajta, olasz kísérletekbe is
bevonták. Lot megye régi fajtája. Leginkább szülőhelyén kultiválják. Fája nagy. Elég
korán termőre fordul. Jó termőképességű. Korán virágzik, fagyveszélyes. Október
közepén érik. Gyümölcse közepes-nagy, hosszúkás-gömbölyded, alapján lapított, a dió
az alapján megáll. A dió héja törékeny, a gépi szüret, a szállítás során sok sérül.
Dióbele illatos, fehér, könnyű kinyerni, jól tárolható. Sokak szerint a legjobb dióbelet
adja. Homokos talajon is díszlik. Érzékeny a baktérium-fertőzésre, és kevéssé
érzékeny a gnomóniára.

Grand Jefe Spanyol diófajta, neve nagyfőnököt jelent. Jól terem.

Grand Noblesse Az Egyesült Államokban mintegy 100 éve kipróbált fajta. Neve nagy nemességet jelent.
Greenhaven Az Egyesült Államok Michigan államából, 1937-ből származó fajta. Kanadában (Ontario)
is termesztik. Korán termőre fordul, rendszeresen terem. Korai, szeptember elejei érésű. Közepesen
nagy, jó diója van, könnyen törhető, a dióbél a héjat jól kitölti, világos, jó minőségű. Az Egyesült
Államok északi vidékein az egyik legjobb diófajta.
Groningeni diófajták Észak-Hollandia tájszelekciós diói. Mindazokat a groningeni diókat, amelyek
nem kaptak önálló nevet (Amphyon, Cyril, Dionym), számokkal jelzik.
Groningeni Nr.3 Nieuwolda-Oost helységből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Nagyon jó
télálló. Közepes-kései kihajtású, virágzása is középkésői. Virágzásában a sok nővirág és kevés
hímvirág a jellemző, a kétféle virág nyílási ideje ritkán esik egybe. Porzófát igényel. Jól termő,
gyakran 2-4-es csoportokban terem. Későn, október második felében érik. Nagy, hosszúkás diója van.
A dió héja sima, enyhén barázdált. A dió héja középkemény. A dióbelet nem a legkönnyebb kinyerni. A
dióbél jóízű. A fajta általában egészséges, de a baktériumos betegség előfordul. Hibája, hogy ágai
gyengék, az erős szél károsítja.
Groningeni Nr.5 Westeremden községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő,
közepes kihajtási idejű. Virágzása is középidejű. Porzófát nem igényel, mert a hím- és nővirágok virágzási ideje jól átfedi
egymást. Jól termő, már a negyedik évben teremni kezd. Jellemzők a 2-3-as terméscsoportok. Későn, október második
felében érik. Diója igen nagy, a dió héja könnyen törik. A dióbél a héjból általában jól kiszedhető. A dióbél aránya 53 %. A
dióbél jóízű. A fa általában egészséges.

Groningeni Nr.7 Overschild községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes kihajtási idejű.
Nőelőző virágzású, porzófajtát igényel. Jó megporzás esetén jól terem, akár 2-5-ös csoportokban is. A negyedik évben kezd
teremni. Későn, október második felében érik. Diója nagy, hosszúkás-ovális. A dió héja középkemény. A dióbél többékevésbé jól kinyerhető. A dióbél aránya 48 %, a bél íze kiváló. A fa általában egészséges.

Groningeni Nr.10 Overschild községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes kihajtási és
virágzási idejű. Bőségesen hoz hím- és nővirágot. Virágzása hímelőző, a barkák jellemzően nagyon későn nyílnak. Bár mutat
apomiktikus jelleget, mégis porzófát igényel. Korán termőre fordul, jól, sokszor 2-5-ös csoportokban terem. Későn, október
második felében érik. Diója középnagy, hosszúkás, sima, keményhéjú. Kinyerhetősége kérdéses. A dióbél jóízű.

Groningeni Nr.11 Meedhuizen községből származik. Erős növekedésű, közepesen sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes
kihajtási és virágzási idejű. Hímelőző virágzású, porzói nagyon későn nyílnak, porzófát igényel. Már a negyedik évben
teremni kezd, általában jól terem, sokszor 2-4-es terméscsoportokban. Későn, október második felében érik. Diója
középnagy, hosszúkás, világos. Dióbele többé-kevésbé jól nyerhető ki, a dióbél jóízű. A fa általában egészséges.

Groningeni Nr.14 Groningen város határából származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepesen kései
kihajtású. Virágzása is középkései. Hím- és nővirágai egyidőben nyílnak, porzót nem igényel, apomiktikus tulajdonságot is
mutat. Gyakran csoportosan terem. Későn, október második felében érik. Diója közepes méretű, kerekded, világos színű. A
dió héja középkemény, a bél közepesen jól nyerhető ki. A dióbél íze általában nagyon jó. Egészséges, betegségellenálló fajta.
Groningeni Nr.16 Overschild községből származik. Középerős növekedésű, sűrű koronájú. A telet jól tűri, kihajtása
középidejű. Nővirágzása középidejű, a porzók későn nyílnak. Porzót igényel, de apomiktikus terméshozása is van. Jól termő.
Október közepén érik. Diója középnagy, erős varrattal. Dióhéja kemény. A dióbél többé-kevésbé jól kinyerhető. A dióbél
jóízű. Egészséges, betegségellenálló fajta.

Groningeni Nr.18 Sappemeer községből származik. Erős növekedésű, széles koronájú. A telet jól tűri, tavaszi kihajtása
középkésői. Hím- és nővirágai egyidőben nyílnak. Korán teremni kezd, jól, sokszor 2-4-es csoportokban terem. Október
közepén érik. Diója közepesen nagy, hosszúkás. Vékonyhéjú, legtöbbször kézzel is törhető. A dióbél többé-kevésbé jóízű.
Betegségellenálló.
Groningeni Nr.19 Froombosch községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó télálló, közepes tavaszi kihajtási
idejű. Hím- és nővirágainak virágzási ideje átfedi egymást, porzót nem igényel. Korán teremni kezd, jól terem, sokszor 2-3-as
csoportokban. Október közepén érik. Diója közepesen nagy vagy nagyon nagy, hosszúkás. A dióhéj közepesen kemény. Jól
adja a dióbelet, a dióbél nagyon jó ízű. Általában egészséges fája van.

Groningeni Nr.21 Zuidlaren községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó télálló, közepes tavaszi kihajtási
idejű. Virágzása nőelőző. A barkák nagyon korán nyílnak, a nővirágok középidőben. Altalában jól terem, 7-es fürtök is
előfordulnak. Október közepén érik. Diója közepesen nagy, kerek, simahéjú. A dióhéj kemény, a belet nehezen adja, a dióbél
jóízű. Általában egészséges, néha előfordul nála a gnomóniás megbetegedés.
Groningeni Nr.22 Nieuw-Roden községből származik. Gyenge növekedésű, koronája szellős. Jó téltűrő, kései kihajtású.
Virágzása is késői, a hímvirágok nyílása valamivel megelőzi a nővirágokét, de a két virágzási idő részben egybeesik. Jól
termő. Sokszor 2-6-os fürtök fordulnak elő. Október közepén érik. Diói közepesen nagyok, hosszúkásak, világos színűek. A
dió héja középkemény. A dióbél jól vagy kevésbé jól nyerhető ki, a dióbél aránya 48 %, íze jó. Általában egészséges, de
betegségek előfordulnak.

Groningeni Nr.24 Hoogezand községből származik. Erős növekedésű, koronája szétnyíló. A telet jól tűri. Tavaszi kihajtása
középkésői. Virágzása is középkésői. A nővirágok virágzási ideje teljesen átfedi a barkanyílás idejét, öntermékeny fajta.
Apomixis is előfordul. Korán, a harmadik évben teremni kezd, jól terem. Későn, október második felében érik. Különösen
nagy diója van. A dióbél erősen barázdált. Dióhéja kemény. A dióbél rosszul nyerhető ki, íze jó. Általában egészséges, de
előfordulnak betegségei.
Groningeni Nr.26 Ten boer községből származik. Kevésbé erős növekedésű, koronája szétnyíló. Jó téltűrő, későtavaszi
kihajtású. Hím- és nővirágainak virágzási ideje nagyrészt egybeesik, öntermékeny. Apomiktikus jelleget is mutat. Jól termő.
Október első felében érik. Diója nagyméretű. Vékonyhéjú. A dióbél többé-kevésbé jól kinyerhető. Jóízű. Általában
egészséges, de betegségek előfordulnak.
Gronovij Ukrán diófajta, valószínűleg nincs termesztésben. A nikitini botanikus kertben található belőle 12 db.
Grosjean (nem azonos a Grandjean-nal). Ugyancsak délnyugat-francia fajta. Nagy diója van, erős csúccsal. Alakja szögletes,
héja durva, nagyon kemény. A zöld burok leválasztása nehéz. Héjasan nehéz értékesíteni, dióbél formájában adják el. Bár
jelenleg csak korlátozottan szaporítják, lehet jövője, nagy diómérete miatt.
Grossa di Volprana Jelentéktelen olasz tájfajta.
Gross-cote Jelentéktelen francia fajta Savoyából.
Gross-Pointue Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Diója elég nagy, hosszúkás, héja elég
vékony, dióbele könnyen kinyerhető, jó minőségű. Mára már szinte eltűnt.
Grosvert (más néven Verdot) Kisebb jelentőségű fürtös termésű francia diófajta, Dordogne-ból. Fája nagy, jól termő. Kései
érésű. Gyümölcse közepes méretű, gömbölyű. A dió héja vékony, jól törhető. Dióbele világos, könnyű kinyerni. Kevésbé
értékes délnyugati termőtáj más fajtáinál. Még mindig szaporítják Belves-ben, Bois és Doriat urak. Fogékony a baktériumos
és a gombás fertőzésekre.
Grondal (ö-vel ejtendő, áthúzott o-betűvel írandó) Dán diófajta, 1938 óta ismerik. A legszaporítottabb dán fajta. Fája
hatalmas, ezért kisebb kertekbe nem jó ültetni. Diója közepes méretű, tetszetős kinézetű, ép varratú. Dióbele a héjat jól
kitölti.

Gublernuss Svájci dió, Gubler faiskolás vörösbelű fajtája.

Gustine (Gustin, Gustino) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem nemesítette, 1945-ben került elismerésre. Meleg éghajlatra való.
Korai-középkorai kihajtású, Európában gyakori tavaszi fagykárokkal. Diói középméretűek. Fő hátránya, hogy vékony héja
gyakran nem fásodik kielégítően. A dió közepes méretű. A dióbél aromája enyhe, édeskés. Betegségekre közepesen
fogékony.
Gültekin-1 KR-1 néven említve.
G-6/7 és G-1247 Szlovéniai kísérletekben szereplő fajtajelöltek.
Haderle Jól termő, jó télálló fajtajelölt volt az Egyesült Államokban, Indianában. Nagy méretű, jól törhető diói voltak, 44,6
%-os bélaránnyal.
Hambleton HW1 Kanadai, Ontario-i fajta.
Hansen 1934-es elismerésű amerikai, ohioi fajta. Kanadában (Ontario, Új Skócia), Angliában és
Hollandiában is termesztik, Lengyelországban is ajánlják. A kárpáti fajtakörből származik, német
eredetű magoncokból válogatták ki 1921-ben. A hidegtűrő változatok közül talán a legelterjedtebb,
jól bírja a michigani teleket. Sikeresen termesztik az USA nagy területein, Georgia-tól és Oklahomatól Kanadáig. A diófák között törpének mondható, annyira kisnövésű. Jobb talajokon is elég számára
a 8x8 méteres térállás. Korán termőre fordul. Tavasszal későn, május elején hajt ki. Virágzása
hímelőző. Porzófajtát nem igényel. Termőhelytől függően szeptember közepén, végén vagy október
elején érik. Közepes termőképességű. Dióját az amerikaiak közepesnek, a hollandok igen kicsinek
mondják, a kanadaiak 32 mm-esnek adják meg. Egy Niagara-vidéki megfigyelésben igen apró diókat

találtak, kb. 170 db dió tett ki 1 kg-ot. Oldalrügyön is terem. Gyakran hoz többdiós
termésfürtöket, már 13 diós fürtjét is megfigyelték. Kerek, papírhéjú. A dió törhetősége
átlagos. A dió béllel jól telt. A dióbél-arányt 45-50 %-ra mondják, a Niagara vidékén 54
%-ot mértek, sőt egy faiskolás szerint 60 %-os. Egy versenyen 58,5 %-ot ért el. Kiváló
minőségű színre és ízre, ami azt jelenti, hogy íze ugyanolyan jó, mint más fajtáké.
Alternáló termésre hajlamos. Előnye, hogy betegségre nem fogékony, és alapi zártsága
miatt az almamolynak is ellenáll. Hátránya, hogy nehezen szaporítható, mert
oltóvesszőnek használható vesszői vékonyak, ezért oltványa drága. A jobboldali felső
kép a Hansen diófajtát ábrázolja, ha nem tévedek. De az alsó biztosan. Ha tisztelt
diószakértő Kollégám másfajta diót ismerne fel benne, kérem, értesítsen.

Harrison Kanadában, Ontario-ban termesztik, az Egyesült Államok északi államaiban is propagálják. Diója nagy. Kiváló
minőségű. Termékeny. Baktérium-ellenállónak mondják.
Hartley Régi kaliforniai eredetű diófajta, még 1892-ben elvetett diókból 1909-ben
szelektálta John Hartley és felesége, a Napa völgyben. Nemesítője valószínűleg
William Hunter faiskolás, akinek saját kertje nem volt, ezért John Hartley-val fogott
össze. 1915-ben nyerte a világkiállítás kék szalagját, majd 1925-ben hivatalos
fajtaelismerést. A Franquette és a Mayette keresztezésének tartják. Hazájában a
legelterjedtebb, legmegbízhatóbb fajta, de Franciaországban, Spanyolországban és ÚjZélandon is termesztik, olasz kísérletekben is szerepel. Kaliforniában kaliforniai
feketedió alanyt ajánlanak hozzá. Meleg klímát igényel. Fája erős vagy mérsékelten erős növekedésű, a talaj táperejétől
függően. Koronája felfelé törő, mérsékelten terebélyes, mintegy 12 m átmérőjű.
Korán (más leírás szerint későn) fordul termőre. Rendszeresen terem. Téli
hidegigénye 700 óra. Rügyfakadása Kaliforniában 16 nappal a Payne után
történik, Magyarországon nagyon korai, április első dekádjában megkezdődik.
Virágzási ideje március végétől április közepéig tart, hazájában középkésőinek
számít. Virágzása nőelőző. Oldalrügyön 5-15 %-ban terem, magyar viszonyok
között. Termőképessége közepes, jó táperőben lévő és jó vízgazdálkodású
talajon jól terem. Közép-kései érésű, a Payne után érik, Magyarországon pedig későn.

Gyümölcse nagy, különböző leírások szerint 32-34-36 mm, kaliforniai statisztikai
adatok szerint 32,4-33,6 mm. A héj az alapi részén zárt. Alakja a fajtára igen jellemző,
kúp alakú, alapi részén tompa, csúcsi részén hegyes, a dió szív-alakot formáz. Elég
nagy. Átlagos diósúlya 24 g. Diónként átlag 11 g dióbelet termel. Vékonyhéjúnak
mondják. Héja kissé barázdált, lágy. A dióbél aránya 45-50 %. Magyarországon a dió
teltsége nem kielégítő. Dióbele igen jó minőségű, 80-90 %-ban sárgás világos színű.
Kiváló ízű. Meleg klímát igényel. Kimondottan tápanyagdús talajon eredményes a
termesztése. Hűvösebb, vagy rövid tenyészidejű vidékeken nem terem jól, bár állítólag
francia tapasztalat szerint bírja a téli hideget. A késői virágzású Amigo és Scharsch
Franquette fajtákat használják hozzá pollenadó fának, bár olyan leírása is van, ami szerint öntermékeny. Almamolynak és
gnomóniának kielégítő mértékben ellenáll. Más diófajtákhoz képest kiemelkedően fogékony az Erwinia (Brenneria)
rubrifaciens nevű, a dió mély kéregrákját okozó baktériumra. Ma már génbankban is őrzik. Termése leginkább héjas
formában kerül forgalomba, Kalifornia egyik vezető héjasdió-árufajtája. Asztali diónak tartják. Egy Hartley-ültetvény télen:

Kaliforniában március utolsó napjaiban már hajt a Hartley:

Július első napjaiban pedig így néz ki:

Hartley szeptemberben:

A Hartley hazai honosítási kísérletben is résztvett, Érden. Hivatalos elismeréséről nem tudok, de az tény, hogy Kecskeméten
egy árutermelő dióskertben néhány fája él és terem.

Hasztrakt Szovjet diófajta.
Helmle Írják Helmének is. Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről, 1972-ben került elismerésre. Jó hidegtűrő. Illinois
államban házikerti telepítését ajánlják.
Henry A kárpáti fajtakörből származó, erős növekedésű amerikai diófajta Illinois-ból, Bluffs-ból. 1972-ben kapott elismerést.
A fa igen jól tűri a téli hideget. Diója igen nagy. A dióbél a héjat jól kitölti, jóízű.
Henzal Pakisztáni diófajta.

Hetman Vügovszkij (Vügovszkij kapitány) Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált
fajta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 6 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös dió. A csúcsrügyéből fejlődő virágtengelyen
mintegy 10 dió terem, az oldalrügyekből csoportos termés fejlődik, 2-4 db dióval. A fa bár kistermetű, évente 20-25 kg száraz,
héjas diót megad. A diók átlagmérete 12,9 cm 3, átlagsúlya 8,1 g. Dióhéja 1,3 mm vékony. A dióbél aránya 57,4 %. A
gnomóniának kiemelkedő mértékben ellenáll.
Himalaya 3 Indiai dió. Közepes méretű, kemény diója van. A dióbél jó minőségű.
Hirslo Berlin környéki anyafa Svájcban szaporított vegetatív utóda. Hans-Sepp Walker foglalkozik vele. Diója jellemző
körtealakú, alapjánál szélesebb. A dió 46 mm hosszú, átlagsúlya 17 g. A dióbél aránya 36 %, súlya 5,5 g. Színe világos, íze
kellemes.

Hortien 8 Kínai diófajta.
Howard (UC64-182) (Másik neve: P.P.#4405) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, 1979-ből. A hat
legnépszerűbb kaliforniai fajta egyike. Ugyanúgy, mint a Chandler, a Pedro és az 56-224 fajtajelölt
leszármazottja. Spanyolországban is terjed. Fája kicsi-közepes, félig-feltörekvő, mérsékelt növekedésű. Gyorsan
termőre fordul. Tavasszal későn hajt ki, két héttel a Payne után. Virágzása nőelőző, a barkák nyílása megelőzi a
nővirágokét. Késői pollenszórású porzót igényel, például a Franquette-t. Nagy termőképességű, 80-90 %-ban
oldalrügyön is terem. Középérésű, valamivel a Hartley előtt érik. Diója nagy, sima, gömbölyű,
jól zárt, jól törhető. A dió héja világos. Vékony, de nem annyira, mint a Chandleré. A dióbél
aránya 48-53 %, minősége, íze kiváló, természetesebb, mint a Chandleré. A világos árnyalatú
bél aránya 90 %. Intenzív, sűrű térállású ültetvénybe való, meleg éghajlatot igényel. Porzófái a
Cisco, a Fernette és a Scharsch Franquette. És talán a Tehama. Megfelelő éghajlaton
házikertbe is ajánlott. Sövényültetvénybe is ajánlják. Kései kihajtása miatt a gnomóniát jobban
elkerüli.
A Howard erősen feljövő, nagy területen telepített fajta. A termésvolumen alakulása:

Howe Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.
Hugnuss Svájci fürtös dió. Kihajtása középkorai, a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Terméshozása a tavaszi fagyoktól függ, de
ettől függetlenül is általában gyenge. Diói a fürtösség miatt kisméretűek. Vékonyhéjú diója a béllel jól kitöltött. A dióbél színe
az évjárattól függ, íze átlagos, vagy annál jobb, néha csípős. Gombabetegségeknek, baktériumos fertőzésnek rendkívül jól
ellenáll.
HW 1 Kanadai, ontariói diófajta.

A termesztett diófajták M
Madghan Indiai diófajta a Himalájából, közel 2000 m-es magasságból.
Magdon 1976-ban elismert amerikai diófajta. Csehországban is említik, telepítésre ajánlják. Részben önbeporzó. Szeptember
második felében érik. Nagy, kissé szögletes, gömbölyded diója van. Dióbele sárga-barna, édes.
Magureni ld. Máramarosi

Makouie Iráni árutermelő diófajta.
Malizia Vagy Milizia. Olasz diófajta, a Sorrento magoncai közül szelektálva. A dió mérete meghaladja az anyafajtáét,
közepes méretű. Alakja hosszúkás, elliptikus. Héja világos, enyhén ráncos, vékony. A dióbél színe világosszőke. Jóízű. Nápoly
tágabban értelmezett körzetében, Campaniában propagálják ültetését, mogyoróval vegyesen. A másik, hasonló, Sorrentoutód helyi dió a noce di San Martino.

Mammoth Valamikor az Egyesült Államokban kipróbált fajta. (Talán nagy diójú lenne?)
Manglisuri Grúz fajta.
Manregian Mandzsúriai őstől származó kiváló alanyfajta. Kaliforniában használják.

Man sen Az Egyesült Államokban, Pennsylvániában vizsgáltak ilyen név alatt egy diófajtát. Apró, rosszul törhető diói vannak.
Máramarosi (Magureni) Romániai fajták. Leírás szerint a dió átmérője 34 mm, a bél aránya 46 %.

Maraş Török kísérleti fajták sorozata szerepel ezen a néven. Dr. Mehmet Sütyemez szelektálta őket.
Maraş-11 23 g átlagsúly 50 % bélarány Hímelőző
Maraş-12 8 g átlagsúly 67 % bélarány Együttvirágzó
Maraş-14 18 g átlagsúly 58 % bélarány Hímelőző
Maraş-18 15 g átlagsúly 54 % bélarány Hímelőző
Maraş-19 17 g átlagsúly 55 % bélarány Hímelőző
Maraş-21/1 23 g átlagsúly 50 % bélarány Hímelőző

(Az utolsó kép feliratától eltérően a képen a Maraş-19 fajta látható.)
Marbot Francia fajta, a francia délnyugati termőtájról, eredetileg Meyssac vidékéről.
Lot és Correze megyékben termesztik. Szülőhelyén értékelik a legtöbbre, más
vidékeken kevésbé. Szerepel az olasz kísérletekben is. Elég gyorsan termőre fordul, de
alternáló terméshozásra hajlamos. A téli nagy hideget nem viseli el. Tavasszal korán
hajt, ezért fagyveszélyes. Korán, szeptemberben-október elején érik, ezért a friss dió
piacán értékes fajta. Gyümölcse közepes-nagy méretű, lapítottnak mondják. Héja elég
vékony, törékeny, a mechanikai munkák során károsodik. Héja szétnyílásra hajlamos,
("ásít"), héjas tárolása ezért kockázatos. Dióbele igen finom, de minősége változó,
elmarad a Franquette-étől. Porzófajtának a Franquette-et ajánlják.

Marchetti Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. Európában korai kihajtású, fagyveszélyes. Terméshozama kicsinek
mondható. Diói kisméretűek, vékonyhéjúak. Dióbele jól telt, tetszetős mintázatú, jóízű. Betegségekre közepesen fogékony.

Mars 1976-ban bejegyzett csehszlovák (csehországi, holovousy-i) fajta.
Németországban is nagyon ajánlják. Kezdetben gyenge, később középerős
növekedésű. Koronája enyhén felfelé növekvő, széles, szétterülő, közepesen
sűrű. Nemesítője szerint korán, bírálói szerint későn fordul termőre.
Rendszeresen, jól terem. Kései fakadású. Kései virágzású, a fagyokat jól
elkerüli. A hím- és nővirágzás nagyrészt egybeesik, kissé hímelőző.
Öntermékeny, de pollenadó diófa jelenléte megnöveli a termést. Szeptember
harmadik hetében érik. Diója középnagy-nagy, klasszikus dióalakú.
Tojásdad, csúcsa megnyúlt, homoksárga vagy halványbarna, majdnem
sima. A csúcsától az alapja felé haladva a barázdáltság fokozódik. Nagy
termés esetén a dió mérete heterogén. Héja nagyon vékony, jól törhető. A dióbél a héjat jól
kitölti, aránya 52 %. A bél halványbarna színű, matt, jóízű, kellemesen ízletes. Betegségekkel
szemben ellenállónak tekinthető. Ültetvénybe és házikertbe egyaránt ajánlják, legalább
egyet, hogy fagykáros évben is legyen diótermés.

Maszlicsnüj Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 35-36 mm-es, bélaránya 52-53 %.

Mayette Eredetileg szicíliai fajta. (Más forrás
szerint nápolyi.) Francia nevét egy bizonyos
Mayet úrról kapta, aki Franciaországba vitte.
Jelenleg a Grenoble-i termőtáj fajtája, ahol a
fajta aránya még mindig kb. 6 %, de már nem
telepítik, átlagosnál gyengébb termőképessége miatt. Szlovéniában és
Olaszországban is kísérleteznek vele, Argentinában honosítás alatt áll,
Ausztráliában már kiszorul a termesztésből. Valamikor az
Egyesült Államokban is kipróbálták. Baltet Károly 1885-ös
jellemzése a fajtáról: "Gyümölcse elég nagy, fenekén lapos,
csúcsa felé hegyezett, magja telt, de csak kevéssé gyengéd;
fája erőteljes, későn virágzó, igen termékeny, jó talajat kíván,
egyike a legszebb asztali csemegéknek."
Fája termőhelytől függően eltérő növekedésű, nagy- vagy
kisnövésű, meglehetősen késői termőre fordulású. Ami a
tavaszi kihajtását illeti, leírták korai és meglehetősen kései kihajtásúként is.
Virágzása nőelőző jellegű. Barkáit április 27-május 12-e között bontja, nővirágai
május 8-25. között nyílnak. Későn érik, október 15-e után. Gyümölcse a többi
francia fajtához képest nagy, 33-34 mm-es, ovoid, hegyes, alapján lapított, a dió
az alapján megáll.
Alakját háromszöghöz szokták hasonlítani. Héja félkemény, vékony. Átlagos diósúlya 10,5 g.
A bél aránya 50 % körüli, a bél átlagsúlya 4,6 g. Dióbele világossárga, finom ízű, íze a
mogyoróéra hasonlít. Csemegedió. Betegségek iránt fogékony. Porzójának a Franquette-t
ajánlják.
Franciaországban ma már elhanyagolják, a grenoble-i dióból csak 6 %-kal részesedik, valaha
a termőtáj vezető fajtája volt. A Sillans-Noyarey-La Buisse háromszögben termesztik.
Kaliforniában két változatát termesztik és őrzik génbankban, a Mayette convay-t és a Mayette
XXX-t. Valamikor létezett a Wiltz Mayette változata is.

Mayette rouge Pirosbelű dió lehet, jelenleg nem szaporítják.
MB-24 Szlovéniai kísérletekben szereplő diófa, a rövidítés valószínűleg maribori fát jelent. Legutóbb úgy olvastam, már
termesztésben is előfordul.
McKinster A kárpáti fajtakörből származik. Ohio állam Colombus városában szelektálták ki, 1952-ben kapott
fajtaelismerést. Ohio és Michigan területén kedvelt fajta. Kanada Ontario és Új Skócia tartományaiban is termesztik.

Indiában kísérleteznek a honosításával a Himalája hegyeiben. Jól termő, öntermékeny, de betegségre fogékony. Diója nagy
méretű, jól törhető, jó minőségű, a dióbél aránya 48-50 %.
Medveđa Jugoszláv diófajta. Az utódállamokban több helyen is termesztik. Mérsékelt növekedésű.
Meng Phali Pakisztáni diófajta.
Merkel 1972-ben elismert amerikai diófajta Michiganből, Chelsea-ből. A kárpáti fajtakörből származik. Érése középidejű.
Mesa A kárpáti fajtakörből származó, az Új-Mexikói Egyetemen szelektált amerikai fajta. Télálló, téli hidegigénye 700 óra.
Koronaalakja szétterülő. Későn virágzik, porzófajta nem kell mellé. Közepes méretű diója van, ami az alapi részen jól zárt. A
dió héja vékony. Dióbele telt, világos, jóízű.
Mesange Ilyen név alatt is kipróbáltak egyszer Amerikában egy diófajtát.
Metcalfe Az USA Michigan államában, Perringtonban a kárpáti
fajtakörből kiszelektált fajta, de van, aki azt állítja, hogy New York
államból, Rochesterből, megint más szerint Websterből származik.
Első tulajdonosáról nevezték el. Kanadában (Ontario) is
termesztik, Lengyelországban is ajánlják. Tulajdonságaiban a
Hansenre hasonlít, kivéve, hogy oldalrügyön nem terem. Közepesen
nagy fa. A téli hidegeket jól tűri. Megbízhatóan, de csak közepesen
terem. Virágzása hímelőző. Késői pollenszórású porzófát igényel.
Korai érésű. Diója apró méretű. Kerek, szép kinézetű. Vékony
héjú, kiválóan törhető, a bél aránya 50-55 %. A dióbél íze finom, sima, édes. Hátránya, hogy gyakran
hoz aszott belű szemeket. A gnomóniafertőzésnek mérsékelten ellenáll. Ha hinni lehet egy faiskolásnak, nem mindig, - a jobboldali fürtös dió is Metcalfe.
Meylan Nem tudom, azonos-e a Meylannaise-zel. Kaliforniában ma már génbankban őrzött fajta. New York vidékén is
próbálkoztak honosításával.
Meylannaise Tévesen Maylannaise-nek is írják. Grenoble-i eredetű,
Franciaországban termesztett fajta. (Neve Grenoble egyik külvárosára utal, ahol
a kertekben gyakori volt.) Már Szlovéniában is előfordul, Argentinában is
próbálkoznak vele. Tavasszal késői kihajtású. Hibájának róják fel ágainak
gyengeségét. Termékeny. Diója kerekded. Hibája, hogy a dió alapi nyílása
jellemzően nyitott, így hajlamos a kukacosodásra. A Franquette fajtához
ajánlják porzónak. Ezt a fajtát hozzák fel jellemző példaként a hím- és
nővirágzást egyszerre produkáló fajtákra. Hagyományosan héjas értékesítésű,
asztali dió. Ma már szinte eltűnt, célzottan őrzik.
Meyric (Mayrick-nek is írják, korábban W/H/1199/4 sz. alatt szerepelt). Új-Zélandi fajta, 1997-ben nyert elismerést.
Nemesítője Meyric Williams. Rövid tenyészidőszakú, kései kihajtású és virágzású, ugyanakkor vesszőit korán beérlelő fajta,
ezért kései és korai fagyoktól egyaránt veszélyeztetett területekre való. Valószínű, rövid tenyészideje is okozza, hogy
növekedése az átlagnál kisebb. Nagy, hosszúkás-ovális diótermése van, (29x40 mm), ugyanúgy alkalmas dióbél-végtermék
előállítására, mint héjas dióként való értékesítésre, mert vékony héjú, könnyen törhető, feles dióbél kihozatala jó. A dióbél
aránya magas, 47 %, de már olvastam 53 %-os leírást is. Dióbele igen jó minőségű, telt, világos színű. Kellemes ízű. A belet
helyesen tárolva szép színét és jó ízét sokáig megőrzi. Viszonylag gyenge héja hátrányos lehet, ha diószüretkor hosszabb ideig
marad a földön, mert hajlamos a nedvesség felszívására. A fajta eddig baktérium-ellenállónak bizonyult.

Midland Tévesen: Mindland. Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem nemesítése. A
Franquette és a Payne keresztezése. Meleg éghajlatot igényel. Törökországban
is foglalkoznak ezzel a fajtával. Európában korai kihajtású, fagyveszélyes.
Termőképessége közepes. Diója középnagy. A dióhéj vékony, de elég kemény,
felülete dudoros. Dióbele viágos, könnyen kinyerhető, de csak közepes
minőségű, lágy, olajos, jellegtelen ízű. Sokszor aszott, barna vagy sárga.
Napégésre érzékeny. A termesztésben nem kap akkora szerepet, amekkorát
érdemelne. Betegségekre gyengén érzékeny.
Mignonaude (vagy Saint-Martial). Kisebb jelentőségű francia fajta Charenteból. Fája erős növekedésű. Kései kihajtású, betegség-ellenálló, bőven termő.
Igen késői érésű. Diója apró, gömbölyű, alapján lapított. Dióbele jó minőségű,
könnyen kinyerhető. Főleg dióolaj-készítésre használják.
Mihaela Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Fája erős
növekedésű, fagyálló. Bőtermő. Virágzásának ideje középkésői, jellege
hímelőző. Későn, október közepén érik. Diója gömbölyded, átlagosan 12 g
súlyú. Jól törhető. A dióbél aránya 50 %. Színe tetszetős, sárgás, íze nagyon
kellemes. A betegségeknek is viszonylag ellenáll.
Milotai 10 (M 10) Az érdi kutatóintézet kutatója,
Szentiványi Péter diónemesítő által a tiszaháti termőtájon,
Milotán kiválasztott, és a későbbi szelekció során az egyik
legjobbnak bizonyult magyar fajta. Anyafája a milotai
postaépület udvarán élt, mára már kipusztult. A fajta
állami elismerést 1963-ban kapott, azóta Németországban
is engedélyezték termesztését. Fája közönséges dió alanyon
közepes növekedési erélyű. Fekete dió alanyon gyengébb,
de a fekete dió alanyhoz jó az affinitása. Koronája fiatalon
feltörekvő, később gömbkoronává alakul. A korona termőfelületének kinevelése lassúbb, koronája felnőttkorban félgömb
alakú. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem, viszont kis mértékben alternáló terméshozásra hajlamos. Az
egyik legtermékenyebb magyar dió. A hajtások átlag 53 %-ban rakódnak be terméssel. Termővesszői 20-25 %-ban
oldalrügyön is hoznak nővirágot. Viszonylag korán fakad, ennek ellenére a fiatal hajtások fagytűrése viszonylag jó, mert
rügyei hosszabb idő alatt fokozatosan fakadnak, ezért a fajta viszonylag fagytűrő, mert részben a fagyok után fakad. Ritkán
éri teljes tavaszi fagykár. Virágzása hím-előző, a hím- és a nővirágok virágzási ideje részben
egybeesik. Kölcsönösen együttvirágzik a Tiszacsécsi 2, Alsószentiváni 118 és Pedro fajtákkal,
amelyek porzófajtái lehetnek. Porzófajtát egyébként nem igényel, apomiktikus terméshozása
kielégítő, és saját virágporával is termékenyül. Termesztői megfigyelés, de több évjáratban, több
termőhelyen tapasztaltuk, így már tényként állapítható meg, hogy fagykáros évet követően nagyon
kevés hímvirágot fejleszt, van úgy, hogy szinte semmit. Közepes-kései érésű, szeptember utolsó
dekádjában érik. A dió sárgásbarna színű, sima felületű, tetszetősen rajzolatos, átmérője közepesnagy, 34-35 mm. A bél aránya 47-52 %. Könnyen törhető és tisztítható. A bél színe világossárga, a
bél hártyás héja tetszetős rajzolatú. Olajtartalma magas, 68,4 %, fehérjetartalma közepes, 17,7 %.
Jóízű. Mindezek alapján az egyik legjobb gyümölcsminőségű magyar dió. Mélyrétegű, jó termőerejű talajt igényel, gyengébb
termőhelyen termése kisebb, de a gyümölcs minősége jó marad. Mélyebb fekvésű, fagyveszélyes helyre nem javasolt.
Tisztelt diófajta-választó Kollégám, legyünk kicsit elfogultak, nevezzük a Milotai 10-est a világ legszebb diójának. Én
legalábbis nem láttam még képen se szebbet. A hátrányait pedig nézzük el neki.

A Milotai 10-es fajtát Németországban is kipróbálták és kultiválják. Az ottani tapasztalatok szerint gyenge-középerős
növekedésű, középkorai kihajtású. A nővirágok elnyújtottan nyílnak, ezért elég jó fagyelkerülő. Nagy termésbiztonságú, csak
gyenge években marad el a nagy termés. Diója nemes kinézetű. Tiszta, sima, világos. Középnagy, szinte kerek. Jól szárítható.
Könnyű törésű. Dióbelének íze nagyon kellemes. Német tapasztalat szerint betegségellenálló.
Milotai bőtermő (M 10-9) Az érdi kutatóintézet, Szentiványi Péter
nemesítése. 2002-ben nyert állami elismerést. A Milotai 10 és a
Pedro keresztezése. Közepes növekedésű. Feltörekvő, ritka,
hengeres alakú koronát nevel. Nagyon korán fordul termőre,
bőtermő, mert átlag 57 %-ban oldalrügyön is terem. Rügyfakadása
kései, a dióvirágzás 18-21. napján hajt ki. Virágzása hím-előző,
kölcsönösen porozzák egymást a Milotai kései és a Milotai intenzív
nő-előző virágzású fajtákkal. A virágzás üteme a magyar
alapfajtákéhoz hasonló. Termésbiztonsága jobb, mint az M-10
anyafajtáé. Korai-közepes érésű, érési ideje szeptember harmadik dekádja. Diója nagy, 38-39
mm-es, vállas, világos színű, tetszetős sima felületű. A bél aránya kiemelkedően magas, 56 %.
Könnyen törhető, tisztítható. A héjas dió minősége felülmúlja, a bél minősége megközelíti a
kiemelkedő minőségű M 10 fajtáét. A dióhéj vékonysága miatt nem biztos, hogy az intenzíven
gépesített szüretet és az azt követő gépi manipulálást a héj károsodás nélkül elviseli.
Közepesen betegségellenállónak mondják, de szerintem a xanthomonaszra nagyon fogékony.
Emiatt a belét is a legsötétebbnek láttam a hazai fajták közül.

Milotai intenzív (M 10-37) Származása megegyezik a Milotai bőtermő fajtáéval. Potenciálisan az
egyik legbővebben termő fajta. Fája közepesnél gyengébb növekedési erélyű, sűrű, gömbalakú
koronát nevel. Jó termőhelyet, jó talajt igényel. Közel 60 %-ban oldalrügyön is terem, igen korán
termőre fordul. Fakadási ideje középkései, ezért az átlagnál nem fagyérzékenyebb. Virágzása erősen
nőelőző, a Milotai Bőtermő fajtával kölcsönösen jól porozzák egymást. Lombja intenzív, erős zöld
színű. Érési ideje október első dekádja. Termékeny, bőtermő, potenciálisan a legintenzívebben termő
hazai fajta. Gyümölcse nagy, tetszetős, világos színű, áruértéke héjasan és bélként is eléri az
anyafajta minőségét. Dióbele kimondottan szép fehér. Nagyon hátrányos tulajdonsága, hogy
különösen érzékeny a bakteriózisra és a gombára, az előbbi a teljes termést is elviheti, sőt, a vessző
is fertőződik. Nagy előnye, hogy hazai viszonyaink között - a Milotai kései kivételével - az egyetlen fajta, ami sövénydiónak
alkalmas, mert a legbővebben terem oldalrügyön.

Milotai kései (M 10-14) Nemesítése megegyezik az M 10-9-es fajtáéval, szintén 2002 óta rendelekzik
állami elismeréssel. Középerős növekedésű, kezdetben feltörekvő, később szétterülő, kedvező, ritka
koronát nevel. Vesszői korán beérnek. Korán termőre fordul. Nagyon bőtermő, átlag 60 %-ban
oldalrügyön is terem. Sövényművelésre alkalmas. Rügyfakadási ideje nagyon kései, a kései fagyok
nem veszélyeztetik, és virágzása nem zavarja a többi magyar fajta virágzását. És viszont. Nőelőző
virágzású, a Milotai bőtermő (M 10-9) fajtával kölcsönösen porozzák egymást. Kései, október közepi
érésű. Gyümölcse igen nagy, 38 mm-es, tetszetős, sima felületű. Tetszetősségre kissé elmarad az M10 anyafajtától. Bár héja szilárd, könnyen törhető, tisztítható. A bél aránya alacsony, 46 %. A bél
minősége kissé felülmúlja a kiemelkedő minőségű M 10 fajtáét. Termesztői megfigyelés (Dankó
József), hogy kisebb jégkár esetén sok üres diót terem.

M 10-21 Is létezik, fajatjelölt.
M 10-25 Fajtajelölt. Nemesítése megegyezik a Milotai bőtermő fajtáéval. Fája középerős növekedésű. Erősen feltörekvő,
orsó alakú, ritka, hengeres koronát nevel, fejlett központi tengellyel, gyengébb oldalelágazásokkal. Kettős (gyümölcs és rönk)
hasznosításra alkalmas, sűrűbben telepíthető. Fakadási ideje közepes. Nagy előnye, hogy a fán belül a virágfakadás időben
elnyúlik, így részben fagyok utánra esik. Nagy arányban hoz oldalrügyön is nővirágot. Gyümölcse közepes méretű, csúcsán
lapított gömbalakú. Aszályos évjáratban vagy nagyobb termésberakódottság esetén hajlamos az aprósodásra.

Milotai 14 Hazai fajtajelölt volt, a Milotai 10-es vetélytársaként. Nemesítése
megegyezik az M-10-ével. Fája vadalanyon erős, feketedió-alanyon közepes
növekedési erélyű, korai fakadási idejű. Korán termőre fordul, bőven terem.
Érése leírás szerint középkésői, szeptember végén-október elején érik.
Tapasztalatom szerint korai érésű, érése megelőzi az A-117-es érését. Diója
tetszetős, hosszúkás ovális, 32 mm-es, a bél aránya 48 %. Mélyrétegű, jó talajt
kíván. Legnagyobb hibája, hogy virágai korán, egyszerre nyílnak, ezért igen
fagyveszélyes. Bár bőven tud teremni, hátrányos tulajdonsága még az igen
kemény héja, ami miatt töréséhez nagy erő kell. Ma már nem szaporítják.
Hazai ültetvényben jelentős területen is megtalálható.

Milotai-165 Hazai fajtajelölt Érdről.
Minov emléke Fehérorosz diófajta, magonc diókból szelektálva. Az oroszok is magukénak vallják,
Tulában kísérleteztek vele, Moszkvától délre. 2002-ben nyert állami elismerést. Fája gyors növekedésű,
nagy méretű. A korona közepesen sűrű vagy sűrű, ágai villás kinézetűek. Kiültetés után 5-6 év múlva kezd
teremni. Virágai egyidőben nyílnak. Középérésű, szeptember végén érik. Bőtermő, az évenkénti
terméshozam kiegyenlített. Nagy gyümölcsű, de heterogén kinézetű diója van. A diók nagysága csak
mérsékelten kiegyenlített, alapjuk lapos, csúcsuk lekerekített, felületük enyhén rücskös. A diók átlagsúlya 15,2 g. A dióhéj
vékony, 1 mm-es. A dióbél színe sárga, aránya igen alacsony, 37,4 %. Asztali dióként jöhet számításba. Betegségekre
mérsékelten fogékony.

Mire vagy Mira Jugoszláv eredetű fajta, Szlovéniában propagálják. Közepesen-jól terem, ha késői fagyok nem károsítják.
Diója közepes, 12 g-os, a bélarány 55 %.
Miroslava Román diófajta, a jászvárosi kutatóállomás fajtája. Közepes növekedési erélyű, gömbölyű koronájú. Korán
termőre fordul. Középkései virágzású, ezért kevésbé fagyveszélyes. Virágzási típusa nőelőző. Igen korán, szeptember első
dekádjában érik. Diója nagy, kerek-ellipszoid, a végein lekerekítve. A diók átlagsúlya 14,1 g. A dióbél aránya 52-53 %.
Nagyrészt felesen nyerhető ki. Dióbele sárgás színű, ízletes. Betegségellenállónak mondják.
Mission Nem önálló fajta, hanem a régi kaliforniai, spanyol eredetű diók válogatott állományát hívták
ezen a néven.
Montella Újabb, még elterjesztés előtt álló olasz diófajta.
Monti Lessini Jelentéktelen olasz tájfajta.
Moselaner Azonos a Geisenheimi 120 fajtával, Nr. 120 néven ismertetem.

Moseli piros dió Rote Moselnuß
Motta Camastra Három, helyi jelentőségű szicíliai diófajta fut ezen a néven, Pacenzia, Panuzzara és Curro. A Pacenzia kisközepes méretű asztali dió, a Panuzzara hosszú, ovális, ugyanakkor lapított, ("kenyéralakú"), a héjfelület bordázott, a Curro
középnagy, szabályos ovális, a legfontosabb a három közül. Az Etna vidékének diói. Állítólag a következő öt képen ezek a
fajták láthatók.

Moussine Quenouille néven szólok róla.
Moyer Oregoni magoncdió.
Multiflora1 Jelenleg még nem elismert diófajta, Dániában Lars Westergaard, a nagy faiskolás kísérletezik vele lelkesen. A
fajtajelölt a Hansen és egy hidegtűrő orosz diófajta keresztezéséből származik. Jellemzője a kis növekedés, a
hajtásnövekedés éven belüli ciklusa eltér más diófákétól, vesszőit korán érleli, így csökkent téli fagyveszélyességű. Rendkívül
korán teremni kezd, az első évtől bőséges a virágzása. Igen sok virágú (20-on felüli) fürtöket produkál, amelyek többségében
termékenyülnek és teremnek is. Diói kicsik, de könnyen, kézzel törhetők. A bélarány 55 %. A bél világos, jóízű. A fajta
betegségekre nem fogékony.

Multiflora14 A Westergaard-féle Multiflora-sorozat másik tagja.

Muscelean Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Erős növekedésű, nagy koronájú
fája van. A téli fagyot jól bírja. Oldalrügyön is terem. A virágzás ideje középkései, jellege hímelőző.
Érési ideje közepes, szeptember második felére esik. Nagy, gömbölyded, csak kissé megnyúlt diója
van. A dió átlagsúlya 14,5 g. A dióbél aránya 51,2 %. A dióbél jelentős részben felesen nyerhető ki.
Színe tetszetős, sárgásfehér. Bizonyos mértékig betegség-ellenálló is.
Myoka Kanadában előforduló jelentéktelen fajta.
Myrtelford Jewel Ausztráliában fordult elő mint jelentéktelen, helyi magoncokból szelektált fajta, de
már több mint öt éve nem telepítik.

A termesztett diófajták N-O
Naga Bagh Indiai diófajta, a Himalája hegyeiből.
Nave (más néven Noix du Lot) Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról. A Corne-ra hasonlít. A dióhéj kevésbé
barázdált, de keményebb. A fajta fő értéke korai érése, termőhelyén két héttel érik bármelyik helyi fajta előtt. A héj
keménysége miatt a termesztők nem törik meg, hanem héjasan adják el.

Nawakalay Pakisztáni diófajta.
Nazik gabyg Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül nahicseváni tájfajta.
NC-1 Kanadai, Ontario-i fajta.
NH 5/3 Szlovéniai fajtajelölt, kései, április végi kihajtású.
NO 16 (Number 16) Amerikai, Michigan-i, de Hollandiában és Angliában is termesztett fajta. A Rita fajtára hasonlít, de
növekedése erősebb. Virágzása igen korai, április végi, hímelőző. Igen sok pollent termel. Porzófajtát nem igényel. Jól termő.
Nagy, hosszúkás, vékonyhéjú diója van. (Más leírás szerint diója kemény, harmadik leírás szerint diómérete közepes.) A bél
aránya 54 %. Gnomóniára fogékony.

Nogarelle (más néven Petite Impente vagy Latarelle) Francia fajta Dordogne-ból. Diója kisebb, mint a Grandjean, de
rendkívül jó bélkihozatalú. Tulajdonságaiban a Candelou-ra hasonlít.
Noix rouge (Piros dió) Francia fajta. Semmi mást nem lehet róla tudni azon kívül, hogy a dióbele piros.
Nok Kalaghi Iráni árutermelő diófajta.
North down Angol diófajtának mondják.
Northern clawnut Számomra ismeretlen származású, Svájcban kipróbált dió. Nagyon korai kihajtású,
ezért erősen fagykáros. Diói nagyméretűek, nagyon sok diója üres. Betegségekre nagyon fogékony.
Novaci Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomás fajtája a Déli Kárpátokból. Fája nem nagy növésű. Virágzása
középidejű, nőelőzőnek mondják. Bőtermő. Érési ideje középérésű, szeptember második felében érik. Diója kicsi,
gömbölyded, átlagosan 11,7 g súlyú. A dióbél aránya 47 %. Jelentős részben felesen nyerhető ki a jóminőségű, illatos, ízes,
sárgásfehér bél. Fagytűrőnek és betegségellenállónak tartják.
Novosadski pozni Jugoszláv, újvidéki diófajta. Értéke a késői kihajtás, ezért manapság szlovén kutatók is foglalkoznak vele.

Nr. 26 NSZK-ban, a Rajna mentén, GeisenheimRüdesheimben előállított fajta, Svájcban kiskerti
használatra elsősorban ezt a fajtát ajánlják.
Németországban kiskerti és árutermelési célra egyaránt
ajánlják. A szlovénok is kísérleteznek vele. Kisméretű,
széles koronájú, bőven termő fa. Gyenge vagy középerős növekedésű. Kései, májusi kihajtása miatt a
tavaszi fagyokat általában elkerüli. Későn, nőelőzően virágzik, apomixisre hajlamos. Későn,
szeptember legvégén és október elején érik. Diója kicsi-közepes, hosszúkás tojásdad, mérete 40x29-32
mm-es. 91 db dió kell 1 kg-ba! Héja közepesen vastag, világosbarna, sima, szilárd, jól zárt, kevéssé
barázdált. A varrat gyengén emelkedik ki. Bele a héjat jól kitölti, bélaránya 47 %, a dióbél jóízű, de
jellemzően sárga, barna erezettséggel. A levélbetegségeknek jól ellenáll. Sajnos, a dióburkot nehezen
engedi el, és diója is nehezen törhető. Téli fagyra érzékeny, mert vesszői ősszel későn érnek be.

Nr. 120 NSZK-ban, Geisenheimben bevizsgált
diófajta. Moseli diónak is nevezik, Güls an der
Mosel községben fellelt természetes magonc. Az
egyik legjobb, leggyakrabban ültetett német fajta.
Igénytelen. Jó talajon erősen, nagyra nő, széles
koronájú, ezért üzemi térállását 10x10 vagy 10x12
m-ben adják meg. Ugyanakkor koronája szétterülő,
szellős, napfényes. Középkései-kései kihajtású,
kevéssé fagyveszélyes. Későn virágzik, a porzók
nyílnak előbb. Pollenadó diófát igényel. Évente
rendszeresen, bőven, kiegyenlítetten terem.
Viszonylag későn, október elején érik. A zöld burok
leválása nem mindig kielégítő. Diója nagyon
tetszetős kinézetű. Nagy, hosszúkás, ovális, mélyen
barázdált, tompa csúccsal, átlag 47 mm hosszú, szélessége 34-37 mm-es.
Súlya 15-17 g. (A megadott nagyságnak némileg ellentmond, hogy 1 kg-ot 83
db dió tesz ki.) A dió alapja jól zárt. Héja világos, közepesen vékony, könnyen
törhető. A dió telt, bélaránya 48-49 %. Jóízű, de kissé sötét színű. A fajta baktérium- és gombafertőzöttsége az évjárattól
függ, de szellős termőhelyet igényel, a fertőződés elkerülésére. Szárazabb talajt is elvisel. Nitrogéndús talajon vegetatív
túlsúly, fokozott téli fagyveszély jellemzi. Faanyagtermelésre is alkalmasnak tartják.

Nr. 139 NSZK-ban, Weinheim Bergstrasse-n fellelt természetes magonc.
Délnyugat-Németországban terjedt el. Az Nr. 120-as fajtával együtt a két
legelterjedtebben ültetett német fajta egyike. Szlovéniai kísérletekben is
szerepel, Dániában is szaporítják, Kelet-Jyllandba és a dán szigetekre
ajánlják, Közép- és Nyugat-Jylland viszonyait túl keménynek tartják
számára. Még Ausztráliában is előfordul, ahol szép növekedését, jó
termőképességét és gombaellenállóságát emelik ki. Eredeti élőhelyén bőven
és rendszeresen terem. Fája közepesen erős növekedésű, zárt, sűrű
koronájú. A fiatal fákon Dániában téli fagykár is előfordult, de azokat a fa
kinőtte. Termőre fordulási ideje közepes, bár olyan leírása is van, ami
szerint az oltvány a harmadik-negyedik évben már terem. Tavasszal közepes
kihajtási idejű, ezért némileg fagyveszélyes, bár fakadása elhúzódó.
Virágzása közepes-kései, nőelőző. Dániában teljesen egyidőben virágoznak hím- és nővirágai,
öntermékeny. A fajta apomimixisre, vagyis termékenyülés nélküli terméshozásra hajlamos.
Rendszeresen, megbízhatóan termő fajta. Ősszel korán érik, szeptember közepétől. (Olyan leírás is
olvasható, hogy Németország középső részén kései érésű.) Jellemző, hogy éréskor a dió teljesen burokmentes. Diója közepes
nagyságú, tetszetős kinézetű, világos héjú. A legvilágosabb a német diók közül. 38x32 mm-es, vagy szélesebb, ovális, vastag
héjú, sima felületű, jól záródó. 11-13 g súlyú, 87 db dió ad ki 1 kg-ot. Bélaránya alacsony, 43,5-46 %, a bél világos színű,
szépen erezett, lágy, édes ízű. A fa zárt állásban baktérium- és gomba-fogékony. Ezzel együtt is az egyik legjobb német fajta.

Nr. 175 Dél-bajor eredetű német fajta. Gyenge vagy közepesen erős növekedésű. Középkorai
kihajtású. A levélbetegségekre kevésbé fogékony. Nagy diója hosszúkás-ovális, melegbarna színű.
Enyhén barázdált. A héj közepesen vastag. A bél nagyon jóízű. Későn, de rendszeresen terem. Nem
elterjedt, nagyobb figyelmet érdemelne.
Nr. 251 NSZK-ban előállított fajta, Szlovéniában is előfordul.
Nr. 286 NSZK-ban, Straupitz-Spreewald-ban
előállított fajta, Spreewalder vagy Spreewaldnuß
néven is nevezik. Közepes növekedésű fa. Közepes
kihajtási idejű, kisigényű, télálló. Korán virágzik,
fagyveszélyes. Virágzása hímelőző, vagyis a
nővirágok nyílnak előbb. Termékenyülés nélküli
terméshozásra hajlamos. Érésideje korai, szeptember
elején elkezd érni, de az érés szeptember végéig elnyúlik. Diója kicsi-közepes, 4,5x3,7 cm-es, ovális, a héj meglehetősen sima,
az alapi részen jól zárt. 1 kg dióban 87 szem van. Héja vékony, nagyon világos színű. A héjat a bél jól kitölti. A bél aránya 44
%. Olajtartalma magas, íze jó. A bél színe kissé sötét. A héjas dió a legeltarthatóbb a német diók közül, egész éven át
megőrzi minőségét. A német szőlőtermő vidékek diója, nem árutermelő dióskertekbe, hanem egyedi telepítésre ajánlják.
Nr. 509 Rote Moselnuß.
Nr. 1049 Középkorai kihajtású, a fagyoktól függő termőképességű fajta. A dió nagysága megfelelő, bár mérete nem
egyenletes. A dió jól törhető, dióbele szép, világos, nagy méretű, jó aromájú.
Nr. 1239 Az R-betűs diók között ismertetem, magyarul talán Vörösbélű Dunai diónak lehetne mondani.
Nr. 1247 Német dió, Kurmarker néven is ismerik. Közepesen erős növekedésű fája van, nagy, széles koronával. A legkorábbi
kihajtású a német fajták közül, ezért a tavaszi fagyok nagyon veszélyeztetik. Fagymentes években hatalmas termésre képes.
Szeptember közepén-végén érik. Többségében ikertermésekben terem. Diójának hosszúkás, kúpos alakja van, sima héjjal, a
fajtára jellemző apró heggyel. A dió mérete közepesen nagy, 4,5x3,3 cm. Dióhéja kemény, jól zárt. A dióbél a héjat jól kitölti.
Egy kiló dió 91 darabból áll, a bél kihozatali aránya 44 %. Árutermelő ültetvénybe a bizonytalan termés miatt nem való.
Faanyagtermelésre viszont ajánlják, a téli fagyokat jól bírja. Meglepően jól ellenáll a bakteriózisnak, valamint a
gnomóniának.

Ns-Kasni Nagy valószínűséggel azonos a Novosadski pozni fajtával.
Nugget Amerikai.
Nyffenegger Késői kihajtású, biztonsággal termő svájci dió. Terméshozama gyenge. Diói közepes méretűek. Dióbele
jóminőségű, telt, aromás. Betegségellenálló.
Nyksar 1 és 2 Török diók.
Ockerwitzer Lange NDK-ban, Drezda-Pillnitzben szelektált német fajta. Csehországban további nemesítési munkákba vonták
be.
Olmo 13-1048 és Olmo 20-1072 Kaliforniai fajták, ma már génbankban őrzik őket.
Orastie (vagy Geoagiu 44x4 - 223) Romániai, algyógyi diófajta. Fája közepes növekedésű, fagytűrő. A korona alakja kúpos,
jó megvilágítású. Nővirágai a barkákhoz képest sokkal előbb nyílnak, porófajtát igényel. Szeptember második felében érik.
Diója ellipszoid, átlagosan 13,7 g súlyú. A dió héja tetszetős, világos, sima, vékony. Varrata és alapi nyílása jól zárt. A dió
kézzel is törhető. A dióbél aránya 50-53 %. A dióbél színe szalmasárga. Íze kellemes. Bizonyos betegség-ellenállóságot
állítanak róla.
Oripov Vagy Oszipov? Mára már elfelejtett törpenövésű, papírhéjú diófajta Üzbegisztánból, az 1950-es évekből. Sz. Sz.
Kalmükov fajtája.
Orth Újabb amerikai diófajta az Egyesült Államok északi vidékeiről.
Oswald Kisebb jelentőségű francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Léon Treye faiskolás nemesítése, Claix-ből. Diója
nagyméretű, de a dióbelet nagyon nehéz kiszedni, ezért már nem szaporítják.
Ovcsar Szerb diófajta, a csacsaki kutatóintézet szelektálta Pakovracu faluban, az Ovcsar hegy lejtőjén, 1969-ben. Máig nem
kapott hivatalos fajtaelismerést.

Ovidiu Román diófajta, a jászvárosi kutatóállomás fajtája. Mérsékelt növekedésű,
gömbkoronájú. Szárazság- és fagytűrőnek mondják. Részben oldalrügyön is terem, bőtermő.
Korán, szeptember első-második dekádjában érik. Diója nagy, 14 g-os, megnyúlt-tojásdad, a
végein lekerekítve. Vékonyhéjú. A bél a héjat jól kitölti, aránya 52-53 %, színe sárga.
OZSD-37 (Ozsdolai 37) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 9
m-es fa. A koronaátmérő 8,5 m, törzskörmérete 1,57 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző
virágzású. A bél aránya 52,3 %.
Onslev Dán, lollandi diófajta, áthúzott O betűvel írandó, Ö-nek ejtendő. Másik neve: Vittrup
Nr. 79. 1998 óta ismerik. Nagy, 5-6 cm-es diója van. Dióbelét jónak mondják.

Termesztett diófajták S
Safe Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.
Saint-Jean Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról, nevét rendkívül kései kihajtásáról kapta, csak júniusban
virágzik. Inkább faanyagtermelésre jó.
Saint Martinal Francia fajta, Mignonaude néven szólok róla.
Samarkand Kazahsztánból származó dió. A név ne tévesszen meg bennünket, nem diófajtáról, hanem helyi dióváltozatokról
van szó. Termésük kicsi, csúcsos, vastaghéjú.
Šampion ld. Champion.
San Juan Spanyol diófajtának mondják. San Julian néven Horvátországban ajánlják telepítését.
Sanguine A pirosbelű diót hívják így a franciák.
Santa Barbara Régi kaliforniai diófajta, még a missziós dió idejéből, annak egy változata. Későbbi virágzásával, egyenletes
termésével tűnt ki. És azzal a tulajdonságával, hogy fája kisebb méretű volt, tehát területegységre több fát lehetett ültetni.
Héja vékony, könnyen törhető, bele fehér, jó minőségű volt.
Santa Rosa Soft Shell (Santa Rosa papírhéjú) Régi kaliforniai diófajta, Luther Burbank nemesítése. A nemesítő képe a
fajtaelőállíás fázisairól, 1914-ből:

Sarmis (vagy Geoagiu 4-21) Romániai, algyógyi diófajta. Fája mérsékelt növekedésű, széles koronájú, ágai sűrűk. Korán, 6-7
évre termőre fordul. Kismértékben (7-10 %) oldalrügyön is terem, egyes években 7-9-es diófürtök is előfordulnak.
Szeptember közepén érik.
Saturn Cseh, holovousy-i fajta. Fája erős növekedésű, gömbkoronájú. Késői termőre fordulású. Korai-középkorai fakadású.
Korai virágzású, a hím- és nővirágzás nagyrészt egybeesik. Fagymentes évben rendszeresen, biztonságosan terem.
Szeptember utolsó hetében érik. Diója közepesen nagyméretű, fordított tojásdad alakú. Héja majdnem sima, más leírásban
durva, világosbarna. A varrat zártsága nem kielégítő. A dió kemény, mégis jól törhető, mert a héj vékony. Jól törhető. A
dióbél aránya 45-47 %, töppedésre, beszáradásra hajlamos. Íze kissé csípős. A téli fagyokra is és a baktérium-fertőzésre is
érzékeny. Részben öntermékeny, de az Apollo és a Jupiter jól porozza.

Sauber 1 Xanthomonas-nak ellenálló amerikai fajta, Ohioból. 1978-ban került fajtaelismerésre. Télálló. Korán termőre
fordul. Korai tavaszi kihajtású. Bőven, megbízhatóan terem, de jó porzófát igényel. Diója nagyméretű, de a bél aránya csak
35 %. Jól törhető.
Sax Holland óriásdió. Frans Geraets nevezte el és szaporítja.

Scarlat Jelentéktelen francia fajta az ország közepéről. Diója meglehetősen barna, héja vékony. Nagyon könnyen törhető.
Dióbele fehér, hártyája világos, barna erezettel.
Schafer A kárpáti fajtakörből származó korábbi fajta. Az Egyesült Államok északkeleti vidékein található. (Állítólag nem
azonos a Shaefer-rel, ami ugyanazon a termőhelyen található. Oldalrügyön is terem, diója közepesen nagy, dióbele jó
minőségű.)
Scharsch Franquette Kaliforniai fajta. Fája nagyméretű, koronája oszlopos, terebélyes. A korona átmérője 15 m is lehet.
Növekedési erélye közepes, vagy jó. Késői érésű. Diója kisméretű, alapi részén jól zárt. Igen jó minőségű, világos bele van. A
Hartley és a Chandler fajtákat jól termékenyíti.
Schinoasa Régen Szkinovszkij (28)-nak is mondták. Szovjet-moldáv diófajta, nevét Kisinyov elővárosáról kapta, ahol magonc
diófák közül szelektálták ki. Állami fajtaelismerést 1980-ban kapott. A fajta téli fagy- és szárazságtűrő, és állítólag
kártevőknek is ellenáll. Betegségellenállósága átlagos. Korán virágzik, tavasszal fagyveszélyes. Növekedése feltörekvő,
erőteljes. Koronája megnyúlt, viszonylag ritka. Vázágai fejlettek, a központi tengellyel egyenértékűek. Levelei nagyok,
sötétzöldek, fényesek. Virágzása hímelőző, a nővirágok 5-6 nappal nyílnak előbb. Bőven és rendszeresen terem. Diója
átlagosan 41 mm hosszú, 38 mm széles, 38 mm mély. Az átlagos diósúly 12 g. A dió alakja hosszúkás-elliptikus. Alapja kerek,
csúcsa is. Keresztmetszete sokszor szabálytalan. Alapi nyílása átlagos. A dió héja átlagos vastagságú. Színe sárgásszürke.
Varrata nem erős, a dió felülete nem durva. Dióbele nagy, a héjat jól kitölti. Színe világossárga. A dióbél nagyrészt felesen
nyerhető ki.
A fajta hivatalos leírása és képe:

Scsucsinszkij Orosz diófajta, Moszkvától délre, Tulából.

Sebeshelyi diók Erdély déli részéről, az algyógyi (románul Geoagiu) kutatóállomásról kikerült diófajták. Román nevük
Sibisel, a szakirodalom ilyen néven tárgyalja.
Sebeshelyi gömbölyű Erdély déli részéről származik, természetes kiválasztódással keletkezett tájfajta. Fája erős növekedési
erélyű, széles koronát nevel. Rügyei középidőben fakadnak. Gyümölcse nagy, szabályos, gömbölyded alakú, Csúcsa alig
feltűnő, kis hegybe csúcsosodó. Héja sima, könnyen törhető. Magbele szép, barnássárga színű, nagy, kellemesen zamatos,
édeskés ízű, nagy olajtartalmú.
Sebeshelyi hosszú Szintén Erdélyből származó tájfajta. Fája erős növekedési erélyű, nagy, szabályos koronát alkot. Rügyeinek
fakadása ugyancsak középidejű. Diója nagy, szabályos, hengeres tojásdad alakú. Héja vékony, sima felületű, könnyen
törhető. Magbele nagy, barnássárga színű, kellemes, zamatos édeskés ízű.
Sebeshelyi 2 Romániai, algyógyi fajta. A dió átmérője 33 mm, a bél aránya 43-44 %.
Sebeshelyi 8 A sorozat kisebb jelentőségű tagja. A kép Németországban készült.

Sebeshelyi 39 (Sibisel 39) Romániai, erdélyi fajta. Érési ideje szeptember második és harmadik dekádja. Diója nagy. Héja
vékony, könnyen törhető. Dióbele édes, kellemes ízű. Házikertbe ajánlják.
Sebeshelyi 44 (Sibisel 44) Szintén romániai, erdélyi fajta. A törökök is kísérleteznek vele. A téli fagyot jól tűri. Fája kisnövésű,
széles koronával, oldalágai hosszúak. Mivel porzói a nővirágokhoz képest sokkal később nyílnak, beporzásához porzófajta
kell. Korán termőre fordul. Szeptember végén és október első dekádjában érik. Diója nagy vagy igen nagy, ovális alakú, 14,5
g átlagsúlyú. Alapja lekerekített, csúcsi része kissé hegyes. A dió héja vékony, de varrata jól zárt, az alapi nyílása is. Kézzel is
jól törhető. A dióbél aránya 48 %. A dióbél hártyája sárgásbarna színű, a dióbél sárgásfehér, édes, jóízű. Házikerti
termesztésre propagálják. Betegség-ellenállónak is mondják.
Sebeshelyi 45 Szintén algyógyi. Diója 32 mm-es, bélaránya 46-47 %.
Sebeshelyi 252 Kisnövésű, betegségellenálló fája van. Szeptember második felében érik. Diója közepes méretű, ovális alakú,
viszonylag könnyű metörni.
Şebin Török diófajta, Şebinkarahisar vidékéről származik. Koronája
gyakran elágazó, sűrű, széles, lapos. Gyors növekedésű. A mediterrán
partvidéki klímát kedveli. Virágzása nagyjából egyidejű, enyhén
hímelőző, a késői fagyok veszélyeztetik. Részben oldalrügyön is terem.
Gyakori, hogy 2-4-es fürtökben terem. Szeptember közepén-végén érik.
Diója ovális, 3,6 cm hosszú, 3,2 cm átmérőjű. A héjas dió átlagsúlya 10 g
(9,4-12,0 g). A dió héja enyhén rovátkás, vékony, a szállításra,
manipulálásra károsodhat. A dióbél könnyen kinyerhető. A dióbél telt, világos színű.
A bél aránya 63-66 %, kiemelkedő. Olajtratalma 67 %. Öntermékeny, porzófajtát nem igényel, esetleg a Yavuz 1-et. Nagyon
vízigényes, víz hiányában sok az üres dió, aszott dióbél. Napégésre is érzékeny.

Seifersdorfer Runde NDK-ban előállított német fajta. A vezető
német fajtának gondolom. Csehországban is telepítik,
Seifersdorfsky Kulaty néven. Lengyel faiskolások pedig
Seifendorski-nak nevezik. Az anyafát 1949-ben találták meg
Drezda mellett. 1954-ben már állami elismerést kapott, ami
szerintem túl rövid idő. 1980-ban jegyezték be véglegesen. A
fajtát Csehországban további nemesítési munkákba vonták
be. Növekedése erősen feltörekvő, koronája szabályos kúpos.
Közepes kihajtási idejű, május közepén hajt ki, a kihajtást
gyorsan befejezi. A kihajtás ideje a termőhelytől is függ.
Anyafája 400 m tengerszint feletti magasságban élt, de alföldi
viszonyok között kihajtása koraivá, fagyveszélyessé vált. A
fagykárok miatt termőképessége bizonytalan. A hím- és a
nővirágok azonos időben nyílnak, a fajta öntermékeny. Késői
érésű, szeptember végén kezd érni. Sokszor csak a levelekkel
egyidőben hull a diója. Diója nagyméretű, kerek, sima
felületű, világos-középbarna színű, a dióhéj vékony,
közepesen kemény. A dióbél jól telt, szalmasárga,
aránya 48 %, viszonylag könnyen kinyerhető, kellemes,
édes, jó ízű. Jól termő fajta. Csak azért kell a német
dióskertekbe más fajta is, hogy a terméshozam
kiegyenlítettebb, a termésbiztonság nagyobb legyen.
Korán termőre fordul, 6 éves korában teremni kezd.
Egyedülálló, vagy ültetvényszerű telepítése ajánlott.
Ültetvényben a viszonylag sűrű telepítést, a 8x8 m-t is
elviseli. Viszonylag jó betegségellenálló. Téli fagytűrése
kiemelkedő, az anyafa 60 éven át nem fagyott meg.

Sejnovo Bolgár fajta, szülővárosáról elnevezve, ahol Zahov fellelte. Szerbiában Sejnovnak írják. Termesztik Kanadában,
Szlovéniában is, indiai kísérletekben is résztvesz. Viszonylag kései tenyészidejű. Bőtermő. Diója 31 mm-es, 11-12 g-os,
kimagasló, 56 %-os bélaránnyal. Hátránya, hogy dióbele sötét színű. Gnomónia-ellenálló.
Sele Frans Geraets holland faiskolás óriásdiója.

Şen-1 Török diófajta, Erzurum vidékéről. Hím- és nővirágai azonos időben nyílnak. Átlagos diósúlya 17 g. A dióbél aránya 48
%, a dióbél átlagos súlya 8 g körül van.
Şen-2 (24-KE-24). Szintén erzurumi török diófajta. Koronája feltörekvő, de széles. Kontinentális éghajlatú régiókba ajánlják,

bár a késői fagyok károsíthatják. Öntermékeny. Diója kettes-hármas csoportokban terem. Szeptember végén érik. Diója
kerek alakú, 17 g súlyú, kiváló minőségű, a bél a héjat jól kitölti, jól törhető. A bél aránya 54 %. Olajtartalma magas, 74 %.
Porzói: Sebin, Yalova 1, Yavuz 1.
Serotina Ismeretlen eredetű, az Egyesült Államokban kipróbált fajta.
Serr (UC59-129) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, nevét az egyetem híres
diónemesítőjéről, Eugene F. Serr-ről kapta, aki 1947-1968 között a kaliforniai fajták
új sorozatát állította elő. A Payne és egy afgán fajta, (PI-159568) 1958-as
keresztezése, az 1960-as évek végén ismerték el. Új-Zélandon, Spanyolországban és
Franciaországban is termesztik, olasz kísérletekben is szerepel. Közönséges dió alanyt
ajánlanak hozzá. Fája igen erős növekedésű, igen magasra nő, és legalább 12 m
térállást igényel, akkor is, ha koronája csak mérsékelten terebélyesnek mondható,
inkább sudaras típusú. Mérsékelt és hidegebb klímához is jól adaptálódik, ugyanakkor a legjobban bírja
a meleget is a kaliforniai diók közül, nem érzékeny a napperzselésre. Igen korán termőre fordul,
csemetekortól folyamatosan terem. Rosszabb talajokon is jól terem, de igazán jól a
tápanyagdús, jó vízgazdálkodású talajokon érzi magát, ahol növekedését nehéz
kordában tartani. Azt mondják, ezért évenkénti könnyebb metszést igényel. A
diófajták között az egyik legrövidebb téli mélynyugalmi időt igényli, 400 órát. (Bár van
olyan leírása is, ahol 600 órát adnak meg.) Nagyon korai kihajtású, ezért
fagyveszélyes területre nem való. A csúcsrügyön kívül 55-65 %-ban az oldalrügyön is
virágzik, hazai vizsgálat szerint 15-50 %-ban. Virágzása nőelőző. Érzékeny az erősebb
pollenterhelésre, ilyen években a nővirágok lerúgása miatt termése kisebb lehet.
Korai-középérésű, szeptember végén érik. Termékenysége a környezeti tényezőktől függően változik. Diója közepes-nagy
méretű, 30-34-36 mm-es, leírástól függően. Alakja hosszúkás ovális. Statisztikai adatok szerint mérete 32,1-34,2 mm. A dió
az alapjánál jól zárt, átlagsúlya 20 g. Héja hálózatos, sárgás, puha. A bél jól telt, aránya kimagasló, 55-61 %. Diónként 11 g
dióbélre lehet számítani. A bél 60-80 %-a világos minőségű, a többi sötétebb. Ízletes. Meleg klímára való. Porzónak a
Chandler, Chico, Pedro, Vina és a Tehama fajtákat használják hozzá, de porzófa nélkül is jól terem. Spanyolországban
kifejezetten hátrányosnak tartják a Serr mellé porzófajta telepítését. Bakteriózis-ellenálló. Héjas dióként és dióbélként
egyaránt nagyon jó. A termesztők körében népszerű kaliforniai fajta. Tulare vidékén nagyon gyakori, ahol már nem kell
tavaszi faggyal számolni.

Sexton A legújabb kaliforniai diófajták egyike, 1990-es keresztezésből származik, leírása 2004-es. Nevét Joseph
Sextonról, a kaliforniai diótermesztés megalapítójáról (1869) kapta. Ez a diófajta a Chandler és egy 85-008
kódszámú kísérleti példány keresztezéséből származik. A fa kisebb méretű. Korán termőre forduló, jól termő
fajta. A diófajták között a leginkább csüngő, "szomorú" jellegű. A koronaszerkezet hátránya, hogy rügyei
között feltűnően sok a nyakas rügy, ágai, vesszői sűrűk, sok közöttük a villás elágazás. Ezért metszése külön
figyelmet, szakértelmet igényel, évenkénti erős metszéssel tartható termőegyensúlyban. A fajta legnagyobb hátránya a
kedvezőtlen koronaszerkezet. A Payne után hajt ki tavasszal, egy héttel a Chandler előtt. Virágzása együttvirágzó,
porzófajtát nem igényel. Bőségesen hoz hím- és nővirágokat egyaránt, és virágzása részben átfedi egymást. Ha mégis
porzófát telepítenek mellé, az a Howard, Tulare vagy Chandler. Van másodvirágzása is, de a másodvirágokból kisméretű,
értéktelen diók fejlődnek. Oldalrügyön is jól, 100 százalékosan terem. Jól termő fajta. Korai érésű, a Chandler előtt egy
héttel érik. A diótermés mérete, színe jó. Diója viszonylag sima, kerek, jól záródó, szilárd héjú. Tetszetős diója miatt héjas
diókénti értékesítésre alkalmasnak tartják. A dióbél aránya 51-53 %, diónkénti súlya 8-9 g. Jól válogatható. A bél színe igen
kedvező, válogatott dióbelének 16 %-a extra világos minősítésű. Xanthomonaszra kevéssé fogékony, de levelein,
termésburkán baktériumos foltok rendszeresen előfordulnak. A dió héja egyes években túl vékony, gyenge lehet. Lehet, hogy
sövénydiónak alkalmas lenne.
A Sexton leszármazása:

Sha 6 és Sha Feng Kínai diók.
Shalimar Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.
Shanhe 1 Újabb kínai diófajta, a Shaanxi kutatóállomás fajtája. Magyarul hegyi diót jelent, de a neve megtévesztő, mert a
kínaiak ezen a néven más diófajt is hívnak. Ez a fajta mindenesetre újabb nemesítés eredménye, 47 %-ban oldalrügyön is
terem. Diójának átlagsúlya 12 g, a dióbélé 7,2 g, a bélarány tehát 60 %-os. A dióbél színe extra világos.

Shang Song, Shanxi és Shan X-4 Kínai diók. A Shang Shong 6 feltűnően hajlamos a héj rossz kifejlesztésére.
Sharkey Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.
Shexian Kínai dió. Inkább tájfajtának gondolom, mint oltványdiónak. Héja erősen rajzolatos, vésett kinézetű.
Könnyen, kézben törhető. Állítólag jóízű, telt dióbele van, 60 % olajtartalommal.
Shiawassee Amerikai fajta, valószínűleg a kárpáti fajtakörből. A téli fagyokat jól tűri. Oldalrügyön is terem.
Szeptember második hetében érik. Diója nagyméretű, alapjánál jól zárt. A dióbél aránya igen magas, 58 %, a bél világos
színű. Betegség-ellenálló.
Shreve S3 Az Egyesült Államok északkeleti részén Roy Shreve nemesítő által előállított diófajta. A téli hideget jól tűri. Diója
vastaghéjú. Betegségellenálló fajta.
Sibisel lásd Sebeshelyi.
Sigler Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről.
Silesia Lengyel fajta, régebbi neve Targoszyn 8/1. Erős növekedésű. Koronája fiatalon felálló,
laza, hatalmas, idősen szétomló. Egyéves vesszői hosszúak, vastagak. Hímelőző virágzású, a
nővirágok nyílnak előbb. Diója közepes méretű (2,8–3,6 cm x 2,6–3,2 cm x 2,5–2,8 cm),
kerekded-ovális. Alakjuk eltérő, szabálytalan. A dió szalmaszínű, rózsaszín árnyalattal.
Felszíne enyhén barázdált, varrata kifejezetten durva. A dióhéj vékony. A belső közfal vékony.
Dióbele telt, a héjat jól kitölti, világosbarna, hártyája is világosbarna. A bél aránya 50 %. A
bél íze édes-fanyar. Korán termőre fordul, betegségellenállósága jó. Jó téli fagytűrő, és jól
terem, de ehhez a jó terméshez kiegészítő megporzás kell. Szeptember második felében érik.
Csemegediónak és édesipari alapanyagnak egyaránt megfelel.

Silistrenski Bolgár dió. Bár, ha én bolgár lennék, - nem vagyok, - nem dicsekednék vele.
Simon Petljura Más néven Bicsnogronovüj. Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az
1980-as években szelektált fajta. Fája kistermetű, 20 éves korában 5 m magas. Oldalrügyes,
egyben fürtös termést produkáló fajta. Csúcsrügyeiből 10 diós fürt is fejlődik, az oldalrügyekből
legfeljebb 8. Korán teremni kezd. Termőképessége rendkívüli, előfordult fánként 50 kg-os termés
is. A fa levélzetéhez viszonyított termés aránya ennél a fajtánál rendkívüli, nagy termés esetén több
diószem van egy fán, mint ahány levél. Dióinak átlagmérete 10,3 cm 3, átlagsúlya 5,8 g. Dióhéja
1,4 mm vastag, a dióbél aránya 49,0 %. A dióbél könnyen kiszedhető.
Sinensis Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.
Sinnou Koreai diófajta.
SK-01 Újabb, nagydiójú lengyel fajta. Anyafája Skierniewic községben nőtt.
Bőtermő. A nagy diónak vékony héja van. Dióbele is nagyméretű, íze édes.
Skolnüj Oroszországi fajta, a kubáni alföldről. Ukrajnában is előfordul. Diója
28-29 mm-es, a bél aránya magas, 54 %.
Slivenski Bolgár diófajta.
Sljahetnaja kulka Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as
években szelektált fajta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 5 m magas. A fa bár
kistermetű, évente 15-20 kg száraz, héjas diót megad. A diók átlagmérete 15,4
cm 3, átlagsúlya 7,6 g. Dióhéja 1,1 mm vékony, helyenként hiányos, nem
kifejlett. A dióbél aránya kiemelkedő, 60,0 %. A dióbél íze kiemelkedő.
Soleze Régebbi francia fajta a délnyugati termőtájról. Magasra törő koronája
van. Gyorsan termőre fordul. Nyolc nappal a Franquette előtt virágzik. Diója megfelelő méretű, de a dióbél minősége nem éri
el a Franquette-ét.
Somers Kanadai, Ontario-i fajta, az USA-ban Michigan-ben is magukénak vallják, 1954-ben ismerték el. A kárpáti
fajtakörből származik, az anyafa a lengyel Kárpátokban nőtt, szaporulata az 1930-as évek végén került Amerikába.
Illinoisban is ajánlják házikerti telepítését. A téli fagyot jól tűri. Rendszeresen terem. Korai érésű, Michigan-ben már
augusztus végén érik. Diója átlagos-nagy, kb. 75 db van 1 kg-ban. A dió világos színű, tetszetős alakú, közepesen törhető. A
dióbél aránya 55-56 %, átlagos ízű. A Hansen fajtát jól porozza.
Sorrento Olasz fajta, a legelterjedtebb olasz dió. Erős növekedésű, feltörekvő koronája van.
Megbízhatóan, rendszeresen terem. Kihajtása közép-korai, érése - olasz viszonyok között kései, szeptember végére esik. Diója közepes méretű, a bél aránya 48 %. Magoncai közül
válogatták ki a Malizia fajtát.
A Sorrento nem klónfajta, hanem campaniai tájfajta. Két fő típusa létezik, az egyik ovális,
alapja felé kerekded, az alapja lapított, a másik megnyúltabb, kiemelkedő varrattal. Mindkét
változatra jellemző a vékony héj, a kiváló, kissé olajos íz. A hosszabb változatot ízletesebbnek
mondják, de a vevők a kerekdedet keresik inkább.
A fajta neve egyébként megtévesztő, és csak hangulatkeltésre, vevőfogásra jó. Sorrentóban
nincs diófa, de még a környékén is ritka. Nem is alkalmas diótermesztésre az egész Sorrentóifélsziget.

A Sorrento mint áru:

A Sorrento-diót az olaszok megőrzendő értéknek tekintik, további nemesítés alapját is látják benne. Nincs róla bővebb
ismeretem, de a következő két dió is valószínűleg a Sorrento továbbszaporítása.

Sorrentona Olasz dió Campaniából, valószínűleg a Sorrento leszármazottja.

Souvenir du Congres Kisebb jelentőségű francia fajta a Grenoble-i termőtájról. A Chaberte leszármazottja. M. Guillot
nemesítése Saint-Marcellin-ből, 1920-ból. Diója fehéres, nehezen törhető. Dióbele fehér, nagyon jóízű. Héjasan értékesítve,
valamint dióbélként és dióolajként is jó. Már nem szaporítják.
Souzani Iráni árutermelő diófajta.
Spacecom Szovjet-moldáv diófajta, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Manapság nem említik.
Spanka Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.
Sparrow Amerikai fajta. Részben öntermékenyülő. Bőven terem. Diója közepes méretű, szép, béllel jól telt.
Spreewalder Nr. 286 név alatt tárgyalva.
Spurgeon Az Egyesült Államok északnyugati államában, Oregonban ismert, elterjedt helyi diófajta. Talán a Franquette
leszármazottja. Mérsékelt növekedésű, viszonylag jól termő. Elviseli a helyi téli hideget. Diója középnagy, elliptikus, közepes
bélarányú. Fő hátránya, hogy bele sötét.
Srem Jugoszláviai, szerbiai diófajta. A név valószínűleg a Szerémséget jelenti. Nagy, 15 g-os, simahéjú diójú fajta. A dióbél
aránya magas, 57 %-os. A dióbél jóízű. Szőlős vidékekre ajánlják.

Stan (BLE 300, vagy B1300) 1982-ben bemutatott, 1997-ben elismert újzélandi fajta. A magoncokból telepített Marlborough-i
Stan dióskert egyik, véletlenszerű fájának vegetatív továbbszaporítása. Az anyafa száraz körülmények között nőtt, satnya
diófa volt. Késői kihajtású és virágzású, fagyveszélyes területre való fajta. Gyenge növekedésű. Fája nagy méretű, de végső
méretét későn éri el. Későn fordul termőre, változékonyan terem, de ez a tulajdonsága termőhelytől függően javulhat. Diója
hosszúkás, héja sima, tetszetős színű. Jól törhető, gépi törésre alkalmas diója van. A dióbél aránya közel átlagos, 46 %. A
dióbél változékony. Részben jó minőségű, részben kevésbé. Többségében világos színű, jóízű. Müzli-csomagok készítéséhez
ajánlják.
Sugrai Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.
Sulfred Ismeretlen fajta, Horvátországban telepítésre ajánlják.
Summa Az indiai hegyekből származó dió.

Sunland (UC66-4) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem állította elő, 1979 óta
termesztik. Ugyanúgy, mint a Serr, a Lompoc és a PI-159568 utóda.
Közönséges dió alanyt ajánlanak hozzá. Fiatalon erőteljes növekedésű,
termőkorban mérsékelt nagyságú fa. Kihajtása termőhelytől függően változó,
Kaliforniában középkorai, Spanyolországban is telepítik, ott középkései.
Potenciálisan nagy termőképességű, 80-90 %-ban oldalrügyön is terem.
Középkései érésű. Diója nagyon nagy, ovális-széles, sima felszínű, jól zárt,
dióbéllel jól telt, jól törhető. Diónként 10 g dióbelet produkál. A dióbél aránya kiemelkedő, 57 %.
A dióbél színe 85 %-ban világos. A dióbél jó minőségű. Porzófái: Chandler, Vina, Chico,
Tehama. Más fajtáknak nagyon jó porzófája. A nyári hőséget jól elviseli. Más leírás szerint
pedig napégésre érzékeny.

Sunland fajtájú diófa egy argentin ültetvényben:

Susita Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomáson szelektált fajta, a Déli Kárpátokból. Fája mérsékelt növésű,
fagytűrő. Termőre fordulása korai. Virágzási ideje középkései, hímelőzőként írják le. Október elején érik. Diója nagy,
tojásdad alakú, átlagosan 12 g súlyú. A dióbél aránya 50,6 %. Színe "szalma-fehér", jóízű. Betegség-ellenállónak mondják.
Sütyemez-1 (Su-1) Újabb nemesítésű török diófajta, dr. Mehmet Sütyemez szelekciója. Hímelőző virágzású. Diója nagy,
átlagosan 25,8 g. A dióbél aránya 50 %, az átlagos dióbél-súly 13 g.

Sütyemez-2 (Su-2) Szintén újabb török diófajta, fürtös dió. Hímelőző virágzású. Diója 16 g-os. A dióbél aránya 55 %. A dióbél
átlagos súlya 8,5-9 g.

Swar Kaliforniai fajta.
Swat 1 és 3 Rövidítve: SW 1, SW 3. Pakisztáni diófajták, Swat körzetéből. Helyben Kaghazi 1 és 2 néven ismerik. Jellemzőik:
Fajta neve Dió átlagos méretei Hossz-Szél-Vast. mm Alak
Méret Dió átlagsúlya g Bélarány % Héj vastagság mm Héjfelület
Swat 1 35,1 x 32,7 x 33,0
gömbölyded nagy 10,3
65,1
0,81
porózus
Swat 3 41,3 x 31,7 x 32,2
ovális
nagy 16,1
50,3
0,92
sima

Sychrov Csehszlovák pirosbelű dió. Erős növésű, magas koronájú fája van. Jól, rendszeresen terem. Diója közepes méretű,
ovális alakú. Héja vékony, tapintásra szinte sima. Dióbele közepes méretű, jól telt, karmazsinvörös, jóízű, édes. Elsősorban
cukrászati célra ajánlják.

Sylvania Állítólag román eredetű amerikai fajta. Loy Shreve gyűjtötte be. Baktérium-ellenállónak mondják.
Szadko Az Ideal egyik leszármazottja. Harkovban szelektálták, példányai a Krim félszigettől Moszkváig megtalálhatók.
Törpenövésű, a kifejlett fa sincs 3 m magas. Fürtös termése szeptemberben érik. Fürtjei évről évre több dióból állnak,
húszéves fának huszas fürtje is lehet - mondják.
Szamohvalovicsszkij-1 Fehérorosz diófajta, vagy orosz. Tulában, Moszkvától délre vizsgálták. A Pinszki
szabad beporzású utóda. 2000-ben nyert elismerést. Gyors növésű, hatalmas méretű fája van. Koronája
gömbalakú, közepesen sűrű. Kiültetés után 5-6 évvel kezd teremni. Virágzása nőelőző jellegű. Középérésű,
szeptember végén érik. Bőtermő, a termés mennyisége évente kielégítően kiegyenlített. A dió mérete
közepes, a diók nagysága közepesen kiegyenlített. Alakjuk ovális, gyenge karimával. Vékonyhéjú, 1,0 mm
a héj vastagsága. A diók átlagsúlya 7,2 g. A dióbél átlagos aránya 39,6 %, színe sárgásbarna. Asztali diónak ajánlják.
Betegségekre mérsékelten fogékony.
Szamohvalovicsszkij-2 Fehérorosz diófajta, vagy orosz, magonc diók közül szelektálva. 2002-ben kapott
állami elismerést. A fajta téli fagytűrésével tűnik ki. Fája erős, nagy növésű. Kiültetés után 3-4 évvel már
teremni kezd. Virágzása hímelőző. Későn virágzik, május közepén, és külön kitűnik bőséges
pollenszórásával is. Bőtermő, jellemzően 2-5 db-ból álló, gyakran nagyobb fürtökben terem. Évenkénti
terméshozama kielégítően kiegyenlített. Szeptember végén érik. Diói közepes méretűek, közepesen
kiegyenlítettek, oválisak, gyenge karimával. A dió alapja megnyúlt, hegye csúcsos. A diók átlagsúlya 8,3 g. A dió héja
vékony, mindössze 0,8 mm. A dióbél átlagos aránya 52,9 %. A bél sárga színű. Asztali diónak minősül. Betegségek iránt
mérsékelten ellenálló.
Szamosháti (Rotunda de Satu Mare) Romániai fajta. Diója 34-35 mm-es, a bél aránya 43-44 %.
SZEN-10 (Szentkatolnai 10) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 9 m-es fa. A koronaátmérő 8
m, törzskörmérete 1,86 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző virágzású. A bél aránya 53,4 %.
Szent János-dió (Noyer de Saint Jean) Franciaországban ezen a néven nevezik a rendkívül későn, júniusban kihajtó diófákat.
Annyira nagyra értékelik, hogy egyesek vegetatív úton is szaporítják, ezért elképzelhető, hogy véletlenül tisztelt hazai
Kollégám is találkozik majd ilyennel. Egy június 6-i felvétel egy Szent János-dió oltvány indulásáról:

Szlavjanszkij Oroszországi fajta, a kubáni alföldről. Diója 31 mm-es, a bél aránya 43 %.
Szovhoznüj Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 29-30 mm-es, a bél aránya igen magas, 54-55 %.
Szpejszkij Dorofejev professzor moldáv fajtája, 1955-ből. Ma már nem hallani róla.
Sztanyiszlavszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.
Sztarobaszovszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.
Sztavropolszkij osztronoszüj Oroszországi fajta, Sztavropol vidékéről. Bélaránya 49-50 %.
Sztyepan Bandera Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája törpenövésű, 20
éves korában 3 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös dió. Az egyik legkorábban termőre forduló fajta. A fa bár kistermetű,
évente 15-20 kg száraz, héjas diót megad. A diók átlagmérete 10,8 cm 3, átlagsúlya 7,8 g. Dióhéja 1,1 mm vékony. A dióbél
aránya kiemelkedő, 60,9 %. Jól kifejthető.
S-1 Amerikai fajta, valószínűleg a kárpáti fajtakörből. A téli hideget jól tűri. Gyors növekedésű, jó formájú fa. Szeptember
végén érik. Diója közepes-nagy, a héj vékony, jól zárt, dióbele világos, édes.

Archív diófajták, leendő diófajták
Tisztelt Kollégám, most ismerjünk meg 18 olyan diófajtát, amelyek ma már nincsenek köztermesztésben, sőt, tudomásom
szerint génbankban sem őrzik őket. Ezeket a fajtákat H.R. Schweizer írta le Bécsben, 1940-ben megjelent könyvében. Nem
tekinthetők teljesen idegennek, hiszen hajdanán mi is az osztrákokhoz tartoztunk. Monarchiailag. De mióta az osztrákok
oldalán megtámadtuk Szerbiát, a nagyobb hatalmak azt írták elő Trianonban, legyünk inkább függetlenek. Azóta egyáltalán
nem a mieink ezek a diók.
Nem baj, a mieink jobbak.
Perzsa cinegés dió
Perzsiából származik, ahol kereskedelmi méretekben termesztették. Diója kicsi, 9-12
g-os. A dióbél aránya 46 %. Átlagosan 35 mm magas, 29 mm széles, 33 mm vastag.
Héja szilárd, fényes, csak a varrat mentén barázdált. Bele a héjat jól kitölti, de rosszul
törhető. Jóízű, kellemesen fűszeres.
Kerek papírhéjú

Osztrák származású fajta, az anyafa Würflach községből való. Kicsi, 7-9 g-os diója
van, a bél aránya 40-44 %. A dió alakja hosszúkás-kerekded, átlagosan 36 mm
hosszú, 28 mm széles, 30 mm vastag. Héja sötétbarna, csúnya. A héj gyengén erezett,
a varratnál bemélyedt. Könnyen törhető, bele durván tagolt, barnássárga színű, jóízű,
zamata nem feltűnő.
Bolgár papírhéjú
Bolgár eredetű, hazájában kereskedelmi méretekben termesztették. Diója nagy, 12-15
g-os. A bél aránya 45-48 %. A dió hosszúkás, alapján és csúcsán egyaránt hegyes.
Átlagosan 50 mm magas, 30 mm széles, 28 mm vastag. Héja vékony, világosbarna,
felülete gyengén vájatos, barázdált. Varrata jellemző. Bele szemcsés, igen jó ízű, édes,
jellemző dióaromájú.
Kaukázusi csúcsos dió
Kaukázusi eredetű, a diók közül jó tárolhatóságával tűnik ki. Diója kicsi, 7-9 g-os, a
bél aránya 46-48 %. A dió átlagos méretei: 38 mm hosszú, 27 mm széles, 28 mm
vastag. Alakja jellemzően csúcsos. Héja kemény, sötétbarna, varrata mentén
barázdával, egyébként sima, vagy csak enyhén barázdált. A dióbél színe sötétsárga,
alakja mélyen tagolt, a héjat jól kitölti. A bél töréskor nehezen tisztítható. Igen jó,
édes-olajos ízű.
Dunai vérdió
Osztrák eredetű, az itt felsorolt 18 dióból egyedül ezt szaporítják jelenleg is. Az
anyafa Ybbs helységből, a Trunner-faiskolából származik. Diója kicsi, 7-8 g-os, a bél
aránya 50 %. A dió alakja némileg hosszúkás, mindkét vége némileg hegyes.
Átlagosan 38 mm hosszú, 26 mm széles, 27 mm vastag. A dióhéj színe világossárga.
Varrata mentén mélyedés húzódik, de nem kifejezett barázda. Héja szinte sima.
Vékonyhéjú, könnyen törhető. Belének színe rózsaszíntől a vérszínig változik, néha
foltos. A bél a héjat jól kitölti, a dió jól törhető. Íze jó, meglehetősen fűszeres.
Stenzels papírhéjú
A fajta valószínűleg francia eredetű, nevét az osztrák Johann Stenzel diósgazdáról
kapta, Maierhöfenből, akinek volt egy ilyen diófája. Diója közepes, 8-10 g-os, a bél
aránya 45 %. A dió alakja hosszúkás-ovális, átlagos méretei: 47 mm hosszú, 27 mm
széles, 27 mm vastag. Héja világosbarna, lapos barázdácskákkal. Felszíne fényes.
Bele igen hosszú, gyengén tagolt, a dió jól törhető. Íze jó, enyhén fűszeres.
Közönséges csúcsos dió
Ausztriában elterjedt diófajta. Kicsi, 7-10 g-os diója van, 39-42 % béllel. A dió alakja
ovális, csúcsos. Hossza átlagosan 40 mm, szélessége 27 mm, vastagsága 28 mm. Héja
vastag, kemény. A varrat menti barázda a dió csúcsi részén erősen kifejlett. A dió
hasi részén a dió felülete hálós erezetű. a héj színe világosbarna. A bél a héjat jól
kitölti, a héjból nehezen tisztítható ki. Íze jó, olajos, aromás.
Würflachi csúcsos dió
Ausztriai, alpokaljai dió. Kicsi, 7-9 g-os, 50-52 % bélaránnyal. Jellemző csúcsos
formája van. Jellemző méretei: 42 mm hosszú, 28 mm széles, 30 mm vastag. Héja
meglehetősen vastag, kemény, nehezen törhető. A héj felszíne hálós erezetű. Bele
viszonylag nagy, a héjat jól kitölti. Héjából nehezen tisztítható ki. Íze jó, jellemző
dióaromájú.
Közönséges csőrös dió
Osztrák fajta, az anyafa Theras községben Johann Bühler tulajdona volt. Diója kicsi,
7-9 g-os, 42-44 % bélaránnyal. Formája csőrös. Átlagos méretei: 35 mm hosszú, 27
mm széles, 27 mm vastag. Héja vastag, kemény, nehezen törhető, rosszul tisztítható.
bele rendkívül tagolt, belső válaszfala kemény. Íze jó, aromás.
Közönséges lódió
A fajta anyafája francia eredetű dióból származó magonc, Ausztriában, Kilb
községben a Sirninger faiskola nevelése. Diója igen nagy, 16-19 g-os, 30 % bélarány
mellett. A dió alakja hosszúkás, jellemzően 52 mm hosszú, 38 mm széles, 41 mm
vastag. Héja vastag, kemény, de a varratnál könnyen hasítható. A dió felszínén a
varrat mellett is és máshol is találhatók barázdák, egyébként hálós, fényes felszínű.
Bele tagolt, könnyen tisztítható. Íze bár fűszeres, erős.
Lapos dió

1 éves francia magoncból Ausztriában felnevelt fa. Igen nagy méretű, 18-20 g-os diója
van, bélaránya viszont csak 35 %. 32 mm-es átlagos hosszúságát 36 mm-es szélessége
és 39 mm-es vastagsága jellemzően meghaladja. Héja durva, kemény, sötét
sárgásbarna. A varrat csak a felső részén kifejezett, az alsó részén bemélyedt. A
varrat mentén a csúcsi részen gödrös, az alapi részen hálós a dió felülete. A bél tagolt,
sárgás, könnyen tisztítható. A dió jól hasítható. Íze kielégítő.
Hosszú dió
Keleti származású. Diója a francia Mayette-re hasonlít. Nagy, 12-14 g-os, a bél
aránya magas, 55 %. Alakja hosszúkás, csúcsos. Átlagosan 50 mm hosszú, 31 mm
széles, 32 mm vastag. Színe megmosva világosbarna. Felszíne finoman hálós, gyenge
barázdácskákkkal. Varrata csak a csúcsi részen látszik. Bele nagy, a héjat jól kitölti.
Színe igen sötét. Íze meglehetősen erős dióíz.
Szerb papírhéjú
Kicsi, 10-12 g-os dió, 46 % béltartalommal. Alakja hosszúkás-ovális, mindkét vége felé
elkeskenyedő, csúcsa felé szélesebb, mint az alapja felé. Jellemző méretei: 40 mm
hosszú, 28 mm széles és ugyanilyen vastag. Héja világosbarna, gödrös-barázdás. A héj
jól nyitható. Bele gazdagon tagolt, barnássárga. Jól tisztítható. Ízében van egy kis
egzotikum.
Ustbratchi dió
Valószínűleg osztrák származású. Közepes, 10-12 g-os diója van, a bél aránya 44 %.
Alakja hosszúkás, némileg csúcsos. Méretei: 40 mm hosszú, 32 mm széles, 31 mm
vastag. Héja kemény, erősen barázdás. Varrata végig erősen kiugrik. Belső válaszfala
is kemény, a bél nehezen tisztítható. A bél jól tagolt, jó, fűszeres ízű.
Parasztdió
Tipikus, elterjedt osztrák dió, tájfajta. Hívják közönséges diónak, kődiónak is. Kicsi,
7-9 g-os. A bél aránya 42-45 %. Kerek-ovális, némileg csőrös alakú. Átlagosan 36 mm
hosszú, 29 mm széles, 27 mm vastag. Héja vastag, de viszonylag törékeny. Sima
felszínű. Bele tagolt, feltűnően fehér. Általában rosszul törhető. Íze igen jó, kellemes,
dióaromájú.
Dunai skatulyadió (Donauschachtelnuss)
Osztrák dió, amelynek az őse valószínűleg olasz dió volt. Igen nagy, 23-25 g-os, az
egyik legnagyobb a diófajták közül! A bél aránya 40-42 %. Kinézete jellemzően
szögletes. Méretei: 56 mm hosszú, 42 mm széles, 51 mm vastag. Héja vastag,
kemény, a héj színe világosbarna. Varrata végig erős, mellette mély barázda
található. Bele is igen nagy, szépen tagolt. A dió jól törhető, jól válogatható. Íze jó,
kellemesen lágy, enyhén fűszeres.
Kilbi gödrös dió
Osztrák tájfajta, több változata ismert. Diója nagy, 20-22 g-os, a bél aránya 52-55
%. Alakja az oldala felől nézve jellemzően ovális, a varrat felől nézve kerekdednégyszögletes. Méretei: 46 mm hosszú, 33 mm széles, ugyanilyen vastag. Héja
világosbarna színű, igen kemény, mégis könnyen törhető, nyitható. A héj felülete
gödrös. A héj felületének mélyedései jellemzően sötét színűek. Bele viszonylag nagy,
világossárga, szemcsés. Igen jó ízű, édes, dióaromájú, erősen fűszeres.
Szerb lódió
Szerb tájfajta. Diója igen nagy, 20-22 g-os, a bél aránya 38-40 %. Alakja hosszúkáskerekded, 50 mm hosszú, 38 mm széles, 42 mm vastag átlagosan. Jellemzően mélyen
barázdált, dudoros felszínű. Igen kemény héjú. Varrata bemélyed. Alapja is. Apró
csúcsa van. Bele jellemzően világos színű, erősen tagolt alakú. Könnyen törhető. Íze
nem kifejezett, olajos.
A hazai tájfajtáknak is vannak régebbi leírásai. Bár nekem vannak fenntartásaim,
mert az alábbiak szerintem nem tekinthetők tájfajtáknak, de a leírásokat mégis megmutatom. Véleményem szerint a
következő két képen olvasható leírások nem tájfajtákat, hanem spontán előfordulásokat tartalmaznak. Ilyen és hasonló
diófák nemcsak nálunk, hanem a világon mindenhol felbukkannak a magról szaporodó dióállományokban. Vagyis nem
fajtákról, hanem a dió érdekes megjelenési formáiról van szó.

A leírások homályossága jelzésértékű.
Arra kérem tisztelt Kollégámat, amerre járunk, figyeljük mindketten a diókat, hátha ismerősként üdvözölhetjük valamelyiket
a felsorolt régi fajták közül. Most már ismerjük jellemzőiket, igazán könnyű lesz rájuk ismerni.
Régi diók emléke a világon máshol is nosztalgiát vált ki a kertészekből.
A Brüsszel környéki Szent Mihály-dió 1852-es rajza:

Idegen nyelvű leírásokkal általában nem kívánom terhelni tisztelt Kollégámat. De a Szent Mihály-dióé annyira bájosan ósdi,
hogy muszáj vagyok idetenni. Nem kell lefordítani. Röviden arról van szó benne, hogy a francia vidékeken ismert Bjoux és
Jauge nevű óriásdió-fajtákat is felülmúlja a Szent Mihály-dió. Hosszúságra. Mert keskeny. Dióhéja oly vékony, hogy még
ujjal is szétnyomható. Dióbele lágy, olajos, olyan jó ízű, ami szokatlan a nagy diók között.

És a jövő?
Arról még nem sokat tudunk. Itthon is, más vidékeken is folyamatosan hoznak létre újabb diófajtákat.
Amikor Szentiványi professzor 80 évesen nyugdíjba vonult, még egy sor ígéretes fajtajelöltet hagyott a kutató kht-nál, ezekről
még csak előzetes tájékoztatást tudott adni, vizsgálatuk elhúzódik.

Franciaországban a Creysse-i kutatók tették közzé hat fajtajelöltjük leírását, egyelőre név nélkül. Persze, franciául.

Kaliforniában a Davis Egyetem kutatók tucatjainak munkájával nagyüzemi méretekben termeli az újabb diófajtajelölteket.
Még nem biztos, hogy ezekből lesz valami, sőt, igen valószínű, hogy nálunk egészen máshogy viselkednének, ha mégis
szereznénk belőlük. De aki kíváncsi rá, angol nyelven itt olvashat előzetes értékelést róluk.
Igen, Kalifornia nemcsak az iparszerű diótermesztés hazája, hanem az iparszerű fajtaelőállításé is. Nem biztos, hogy ha
követnénk, utolérnénk. De létezik egy másik út is, a meglévő érétékek felkutatása. Svájcban ezen az úton indultak el, a
természetes úton létrejött diófaállományból bármilyen szempont szerint értékesnek tartott egyedeket jelölték meg, nevezték
el, és - kisebb tételben - továbbszaporítással őrzik meg, az egész országra kiterjedő projektben.
Megpróbálok ezekről az egyedi diófákról - akár mint leendő svájci diófajtákról - mellékletben némi információt adni.
Összeállításom azért se teljes, mert maguk a svájciak is még csak a munka kezdetén tartanak.
Valami ilyesmit mi is csinálhatnánk.

Milyen diófajtát ültessünk?
A diófajták ismeretében már nagyon egyszerű a válasz. A hazai, hivatalosan elismert diófajták közül bármelyiket!

Ezek bírják a magyar klímát, jól teremnek, diójuk héjasan és bélként igen jó minőségű, a világon nemcsak versenyképesek,
hanem egyenesen a legjobbak közé tartoznak.
Tekintsük át őket még egyszer, a kecskeméti főiskola gyümölcstermesztési tanszékének (2. emelet, balra) gyűjteményét
felhasználva.

A legutolsó kép nem éles, ez az én hibám. De a homály jelzi: a T-2 fajta elmarad a többitől.

Ezek tehát a legjobb szelektált hazai fajták. Az újabb hazai hibridekkel kiegészített diófajta-gyűjteményért pedig Debrecenbe
kell menni, az agrártudományi egyetemre. Ott két honosított kaliforniai fajta is látható.

Végül a budapesti Corvinus Egyetemen, a volt kertészetin is felleltem a három magyar alapfajtát, a második emeleten, a
sarokban. Az újabb, jobb fajtákat nem propagálják. Kár.

Csak arra kérem tisztelt diófaültető Kollégámat, hogy óvakodjunk a hamis prófétáktól (Petőfi után szabadon). Mert a hazai
diófajták jó és rossz tulajdonságait sok mindenki magyarázza. Például még én is. Hogy tévútra ne vezettessünk, az a
leghelyesebb, ha a hazai fajták és hibridek - az én terminológiámban azok is fajták - eredeti, autentikus leírását olvassuk át
újból, az alábbi képekről.
Alsószentiváni 117 (A-117):

Milotai 10 (M-10):

Tiszacsécsi 83 (T-83):

Alsószentiváni kései (A-117-31):

Bonifác (A-117-15):

Milotai kései (M-10-14):

Milotai intenzív (M-10-37):

M-10-25:

Külföldi fajtával termesztő ne próbálkozzon, mert tetemes anyagi kár érheti. A külföldi fajták bevizsgálása kutatóintézeti
feladat.
Magonc-dióval szintén nem szabad a termesztőnek kísérletezni, mert az eredmény többször rossz, mint jó. Esetleg kicsiben,
saját célra olthatunk le egy kiváló magonc-fáról oltványokat.
A fentiekben a hazai telepítésre ajánlható diófajtákat vettem számba. Ha ültetvényszerűen, nagyobb területen kívánunk
diófákat ültetni, más szempontok is számításba jönnek, ezért az ajánlható diófajtákra a diótelepítés taglalásakor visszatérek
majd.
Persze a faanyag-célú diótelepítés egész más kérdés. Arról később részletesen lesz szó.

A termesztett diófajták B
Back Török diónak mondják.
Bácska Szerbiai diófajta a jugoszláv korból. Dr. M. Korać emelte ki, spontán,
természetes populációból. A Srem fajtával egyidőben hajt ki, de annál
mintegy 10 nappal előbb érik. Közepes növekedési erélyű, bőtermő fajta.
Oldalrügyön is terem. Virágzása hímelőző. Korai érésű. Diója közepes
méretű, mintegy 12 g súlyú. Jellemzően kúpalakú. A dióhéj világos, sima. A
dióbél aránya 52-54 %. Dióbele világos. Dióolaj-tartalma 68-70 %. Szőlős
vidékekre ajánlják.
Bakshi Ha igaz a hír, újabban fellelt indiai diófajta, amely igen vékony héjával
és igen magas (70 %-os) bélarányával különleges.
Balaban Török alanyfajta. Könnyen csírázik, gyors, erőteljes fejlődésű.
Baldo II Magoncból szelektált spanyol fajta.
Baokexiang Újabb kínai fajta. Oldalrügyes, 70 %-ban. A dió átlagsúlya 12 g,
a dióbélé 7,9 g. Bélaránya 60 %-os, a héj 1 mm vastag. Dióbele extra világos.

Barthere Régi francia diófajta Toulouse-ból, 1860-ból, nemesítőjéről elnevezve. Inkább
csak érdekesség. Diója 6 cm hosszú, 3 cm széles, kimondottan érdekes alakja van.
Október közepén érik. Az Egyesült Államok északkeleti részén is kipróbálták. Amerikai
rajza:

Valamikor a Grenoble-i termőtáj diója is volt. 1885-ben így jellemezte Baltet Károly a Grenoble-i diókról írt szakcikkében:
"Gyümölcse hosszú, magja telt és félkemény, nagyban termelésre szintén érdemes."
Barton Amerikai diófajta, a kontinens keleti feléről.
Batcsekovo Korábbi bolgár fajta, ma már nem is említik. Korai kihajtására jellemző a következő kép: A Batcsekovo már hajt,
amikor körülötte a francia fajták még nem.

Bauer 2 Régebbi kanadai diófajta Ontarióból, a Nagy Tavak vidékéről, kárpáti ősöktől. Jól terem, jó minőségű diókat.
Korai, szeptemberi fagy hatására a diók burkosan a fán maradnak. Diói közepes méretűek. A dióhéj közepesen vastag, még
kézzel törhető. Bakteriózisra fogékony.
Bayrak Török diófajta, közel 4 cm-es, gömbölyded diója van.

Bedco 1 1990-ben elismert fajta, az északamerikai kontinens keleti feléről, Pennsylvaniából. George Dickum nemesítése. Igen
jó télálló. Igen jól termő. Közepesen nagy, kemény héjú diót terem. A dióbél jó minőségű, világos, édes.
Beijing 86, 746, 861 Kínai diófajták, Pekingből. Közülük a 861-es oldalrügyön is terem, a csúcsrügyi termés 85 %-ában. A
dió átlagsúlya 9,9 g, a diónkénti dióbél 6,6 g. A bélarány tehát 67 %-os. A dió héja 0,9 mm vastag. A dióbél színe nem a
legvilágosabb.

Belnoot Holland fajta. Baktérium-ellenálló, gnomóniára nem fogékony.
Belocerkovszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.
Benevento Jelentéktelen olasz tájfajta.
Bicsnogronovüj lásd: Simon Petljura
Big and Easy Holland diófajta.

Bijou Régi francia fajta, Bijoux-nak is írják, de tévesen nevezik
Jauge néven is. Származási helye bizonytalan, állítólag a Massif
Central-ból ered, ahol az ilyen típusú diókat Cacolas-nak nevezik.
Knoop 1771-ben már említi. (Itt az ilyen nevű fajta leírását közlöm.)
Fája gyors növekedésű, de csak közepesen erős, ezért faanyaga nem
jó minőségű. Elég gyorsan termőre fordul. Termőképessége közepes.
Októberben, későn érik. Gyümölcse nagy, 5-6 cm-es, állítólag
gyakran hoz hajtásonként két diót. A dió súlya 15 g. Héja fél-kemény,
erős varratú. Bele nem tölti ki a héjat, kicsi. A dióbél íze friss dióként
nagyon jó. Hűvös, humuszban gazdag talajt szeret.
Bijou fényképe:

Bilecik Újabb török fajta, szülőhelyéről elnevezve. Kísérleteznek vele, szaporítják. Kontinentális éghajlatra ajánlják, a
fagyveszélyes helyeket mégis kérik elkerülni. Koronája erős, felálló, mégis széles. Nőelőző virágzású. Kettes-hármas
csoportokban terem, 30 %-ban oldalrügyön is. Szeptember közepén érik. Diója gömbölyded, a leírás szerint 4,1 cm hosszú,
3,4 cm átmérőjű, de én 3-3,5 cm hosszúnak becsülöm. Átlagos diósúlya 12,7 g. A bél a héjat jól kitölti, aránya 50,0-51,6 %, az
átlagos bélsúly 6,5 g. Porzói: Sebin, Yalova 3, Yavuz 1.

Ültetvény Bilecik dióból:

Billarde (vagy Noix de Vourey) Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. A Mayettere hasonlít, de kisebb. Desszert-diónak vagy olajkészítésre ajánlják. A dióhéj világos, vékony,
könnyen törhető. És bár vékony, szárításkor nem nyílik szét. Az Egyesült Államokban is kipróbálták.
Eredeti termőhelyén ma már csak muzeális értéke van, a vinayi diómúzeumban látható.
Blackmer Amerikai.
Bleggiana Olasz tájfajta Trentinóból, Bleggio vidékéről. A fajtát 1579-ben említik először, egy
kisebb, helyi jelentőségű háborúskodás megörökítése kapcsán.
Sok, számozott variációja van. A variációk közös jellemzői:
- Vékony, könnyen törhető héj
- Szögletes, szinte négyszögletes forma
- Közepesnél kisebb méret
- Világos dióbél, ami könnyen nyerhető ki egészben
Képek a Bleggianáról:

Bohumil Csehszlovák fajta. Fája mérsékelt növekedésű, egyenes, közepesen sűrű koronájú. Gyorsan termőre fordul,
rendszeresen terem. Diója nagyon nagy, hosszúkás, vékonyhéjú. Dióbele jól telt, világosbarna. Íze édes, aromás.

Bokexiang 2011-ben elismert kínai diófajta, Pekingből. A dió súlya átlag 12 g, a dióbél aránya 60 %. Olajtartalma 64,3 %.
Jól tűri a szárazságot, hideget, emellett betegség-ellenálló.

Bolgarszkij Dorofejev professzor moldáv fajtája, 1955-ből. Ma már nem hallani róla.
Bomba Igen nagy gyümölcsű régi francia fajtának mondják. Nem elterjedt, manapság nincs róla szó.
Ugyanezen a néven egy régi besszarábiai diófajtát is említenek, amit az 1930-as években M. Koszteckij szelektált, és
összefüggésben lehet a Bukovinszkaja Bombával.
A moldáv Bomba leírása: Fája nem nagy, kerekded-szétterülő koronával. Nem magasabb 5 méternél, a korona átmérője 8
méter. Diói igen nagyok (30 grammig), alakjuk csaknem gömbölyű, a dió héja barázdált. A dió színe világosbarna. Héja
vastag, de laza szerkezetű. Ujjal is törhető. A dióbél nem nagy, édes ízű. Néha még a 35 %-át se teszi ki a dió súlyának. A
dióbél hártyája szalmasárga.
A 117-15 (Bonifác) Az A 117 és a Pedro keresztezéséből
Szentiványi Péter által Érden előállított fajta. Jelen
pillanatban még nem rendelkezik állami elismeréssel, de
az elismerés már nem várat soká magára. A Bonifác
nevet fogja viselni, utalva az utolsó fagyosszentre, a
kései kihajtásra. Fája télálló. Közepesnél gyengébb
növekedésű. Sűrű koronát nevel, erős központi
tengellyel. Az anyafajtánál hamarabb termőre fordul.
Nagyon kései fakadási idejű. Virágzási ideje is kései.
Nőelőző. Termesztői megfigyelés szerint (Engelhart Lajos) nővirága nagyon sok,
de gondot okoz, ha a virágzási időben nincs elég pollen, a nővirágok nagy része
terméketlenül hull le. Az A 117-31 (Alsószentiváni kései) fajtával kölcsönösen
porozzák egymást. A termés (és a vessző) a kései fakadás ellenére biztonságosan beérik, a szüret kései, október első
dekádjában érik. Termőképességben felülmúlja az A 117-est, 50 %-ban oldalrügyön is terem.

Héjas diójának minősége nem éri el - az amúgy sem kiemelkedő minőségű - A 117-es dió minőségét, mert mérete kisebb,
héjfelülete dudorosabb. A dió átmérője közepes-nagy, 33-34-36 mm, leírástól függően. Diója könnyen törhető, tisztítható. A
bél aránya egyik leírásban 48 %, másikban 51 %. A tisztított bél minősége viszont kissé megelőzi az anyafajta minőségét,
mert színe kedvezőbb, és íze is jó. Véleményem szerint gyönyörű, szép fehér dióbele van.

Bordelais Kisebb jelentőségű francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. M. Andrieux fajtája, Ribéracból. Diója
nagy, kerek, dudoros. Dióbele világos, jó minőségű. A jövőben talán nagyobb jelentőséget is kaphat.
Boucher (vagy Bouchasse, Bouchesse) Kisebb jelentőségű francia diófajta a grenoble-i termőtájról. Egy
bizonyos Boucher úr szelektálta természetes diófa-állományból.
Bp-4 Még nem elismert amerikai kísérleti diófajta.
Brantome Francia, périgordi fajta, Brantome helységből. Csak helyileg termesztik, olajáért. Eltűnőben
van, mert korai kihajtású, terméshozama bizonytalan. A Corne váltja fel.
Bratia Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Fája erős növekedésű, fagytűrő, termékeny. Virágzási ideje
középkésői, nőelőzőnek jellemzik. Érési ideje viszonylag késői, október első felére esik. Nagy, tojásdad diója van, átlagosan
13,8 g-os. A dióbél aránya 48 %. A dióbél tetszetős, sárgás színű, jóízű. Betegség-ellenállónak mondják.
Brie (vagy Noix de Brie). Kisebb jelentőségű francia fajta, Charentes-ból. Kizárólag friss diónak jó, mert dióhéja szétnyílik,
vékony, dióbele pedig barna. Sőt, kinyerni is nehéz. Ma már talán nincs is termesztésben.
Broadview Eredetileg Ukrajnából, Odessza körzetéből
származó, héjas dióként Kanadába került, majd ott, BritKolumbiában felnevelt, bevizsgált, elismert diófajta. (Bár, az
odesszai eredet egyáltalán nem biztos, lehet, hogy aki
Amerikában ezt leírta, csak ennyit tud Ukrajnáról.
Valószínűbb, hogy a Kárpátok külső lejtőiről származik.)
Ontario-ban elterjedt. Németországban, Hollandiában és
Angliában is termesztik, az angol klímához jól alkalmazkodott,
Hollandiában az egyik vezető diófajta. Dániában is
propagálják. Az Egyesült Államokban 1930-ban ismerték el. Ottani tapasztalat, hogy a
csapadékos klímát nagyon bírja, magas légnedvesség mellett is egészséges marad a
lombja. Mindamellett jó télálló. Dániában még egyszer se szenvedett téli fagykárt.
Kistermetű, sűrű lombú, kompakt kinézetű fája van, növekedése lassú. Igen korán
termőre fordul, az oltvány a második-harmadik évben már teremhet. Későn, május 10-e
körül hajt ki, ennek ellenére dán körülmények között a tavaszi fagyok veszélyeztetik.
Virágzása hímelőző. Közepesen-jól termő, gyakran párosával termi a diókat,
oldalrügyről is terem. Németországban az egyik legbővebben termő fajta. Azt mondják,
apomiktikus tulajdonsága van, vagyis termékenyülés nélkül is fejleszt termést. Viszont
Hollandiában úgy írják le, mint nem öntermékeny, vagyis porzót igénylő fajtát. Van,
ahol valamivel korábban érik, mint a Franquette, szeptemberben, de érése elnyúlik.
Németországban kései érésű, hollandiai leírása szerint rendkívül kései, október végi-november elejei. Jellemző, hogy diói
éréskor is burkosak, szüretkor buroktalanítást igényel. Hosszúkás, ("Zeppelinformájú"), nagyméretű, de karcsú, vékonyhéjú
diója van. A dió sötét színű, héja jól zárt. Feltűnően sok diója üres. Mivel a dió keskeny, a 32 mm-es rostán sok áthullik, az
első osztályú héjas dió minőséget csak részben éri el. Átlagosan 78 db tesz ki 1 kg-ot. Törhetősége átlagos. A bél aránya 4447 %, dióbele jóízű, de gyakran kesernyés utóízű. A legtöbb termőhelyen a bakteriózissal és a gnomóniával szemben
ellenállónak találták. A Hansennel keresztezve több új fajta szülője.

Broadview fák és termésük:

Egy Broadview fa mint díszfa:

Bruis Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. M. Mognan fajtája, La Charce-ból. Termőterülete az Oule
völgyére terjed ki, ahol füves területen, juhlegelőkön terem. Diója 28-32 mm-es, telt, simahéjú, narancsos árnyalatú, az
alapján megáll. Dióbele nagyon világos, halvány bézs színű, de apró. Magas olajtartalmú, kiváló ízű. Nem szaporítják. A fajta
diófesztiválját minden év júliusának harmadik vasárnapján tartják.
Buccaneer Régi holland fajta, Peer in Limburg községből. Valaha szinte monopolhelyzetet
élvezett Hollandiában. Angliában is termesztik, Dániában is ajánlják. Nagyméretű, feltörekvő,
erős növekedésű fája van, koronája nyílt. Fagytűrése nem éri el az Amphyonét vagy a
Broadview-ét. Sok más fajtának jó porzója, mert pollenszórása elnyújtott idejű. Mégis, ha más
diófa is van a közelben, jobban terem. Ezért öntermékeny diónak is számít. Virágzása nőelőző.
Nővirágzása késői, május közepi, ezért kevéssé fagyveszélyes. Közepes-bő termő. Termőhelytől
függően szeptember végétől október második-harmadik hetéig érik. Nagy, kerek diója van,
nem barázdált, vékony héjú, jól törhető. A dióbél íze némileg kesernyés. Angliában úgy tartják
számon, mint a zölddió-termelésre legalkalmasabb diófajtát. Bakteriózisra és gnomóniára fogékony. Faanyagtermelésre is
ajánlják. Mindezekkel együtt az egyik legsikeresebb holland fajta volt, mostanában egyre inkább az Amphyonnal váltják le.

Buchlov Csehszlovák diófajta, 1971-ből. Jól terem. Szeptember közepén érik. Nagy, ovális diója van, félig papírhéjúnak
mondják. Dióbele édeskés ízű. Öntermékeny, de ha mégsem, a Jupiter jól porozza. Meleg fekvést igényel. Baktériumra és
gnomóniára érzékeny.

Budgam Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.
Bukovinszkij 1 Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás dija. A fa átlagos nagyságú. Nemcsak csúcsrügyön, hanem a
szomszédos 2-3 rügyön is hoz nővirágot. Tartósan magas termésre képes. Korán, szeptember közepén érik. Diói kerekek,
átlagosan 10,1-14,1 g súlyúak. A dió héja vékony, könnyen törik. A diótermés belső falai vékonyak. A dióbél a héjtól jól
elválik. A dióbél aránya 52,4 %. A bél olajtartalma 70-73 %. Gombabetegséggel szemben viszonylag ellenálló.

Bukovinszkij 2 Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás dija. Stabian magas hozamával és betegségellenállóságával
tűnik ki. Koronája nagy. Csúcsrügyön terem. Szeptember végén- október elején érik. Diója hosszúkás-elliptikus, nagy, 13,715,4 g súlyú. A dió héja kemény, közepesen vatag, 1,2 mm-es. A dióbél aránya 48,08-49,24 %. A dióbél olajtartalma 68-70 %.

Bukovinszkaja Bomba Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás dija. Fája erős növekedésű. Nővirágai május közepén,
5-6 nappal a barkák után nyílnak. (Vagy ez az információ igaz, vagy az, hogy április közepén.) Csúcsrügyön terem. Anyafája
átlagban 34 kg-ot termett évente. Diója nagy, hengeres, 17,4-18,2 g súlyú. A dió héja vastag, 1,5 mm-es, mégis könnyen törik.
A belső falak vékonyak, a belet jól elengedik. A dióbél aránya 47,5-48,2 %, a bél olajtartalma 67-69 %. Szeptember végénoktóber elején érik. A gombabetegségnek részben ellenáll.

Bulgaria 1, 2, 3, 4 Bolgár diófajták. Bolgár dió néven 1955-ben P. Dorofejev professzor is szelektált egy diófajtát a Moldovai
Köztársaságban.
Bursa-95 Újabb török diófajta, szülőhelyéről elnevezve. Hosszúkás, keskeny, állítólag az 5 cmt is elérő diója van.
Burton Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről.
Burtner Amerikai, Pennsylvania-i diófajta, 1972-ben említik először. Német származású dióból
Pennsylvániában nevelve. Jó hidegtűrő, vékonyhéjú. Az egyik legkésőbbi kihajtású fajta.
Évente rendszeresen terem.
Buzsáki piros Nem hivatalosan elismert fajta, még az is lehet, hogy csak egyetlen példány van belőle. Értéke a gyönyörű
dióbele, ami a leírás szerint jól kitölti a héjat, a dióból ennek ellenére jól kifejthető. Itt közölt fényképe az egyetlen, ez járja be
az internetet, én is onnan ismerem.

Byaroke starga Pakisztáni diófajta.

A termesztett diófajták D-E
Daifeng és Daihui 2011-ben elismert kínai fajták, a shandongi kutatóállomás fajtái. A Daifeng korai érésű.
Daixiang A shandongi kutatóállomás törpenövésű fajtajelöltje, még nem elismert fajta.
Daniels Egyesült Államok-beli fajta. Jelentős termést ad. Diója közepes méretű, vékony héjú. A dióbél aránya 40 %.
Del Carril Gyenge termőképességű spanyol diófajta.
Demi-Careme Francia fajta volt, mára már teljesen eltűnt.
McDermid A kárpáti régióból származó diók csemetéi közül Kanadában, Ontarióban, St. Catharines-ben kiválogatott fajta.
Jó hidegtűrő. Nagy, vékonyhéjú diója van.
Dervis papak Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül nahicseváni tájfajta.
Deszertnüj Oroszországi fajta a Kaukázustól északra. Ukrajnában is termesztik. Bélaránya 48 %. Bár állítólag szovjetmoldáv eredetű, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Manapság ritkán említik.
Dionym Észak-Hollandiában a helyi magonc-állományból szelektált új fajta, első említése 2005-ös. A szelekció az északi,
hűvösebb viszonyok elviselésére irányult, valamint a betegség-ellenállóságra. Állítólag mindkét célnak jól megfelel. Kiskerti
ültetését ajánlják, árutermelő bio-ültetvényben közel 1 hektáros állománya van. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő,
közepes kihajtási idejű. Virágzása is középidejű. Sok nővirágot és sok barkát is hoz. Öntermékeny. Apomixisre hajlamos. Jól
termő, gyakran 2-5-ös csoportokban terem. Október első felében érik. Diója hosszúkás, keményhéjú. A dióbél többé-kevésbé
jól kinyerhető. A dióbél aránya 47 %. Jóízű.

Dir 2 Pakisztáni diófajta, Swat és Dir körzet déli részéről. Diójának átlagos mérete nagy, 36,5 x 33,7 x 34,1 mm. Alakja
gömbölyded. A dió durva felületű, a héj vastagsága 1,27 mm. A dió átlagsúlya 13,4 g, a bélarány 43,2 %.
Disar Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.
Dodo ld. Godyn néven.
Drew Régi amerikai fajta.
Drjanovski Bolgár fajta, Szlovéniában és Hollandiában is termesztik, Indiában is kísérleteznek honosításával. Azt mondják,
kisméretű diója van, de a leírás szerint 36 mm-es, ami nagy. Dióbél-aránya 52 %, a bél igen jó ízű.
Dublin’s Glory 1997-ben elismert Új-Zéland-i fajta. Nemesítője Roland Clark. A nemesítés abban állott, hogy európai, a
kárpáti rasszhoz tartozó magvakból kelt diófákat szelektálta. Ennek eredménye a fajta jó téli fagy tűrése. Késői fagyokkal
megvert területekre szelektált fajta, mert kései kihajtású és virágzású. (Más leírás szerint viszont korai virágzású, ezért
fagyveszélyes.) Árutermelő diósokban jól szerepelt a fajta. Érési ideje korai, és nagy előnye a fajtának, hogy diói igen rövid
időn belül hullanak le. Mire a diószüret félideje elérkezik, a Dublin’s Glory már betakarításra került. Jellemzően igen tisztán,
kopáncsmentesen takarítható be. A kinyerhető bél aránya 42 %, géppel jól törhető, de héjas dióként is jól értékesíthető, mert
tetszetős.

Dudecq Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. A Billarde-ra hasonlít, értékei hasonlók. Fája életerős, nagy
növekedésű. Jobban terem, mint a Billarde, de diójának törhetősége rosszabb, emiatt nem kultiválják.
Duduy vagy Duduj Régi besszarábiai diófajta, az 1930-as években M. Koszteckij szelektálta. Manapság nem említik.
Duet Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.
Dusoljerij Szovjet fajtának gondolom, jelenleg indiai kísérletekben szerepel.
Džinovski Úgy gondolom, leginkább jugoszláv diófajta lehet, mindenesetre Nyugat-Európában is ismerik.
Early Ehrhardt Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.
Echevins (vagy Noix des Echevins) Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. A Mayette és a Lozeronne
leszármazottja, M. Brunet nemesítése, Charillan-ból. Diója kerek, eléggé vékony héjú. Dióbele viszonylag sötét, jóindulattal
is csak közepes minőségű.
Elano, Eldora, Eliana Spanyol diónak gondolom mindhármat.
Elit Jugoszláv származású dió. Szlovéniai kísérletekben szerepel jelenleg is, de ma már termesztik is.

Eoli Ismeretlen. Egy spanyol kísérletben említik.
Erjavec Szlovéniai fajtajelölt, tájszelekciós munka eredménye. Kései, április végi kihajtású. Rendszeresen, bőven, oldalrügyön
termő. Diója rendkívül kicsi, a dió héja túl vastag. A bél nehezen nyerhető ki, és mérete is kicsi, de szép, világos.
Baktériumellenálló.

Escriva Magoncból szelektált spanyol fajta.
Eszterházi 1 Idősebb Porpáczy Aladár szelektálta egy francia fajta magyarországi utódaiból. Fajtakiválasztása az 1930-as
évek végén kezdődött, 1963-ig nevezték Eszterházy 1-nek, utána - politikai okokból - Fertődi E-1 nevet kapott. Fája erős
növekedésű, gömbkoronájú. Korai fakadású, fagyra és betegségekre érzékeny. Rendszeresen és bőven terem. Középkésői
érésű, szeptember végén-október elején érik. Gyümölcse igen nagy, megnyúlt, csúcsánál és alapjánál is csúcsosodó, 33-35
mm átmérőjű, lapított tojásdad alakú. Héja világos fahéj színű, sima felületű. Törhetősége igen jó, kiváló asztali gyümölcs.
Hátránya a bél sötétebb színe. Magbele igen nagy, világos barnássárga színű, kiváló ízű. Magbelének aránya 52-56 %. Védett
helyekre, jó víz- és tápanyag-ellátottságú talajokra alkalmas.

Eszterházi 2 (a német leírás szerint: Esterhazy II) Francia fajta magoncainak populációjából Fertődön, az 1930-as évek végén
kiválasztott fajta. Németországban is engedélyezték termesztését, jelenleg is szaporítják. Ugyanezen név alatt egy magoncát
is szaporítják, amit Geisenhemben vizsgáltak be. Fája középerős növekedésű, ritka gömbkoronát nevel. Hazai viszonyaink
között a téli fagyra kissé érzékeny, védett fekvésbe való. Termőképessége potenciálisan alacsonyabb, ezért hazai termesztése
visszaszorult. Fakadási ideje korai-közepes, hazai és németországi körülmények között egyaránt fagyveszélyes. Virágzása
középkorai, hímelőző. Termékenyülés nélküli terméshozásra hajlamos. Érési ideje középkésői, szeptember végére-október
elejére esik. Diója közepes-nagy, 32-34 mm, tetszetős hengeres, széles, tojásdad alakú, csúcsos, világos színű, kissé bordázott
és dudoros. 1 kg-ot 84 db dió ad ki. A dió héja vékony, de alapjánál mégis jól zárt. Jól lehet törni. A dióbél majdnem teljesen
kitölti a héjat. A bél aránya 45-49 %, a bél halvány szalmasárga színű, íze kellemes, mert hiányzik a bélről a csersavtartalmú
héjréteg. Bélminősége kiemelkedő. Német tapasztalat szerint a betegségeknek jól ellenáll. Szárazabb termőhelyet is elvisel.

Ugyanezen a néven Németországban egy fürtös diófajta is létezik.
Eszterházi 3 Itthon már elfeledett, Svájcban még Esterhazy III néven nyilvántartott tagja a sorozatnak. Középkorai kihajtású,
termőképessége a tavaszi fagyoktól függ. Ha nincs fagy, viszonylag jól terem, és a dió súlya is megfelelő. A dió viszonylag
nehezen törhető. Dióbele csak mérsékelt minőségű, van olyan év, hogy sok a rossz dióbél. Egyébként a bél kellemesen
aromás. Betegségekre csak mérsékelten fogékony a fa.
Eureka Korábbi kaliforniai fajta, a Kaghazi magonca. Új-Zélandon is termesztik, olasz és argentin
kísérletekben is szerepel. Ausztráliában már jó öt éve nem telepítik. Igen nagy, szétterülő koronájú
fája van. Téli hidegigényét 600 órában adták meg. Öntermékeny, de ha mégsem, akkor a Hartley
ajánlható porzójaként. Korai-középérésű. Diója közepes méretű, a fajtaleírás szerint átlag 33 mm,
30,6-31,2 mm átmérőjű, hosszúkás, az alapi részén jól zárt, a dióhéj színe sötétebb. Átlagos diósúlya
21 g. Bélaránya 49 %. A dióbél jól kinyerhető. Ma már Kaliforniában is felhagytak termesztésével,
csak génbankban őrzik, mert csak csúcsrügyről terem, terméshozama elmarad az oldalrügyes diók
hozamától. Házikerti termesztését a fa igen nagy mérete miatt nem ajánlják.
Europa Azt mondják, van egy ilyen nevű holland fajta.

A termesztett diófajták I-J
Iargara Számomra ismeretlen moldáv fajta.

Ibar Szerb diófajta, a csacsaki kutatóintézet részéről szelektálták, az Ibar folyó völgyében, Progorelici faluban, 1969-ben.
Talán még eddig nem kapott hivatalos fajtaelismerést. Horvátországban is ajánlják telepítését.

Idaho Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. Eredetileg a kárpáti fajtakörből származik. Téli hidegigénye 700 óra.
Magas fája van. Fiatalon termőre fordul, bőven terem. Szeptemberben érik. Diója nagy, dióbele édes, jó minőségű.
Porzófajtát nem igényel.

Ideal Szovjet diófajta, Sz. Sz. Kalmükov kutató szelektálta az 1950-es években Üzbegisztán magashegyi diófaállományából. A
fajta korán termőre forduló, gyakorlatilag első-második évétől kezdve egyre többet terem, ugyanakkor erősen fényigényes,
betegségekre érzékeny, és rosszul bírja a telet. Üzbég viszonyok között többen is írják, hogy a második évtől már terem, és
papírvékonyságú dióhéjával korában nagy feltűnést keltett. Oroszországban elültetve, magoncaiban tulajdonságai jól
öröklődtek, és azokkal sokan kísérleteztek.

Az utódok közül került ki a mai Ideál, minden tekintetben jobb, mint hasonnevű szülője. Diója kétszerese a szülőjének, és
jóval ízletesebb. A téli hidegnek is jobban ellenáll, bár még nem kielégítően. Még ezen kell javítani, és a betegségellenállóságán. Szóval, még nem ideál az Ideal. A mai Ideal diója vékonyhéjú, 10,4 g súlyú, jó kinézetű. A dióbél aránya 50,1
%, a dióbél jóízű. Az utódok egyikének neve Korenovszkij, aki foglalkozott vele. Több más néven is találkozunk vele,
legújabban Sztyefanenkó nevű leszármazottja is van.

Oldalrügyön is terem, de kisebb méretű diókat, és az oldalrügyből származók két héttel később érnek. (Sehogy sem ideál.) A
fajta hívei ezt úgy hirdetik, hogy évente kétszer terem. Mára már több forrásból is megerősítést nyert, hogy az Ideal bár
széles körben elterjedt dió, Ukrajnában is, de nem tekinthető diófajtának, hanem közös ős utódainak, mert mindenhol magról
szaporítják. Észtországban is kapható.

Az Ideal egyik magonca:

Ukrajnában, ha jól emlékszem, Pripjatyinban, de Harkovban is szelektálják az Ideal magoncait, és már elég sok ígéretes
fajtajelölttel álltak elő (köztük egy Julia Timoscsenko nevű dióval is), amelyek mind gyorsan termőre forduló, erősen fürtös
termésű, oldalrügyes, fagytűrő, vékonyhéjú, jól kifejthető, világos, jóízű belű, viszont apró diójú fajtajelöltek.
Az Sz-1 és az Sz-2 (Szaratovi Ideal) Evanzseliszt nemesítése, jó téltűrésével tűnik ki. Vegetációs ideje 165 nap, április 15-től
október 1-ig. Meleg ősszel hosszabb is lehet. Diói világos homokszínűek, 34x35x30 mm-esek, 13 g súlyúak. A bél a héjat jól
kitölti, mégis jól kifejthető. A dióbél aránya 51 %. Íze jó, édes.

Impente Nogarelle néven említve.
India Indiai diófajta.
Irvine Ausztráliai, helyi magoncokból szelektált jelentéktelen fajta. Dr. J. E. Kenez ausztrál diótermesztő fajtája.
Ivan Bagrjanüj Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája törpenövésű, 20
éves korában 3,5 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös dió. A csúcsrügyéből fejlődő virágtengelyen 5-9 dió terem, az
oldalrügyekből csoportos termés fejlődik, 3-5 db dióval. A fa termőképessége kiemelkedő, volt év, amikor 20 kg száraz, héjas
diót megadott, de a téli fagykáros években gyengén terem. A diók átlagmérete 12,3 cm 3, átlagsúlya 7,7 g. Dióhéja 1,2 mm
vékony. A dióbél aránya 55,0 %, a héjból nagyon könnyen fejthető.
Ivanhoe Új kaliforniai fajta, a Kalifornia Egyetem diója. Nevét egy kaliforniai településről kapta. A Chico és az
UC67-13 leszármazottja. Fája mérsékelt növekedésű, korán termőre fordul. Hímelőző virágzású, részben
oldalrügyön is terem. Bőtermő. Korai érésű, egy hónappal a Chandler előtt érik, egyidőben a Serr fajtával, de
annál többet terem, és nagyobb, szebb a diója. Ovális, sima, vékonyhéjú. A dióbél aránya 57 %, átlagos súlya 7,7
g. Dióbele világos. Porzója a Serr, Payne és Ashley lehet. Hibája, hogy rendkívül fogékony a bakteriózisra.

Ivanovszkij-1 Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.
Izvor 10 Bolgár diófajta.
Jacobs A kárpáti fajtakörből származó, német ősökkel rendelkező korábbi fajta. Az Egyesült Államok északkeleti vidékein

található. Dióbél-arányát 47,1 %-nak mérték.

A felvételen 17 éves Jacobs fa látható Ohioból, éves diótermése kiegyenlített, 100 kg körüli.
Jakisznüj-1 Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája kisnövésű, 20 éves
korában 5,5 m magas. Ennél a fajtánál gyakori a másodvirágzás. A fa bár kistermetű, évente 15-20 kg száraz, héjas diót
megad. A diók átlagmérete 12,7 cm 3, átlagsúlya 7,4 g. Dióhéja 1,1 mm vékony. A dióbél aránya nagyon magas, 65,7 %.
Könnyen fejthető ki.
Jandul 1 és 2 Pakisztáni diók.
Jangbi Kína Jünnan tartományának elismert diófajtája. A Juglans sigillata pikkelyes dió fajtájának tartják. (Szerintem nem
más diófaj diója, ez is közönséges dió.) Annyiban nem közönséges, hogy termése nagyméretű, akár 4 cm-es, felülete
jellemzően pikkelyes, ugyanakkor tapintásra sima. Két erős, jellemző varrata van.

Dióbele szinte teljesen fehér, igen jó minőségű.

Jangbi diófacsemeték:

Egyszer majd részletesebben írok róla.
Jardin de la Saint-jean Francia fajta, jelenleg nem szaporítják.
Jarivszki (Jarovszkij) Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Erős, magasra növő fája van. Gömbkoronája
nem túl terebélyes. Diói nagyok. A dió héja vékony, 1 mm-es, jól törhető, a belső válaszfalak vékonyak. A dióbél aránya 51%.

Ji Dan Bo Ke Kínai diófajta. Valószínűleg vékonyhéjú, mert neve tojáshéjat jelent.
Jifeng 2011-ben elismert kínai fajta, a Hebei-i kutatóállomás fajtája. Késői érésű.

Jin 98 Chaun, Jinlong 1, 2 és Jin Tang Kínai diófajták. A Shanxi kutatóállomás fajtái. Közülük a Jinlong 1 az első, az 1970es évekből.

Fajta neve Oldal-rügyes? Oldalrügyesség aránya % Dió átlagsúlya g Dióbél átlagsúlya g Bélarány Héj vastagság mm Dióbél színe
Jinlong 1 nem
0
9,1
?
61,0
1,1
Világos
Jinlong 2 nem
0
15,92
8,9
56,0
1,2
Világos

Jinboxiang 1, 2 és 3 2011-ben elismert kínai diófajták, a Shanxi gyümölcstermesztési intézet fajtái.

Jouberte Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.
Julia Timosenko Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Nevét a volt ukrán
kormányfőről kapta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 5 m magas. A fa bár kistermetű, évente 20-35 kg száraz, héjas diót
megad. A diók átlagmérete 11,8 cm 3, átlagsúlya 6,8 g. Dióhéja 1,1 mm vékony. A dióbél aránya magas, 57,4 %. Nagyon
könnyen, egészben fejthető ki. A dióbél íze kiemelkedő.
Jupanesti vagy Jupinesti Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Fája kicsi-közepes növekedésű, jó télálló, jól
termő. Virágzási ideje közepes. Érési ideje középkésői, október első felében érik. Diója megnyúlt ovális, simahéjú, zárt

varratú. A dió átlagsúlya 11,2 g. A dióbél aránya 51,9 %. Dióbele barnás hártyájú, sárgás húsú, tetszetős. Betegségellenállóságot is állítanak róla.
Jupiter Csehszlovákiában, Valticében előállított, Németországban is engedélyezett fajta.
Lengyel kísérletekben is szerepel. Szlovéniában termesztik is. A Jupiterről Magyarországon
szinte semmit se tudunk. Pedig itt terem határaink mentén, Szlovákiában is. Fája középerős
növekedési erélyű. Gyengén ágazik el, ritka koronát nevel. (Német leírás szerint koronája
sűrű.) Széles, enyhén lecsüngő koronája van. A téli fagyokat bírja. Termőképessége gyengeközepes, nemesítője szerint korán termőre fordul, rendszeresen terem. Rügyfakadása
közepes vagy kései, hideg fekvésben a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Virágzására azt írják,
hogy nőelőző, de mások szerint pont fordítva van, harmadik leírás szerint pedig
együttvirágzó. A virágzás ideje jellemzően elhúzódik, ezért termékenyülése biztosított,
rendszeresen jól terem. Öntermékeny, porzót nem igényel. Szeptember harmadik hetében
érik. Diója nagyméretű, szabályos, széles tojásdad alakú, felülete enyhén ráncos, barázdált,
halvány szürkésbarna színű. A varrat zártsága nagyon jó, de a hullott dió hosszabb időt nem
bír ki a földön károsodás nélkül, gyorsan penészedik. Bár vastag héjú, jól törhető. A bél a
héjat teljesen betölti, ez a tulajdonsága a szárítását nehezíti meg, rosszabb a dió vízleadása. A
dióbél aránya 51 %, színe halványbarna, íze enyhén
édes, csemege minőségű. Németországi tapasztalat
szerint a dióbél csak mérsékelten jó ízű. Enyhén édes.
Hátránya, hogy rosszabb termőhelyen és nagy termés
esetén a termés heterogén. És állítólag hideg évben,
hűvösebb termőhelyen a diócsúcs nem nő be. A
baktériumos megbetegedésre nagyon érzékeny. (Német
leírás szerint ellenálló.) Nem tudjuk, hazai viszonyok
között hogy szerepelne, nincs kipróbálva. Pedig jó híre
van, igen jó diónak kiáltották ki, és sok egyedi
importkérelem is történt a Minősítő Intézet felé, aminek - a hazai csemetehiányra tekintettel - nem lehetett ellenállni. Így
hamarosan a Jupiter is megjelenik a hazai diók között, dehát egyelőre sötét ló. Németországban nem ültetvénybe, hanem
szórványba ajánlják.

Termesztett diófajták T-V
Taishan Kínai dió. Csak a képét láttam.

Tandari 6 Indiai dió.
Targo Lengyel diófajta, a targoszyni körzetből, Gorzowy
Wielkopolski faluból származik. Fája gyenge-középerős növekedésű.
Koronája fiatalon feltörekvő, idősebb korban szétterülő. Ágai
meglehetősen vastagak, rövidek. A nővirágok a hímvirágokhoz
képest néhány nappal később nyílnak. A lengyel fajták közül a
legkorábban, szeptember közepén érik. Diói közepes-nagy méretűek
(2,8–3,6 cm x 2,8–3,2 cm x 2,6–3,0 cm), oválisan megnyúltak, világos
színűek, enyhén barázdáltak, a varrat kifejezetten karimás. A dió
héja átlagos vastagságú. A dióbél telt, a héjat jól kitölti, húsa és
hártyája világosbarna. Íze édes-fanyar. A dióbél aránya 45-50 %.
Korán termőre fordul. A baktériumos megbetegedésnek gyengén áll
ellen, a téli hideget jól bírja. Kiemelkedően jó termőképességű, de a
jó terméshez kiegészítő megporzásra van szüksége. Csemegediónak
és édesipari alapanyagnak egyaránt jó.
Targoszyn 7/15, 8/1, 17/22 Három lengyel fajta. Közülük a Targoszyn
7/15-öt egyszerűen csak Targo-nak mondják, a Targoszyn 8/1 új neve Silesia, a Targoszyn 17/22 pedig a Tryumf.
Tauque Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Dióhéja nagyon törékeny, ezért csak pollenadónak használják,
nagyon kései pollenszórású.
Tehama (UC58-11) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem, Serr és Forbe nemesítése,
1958-ból. Franciaországban és Új-Zélandon is termesztik, az olaszok és az
argentinok pedig kísérleteznek vele. A Waterloo és a Payne keresztezéseként
állították elő. A fa igen nagyra nő, alkata feltörekvő. Oldalrügyeken is virágzik,
átlagosan 65 %-ban, rendkívül termékeny. Igen korai virágzású, (ezért) porzófa
kell hozzá. Nagyon bőtermő. Közepes érési idejű. A termés átmérője 30,9-33,1 mm,
átlagsúlya 20 g. Az alapi részen rosszul zárt. Diója dudoros héjú, részben könnyen,
de nagyrészt rosszul törhető, a héj fogja a belet. Bélaránya, ha sikerül kinyerni,
kiváló, 53-55 %. Meleg éghajlatra való, és elsősorban házikertbe. Ültetvényben főleg porzófajtaként használják.

TES, VES és WHES jelek alatt hidegtűrő, rövid tenyészidejű kanadai kísérleti fajták sorozata fut. Értékelésükre még nincs
mód.
Thunstetter Sämling Svájci diófajta, Thunstetti magonc. Igen nagy növekedésű fája van, fürtös diófajta.
Tile Pakisztáni dió.
Tip 3 Török dió.
Tisza Szerbiai diófajta a jugoszláv korból. Horvátországban is ajánlják telepítésre. Fürtös dió, akár huszas fürtje is lehet.
Diói más fürtös fajtákkal ellentétben igen nagyok, átlagosan 15 g-osak. A bélarány 52 %, a dióbél jó minőségű.

Tiszacsécsi 2 (T-2) Nemesítése megegyezik a T-83 fajtával. Fája erős növekedésű,
feltörekvő, jó törzsnevelő. Viszonylag gyengébb talaj- és termőhelyi viszonyok között
is jó növekedésű, szárazságtűrő. Nőelőző virágzású, ezért más hazai fajták
porzójaként számításba jöhet. Termőképessége magas, 25-35 %-ban oldalrügyön is
terem. Tenyészideje hosszú, szeptember közepén-végén érik. Diója kisebb-közepes
méretű, 30-31 mm-es, középvastag, kemény héjjal. Könnyen törhető, tisztítható,
bélminősége kiváló. A bél aránya 45-46 %. Erőteljes fiatalkori fejlődése, jó
törzsnevelése miatt erdészeti célú használatra is az egyik legjobb fajta. Egyenletes
magcsírázása és csemetefejlődése faiskolai alanynevelésre is értékessé teszi.
A Tiszacsési 2-es fajtáról németországi tapasztalatok is vannak. Eszerint nagyon
erős növekedésű, erős koronájú fajta. Levélzete betegségellenálló, egészséges.
Kihajtása közepes, érése késői. Kis, tojásalakú diói vannak. Német viszonyok között
keveset terem. Faanyagtermelési célú kipróbálását ajánlják.
Tiszacsécsi 10 Nemesítése mint a T-83-asé. Fája közepes növekedési erélyű,
feketedió-alanyon is kielégítően, bár gyengébben fejlődik. Lombja edzett, ellenálló.
Közepesen, de rendszeresen terem. Szeptember közepén-végén érik. Diója 34-35 mmes, a bél aránya 53 %. Jó termőerejű, mély rétegű talajt kíván.

Tiszacsécsi 13 Nemesítése megegyezik a T-83-assal. Fája igen erős növekedésű, szabálytalan, ritka, szétterülő koronát nevel.
Termőképessége jó. Szeptember végén-október elején érik. A dió átmérője 34 mm. A bél aránya 46-47 %. Termőhelyre nem
nagyon igényes, feketedió-alanyon is megfelelően fejlődik.
Tiszacsécsi 34 Nemesítése mint a T-83-asé. Fája közepesen erős növekedésű, feltörekvő alakú koronát nevel. Feketedióalanyon is megfelelően fejlődik. Lombja edzett, egészséges. Terméshozama kissé ingadozó. Diója 35 mm-es, kézzel törhető. A
bél aránya 50 %, a bél kiváló minőségű. Termőhelyre nem különösen igényes.
Tiszacsécsi 56 Nemesítése megegyezik a T-83-aséval. Magyarországon gyakorlatilag nem ismerjük, Németországban még
most is értékelik. A fajta értékei nagyobb figyelmet érdemelnének. Az elismertség hiánya valószínűleg nemesítői hiba, a
szocializmust építő Magyarországon nem lett volna szabad 56-os számmal jelzett fajtajelöltet elismertetésre jelölni. Fája
közepesen erős növekedésű, edzett, egészséges. Feketedió-alanyon is megfelelően fejlődik. Rendszeresen, kielégítően terem.
Szeptember végén-október elején érik. Diója 34-35 mm-es. A bél aránya 46-47 %. Termőhelyre nem különösen igényes.
Tiszacsécsi 83 (T-83) Szentiványi Péter diónemesítő által a tiszaháti termőtájon, Tiszacsécsén
kiválasztott anyafa vegetatív szaporításából, értékeléséből Érden előállított fajta. A fajta
anyafája ma is él, Tiszacsécsén az ifjúsági ház udvarán található. A fajta állami elismerést 1963ban kapott. Növekedési erélye gyengébb, gyengébb termőhelyi viszonyok között fejlődése nem
kielégítő. Vad alanyon növekedése erős, fekete dió alanyon a közepesnél gyengébb. A fekete dió
alanyhoz jó az affinitása. Koronája oszlopos, szétterülő. Termőre fordulása korai. Rendszeresen,
bőven terem, 25-30 %-ban oldalrügyön is. Optimális hazai viszonyok között a legnagyobb
terméshozamú fajta, a Milotai 10-esnél többet terem. A hajtások átlag 60 %-ban rakódnak be
terméssel. Rügyfakadása kései, ezért termésbiztonsága jó. Virágzása hím-előző, a hím- és a
nővirágok részlegesen együtt nyílnak. Kölcsönösen együttvirágzik a T 2, A 118 és a Pedro
fajtákkal, amelyek porzófajtái lehetnek. Porzófajta egyébként nem szükséges melléje,
termékenyülés nélkül is hoz 30 %-ban termést, tehát apomiktikus képessége kielégítő. Közepeskései érésű, szeptember végén, október elején érik (szept. 25-okt. 2.). Diója 32-34 mm-es. Héja
kissé barázdált, világosbarna. A varrat enyhén csavarodott. Könnyen törhető és tisztítható. A bél
aránya 48-53 %, színe világos sárgásbarna, nagyobb tömegben enyhe lilás beütéssel, igen jó
minőségű. Olajtartalma magas, 68,5 %, fehérjetartalma 18,1 %.

Két kép az eredeti T-83-as anyafáról: Termése és törzse.

Tokat és Topak Török fajták. A Tokat 1 (60TU 1) fajtát gyakran telepítik. Felálló, de ugyanakkor széles koronájú.
Nőelőző virágzású. Szeptember közepén érik. Diója kerek. A dió átlagos súlya 12 g. Nagyon vékony héjú, a dió
könnyen törhető. A dióbél telt, fehér, aránya 63 %, átlagos súlya 7,6 g. Olajtartalma 71 %, fehérjetartalma 23 %.
Friss diónak is jó. Yalova 1 és 3, valamint a Sebin porozza.
Topak Török.
Tonkoszkorlupij Szovjet-moldáv diófajta, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Neve vékonyhéjút jelent. Manapság
nem említik.
Toporivsky Ukrán diófajta, a pridnyitrovszki kutatóállomás fajtája. Stabilan jól termő fajta. A fa nagy gömbkoronát nevel.
Csúcsrügyön terem. Szeptember huszadika körül érik. A diók hosszúkás-elliptikusak, súlyuk 10,6-12 g. A dió héja kemény. A
belső válaszfal vékony, nem nehezíti meg a bél kifejtését. A dióbél nagy arányban feles bélként nyerhető ki. A dióbél aránya
49,8-54%, a dióbél olajtartalma 68-75 %. Gombabetegséggel szemben ellenállóbbnak mondják más fajtákhoz képest.
Trajanovszkij Oroszországi fajta, Sztavropol vidékéről. Bélaránya 52 %.
Transnistrien (Transzdnyisztrinszki, Dnyeszteren túli) Ukrán diófajta, a pridnyitrovszki kutatóállomás fajtája. Kiegyenlítetten
jól termő fajta. Koronája igen nagy. Csúcsrügyön terem. Szeptember második dekádjában érik. Diói kerekdedek, 10,8-12,8 g
súlyúak. A dió héja vékony, de szilárd. A belső válaszfal nagyon vékony. A dióbél aránya 52,88-53,7 %, a dióbél olajtartalma
70-72 %. Gombabetegségre viszonylag fogékony.
Treyve Mayette Valószínűleg azonos a Mayette fajtával.
Trinita Kaliforniai fajta 1966-ból, ma már génbankban őrzik. Olaszországi kísérletekben szerepel. Dióhéja erősen dudoros,
nagyon vastag, kemény. Dióbele sötét, nehezen nyerhető ki.
Trompito Argentin szelekció eredménye, valószínűleg egy nem azonosított kaliforniai fajta
magonca. Spanyolországban terjesztik. Fája mérsékelt növekedésű. Bőtermő. Érése
középidejű. A nevét a dió alakjáról kapta, pörgettyűt jelent, vagyis széles, viszonylag lapos
diója van. A dióbél színe rendkívül világos, a Chandler-éhez hasonló. Íze, aromája nagyon
kellemes.
Tryumf Lengyel fajta, másik neve Targoszyn 17/22. Fája erős növekedésű. Koronája fiatalon
feltörekvő, később szétterülő. Hím- és nővirágai azonos időben virágoznak. Szeptember
második felében érik. Diója kicsi-közepes méretű (2,8–3,2 cm x 2,8–3,0 cm x 2,6–2,8 cm),
vékony héjú. Dióbele telt, sárga színű, édes-fanyar ízű. A dióbél aránya nagyon alacsony, csak 30-45 %. Korán termőre
fordul, jó termőképességű. A baktériumos megbetegedésnek és a téli fagynak jól ellenáll. Étkezési célra és édesipari
alapanyagként egyaránt jó.
Tulai vékonyhéjú Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.

Tulare (UC67-11) (Másik neve P.P.#8268) Kaliforniai, Davis Egyetem-i fajta, a Serr és a
Tehama keresztezettje. Spanyolországban is telepítik. Mérsékelt növekedési erélyű, gyengén
terebélyesülő koronájú, inkább egyenesen nő. Termőrefordulása korai. Középkésőn virágzik,
nőelőző jelleggel. Pollenszórása kismértékben egybeesik a nővirág nyílásával, ezért azt
mondják, hogy nem igényel porzófát. Középérésű. Diója közel gömbölyű alakú, a héj az
alapjánál jól zárt. Diója és dióbele nagyméretű, a héj sima. Átlagos diósúlya 13,3 g. A
bélkihozatal 53 %-os, a bél átlagos súlya 7,1 g. A bél 86 %-a világos. Intenzív, sűrű, vagy
sövény-ültetvénybe való, meleg éghajlaton, az oldalrügyek 72 %-ban termőképesek. Jelenleg
még csak a kaliforniai Davis Egyetem engedélyével szaporítható. Termőterülete,
termésvolumene erőteljes felfutás állapotában van. Különlegessége ennek a fajtának, hogy
dióbele sokkal ellenállóbb az Aspergillus flavus penészgombával szemben, mint más fajták.
Ebből következően a dióbél hártyája gazdagabb csersavban, mint más fajtáké.

A Tulare diója, dióbele:

Turk Számomra ismeretlen fajta, Argentinában honosításával próbálkoznak.
Tuttle vagy Tuttel Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.
U-01 Újabb lengyel szelekció eredménye. Mint a többi U- jelű dió is, Anna Jankowska és Robert Sekrecki faiskolások fajtája.
Anyafája 50 év feletti korában átlagos méretű, egészséges lombozatú volt. Nagyméretű diója van, ami az ilyen dióméretnél
nem szokásos, jól szárad. Az 50 % dióbél jól kinyerhető. Színe nagyon világos, tárolásra se sötétedik.
Lengyel szelektált diók ismertebb diófajták között:

U-02 Anyafája a Łańcut Potocki gyümölcsösök maradványaiból származik. Idős fa, a második világháború kemény telei óta
minden telet átvészelt. Termékeny fajta. Korai kihajtású, ezért fagyveszélyes. Szeptember második felében érik. Diója
közepesen nagy. A dió héja tetszetős színű, átlagos vastagságú. Dióbele 48 %, édes, aromás.
U-03 Igen jó télálló fajta. Anyafája az ukrán határ közeléből, sík vidékről származik. Kihajtása korai, ennek ellenére csak
mérsékelten fagyveszélyes, mert másodvirágzású is, ha az első virágok elfagynak. Termékeny fajta. Nagyméretű, simahéjú
diója van, a dióbél könnyen kifejthető. A bél aránya alacsony, csak 38-42 %. Viszont nagyon ízletes, édes, aromás.
U-04 Diói szeptember harmadik hetében érnek, középnagy méretűek. Megjelenésükben a Broadwiev-re hasonlítanak. Héjuk
vékony. Friss dióként nagyon ízletes. Különlegessége, hogy hímvirágai rendkívül későn nyílnak, ezért a legkésőbb virágzó
fajták beporzására alkalmas. Betegségellenálló.
U-05 Közepesen betegségellenálló fája van. Termékeny. Szeptember 15-20 között érik. Diói középnagy méretűek, hullámos
felszínűek, vékonyhéjúak, könnyen törhetők. Dióbele a dió súlyának 47 %-át teszi ki, világos színű.
U-06 Nagydiójú fajta. Egészséges, termékeny. Szeptember harmadik dekádjában érik. Diója nagyon vékony héjú. Elsősorban
friss fogyasztásra alkalmas, a dióbél zsugorodik a szárítás során.
U-07 Anyafája elvadult gyümölcsösben is jól terem. Különösen a levelei szépek, sötétzöldek. Diói közepes méretűek. Héjuk
vékony, sima, a dió jól szárítható. Dióbele a dió súlyának 53-57 %-a, világosbarna, aromás, ízletes.
U-08 Anyafája közepes méretű, nagyon termékeny. Korai kihajtású. Diója közepes méretű, szabályos alakú. Héjuk sima, a
dió könnyen törhető.
U-09 Fája erőteljes növekedésű. Diója közepes méretű, átlagosan vastag héjú. Dióbele a dió súlyának 40-44 %-a, magas
olajtartalmú.
U-10 Korán termőre forduló fajta. Szeptember második felében érik. Diói közepes méretűek, hosszúkásak, vékonyhéjúak.
Felületük sima, fényes. A dióbél aránya 52 %. Magas olajtartalmú, édes. Aromája kiemelkedő.
U-11 Anyafája Wroclawból származik. Diója nagy, közepesen vastag héjjal. Dióbele világos, nagyon édes.
U-12 Szintén wroclawi származású. Diója nagyon nagy, nagyon erős héjjal. Dióbele nagyon édes, mogyorós aromával.
Újabb fénykép az új lengyel diószelekció termékeiről, itt a nagyobb diójú fajták láthatók.

UC77-102 Kaliforniai nemesítés, a Howard és az UC61-25 leszármazottja.
Ujarma Grúz fajta.
Ukrán óriás A nevén kívül nem sokat tudni róla, valószínűleg azonos a Bukovinszkaja Bomba fajtával. Idehaza is kapható,
forgalmazója szerint hidegtűrő.

Urozsajnüj Orosz fajta a Kubáni alföldről, a Kaukázustól északra. Neve bőtermőt jelent. Diója 30-31 mm-es, a dióbél aránya
kimagasló, 57-58 %. Alanyfajtának is jó.
Uszpeh Orosz dió, nem valószínű, hogy elismert lenne. Neve sikert jelent. Az Ideál egyik utóda, remélhetőleg korán termőre
forduló, fürtös.

Utah Giant 1986-ban ismerték el az Egyesült Államok Utah államában. Igen jó hidegtűrő. Diója igen nagy, jó minőségű, jól
törhető. Dióbele édes.
Üzbég bőtermő Szovjet diófajta az 1950-es évekből. Sz. Sz. Kalmükov szelektálta a helyi diófaállományból. Ma már nem
említik. Magonc utódai közül az 1980-asévekben Ukrajnában, Pirjatyin városban több ígéretes bőtermő, kistermetű példányt
szelektáltak.
Val Maira, Val Parma Jelentéktelen olasz tájfajták.
Valcor, Valmit, Valrex A romániai válceai Kutatóállomás szelektált fajtái.
A Valcor erős növekedésű, korán teremni kezdő, rendszeresen termő, betegségellenálló fa. Koronája gömbalakú.
Középkései, nőelőző virágzású. Pollenadó fajtái: Geoagiu 65, Germisara, Jupanesti, Mihaela, Orastie. Szeptember második
dekádjában érik. Diója hosszúkás elliptikus, az alapi nyílás jól zárt. A diók átlagsúlya 12-13 g. A dió héja vékony és sima. A
dióbél nagyrészt felesen nyerhető ki, a dióbél aránya 51-52 %. Színe sárgás, jóízű, aromás. A dióbél olajtartalma 72 %.
A Valmit erős növekedésű, korán termőre forduló, megbízhatóan termő fajta. Betegségellenálló is. Virágzása középkésői,
hímelőző. Szeptember második dekádjában érik. Diója mutatós, hosszú elliptikus. A dió héja sárgás, sima, vékony. A diók
átlagsúlya 12,6 g. A dióbél aránya 52 %. A dióbél könnyen felesben nyerhető ki. Színe sárgás, íze jó. Olajtartalma 63 %.
Héjas diónak és dióbélnek egyaránt alkalmas.
A Valrex mérsékelt növekedésű, rendszeresen termő fajta. Koronája gömbalakú. Virágzása középkésői, hímelőző.
Pollenszórása bőséges. Fő pollenadó fajtái: Jupanesti, Germisara, Geoagiu 65, Mihaela, Orastie. Diója hosszúkás elliptikus,
az alapi nyílás jól zárt. A dió héja vékony és sima. Színe sárgásbarna. Átlagsúlya 14 g. A dióbél nagyrészt felesként nyerhető
ki. Színe sárgásfehér. Aromás, jóízű.
Valencianas Valószínűleg spanyol fajta, Argentinában honosításával foglalkoznak.
Vanta Grúz fajta.
Vasden Állítólag bolgár dió.
Velikán Oroszországban termesztett, nem elismert fajta. A Bomba nevű francia fajta
magonca. Nevét (óriás) nagyméretű diójáról kapta. Augusztus-szeptemberben érik, diója
vékony héjú, dióbele édeskés ízű. Volgográdban Alekszandr Ivanovics Szahnov foglalkozik
vele.
Velnita Román diófajta, a Iasi-i kutatóállomáson szelektálták. A fa növekedési erélye
közepesen nagy, gömbkoronát nevel. Részben oldalrügyön is terem, bőtermő. Szeptember
közepén érik. Diója nagy, átlagosan 13-15 g-os. Alakja kerek-tojásdad. A dióbél a héjat jól

kitölti, aránya 50-51 %, színe sárgás. A fajta betegségekre fogékony.
Ventura Pride név alatt.
Verdelet Francia fajta délnyugatról, Dordogne-ból. M. Doriat faiskolás nemesítése Belves-ből. A Grandjean leszármazottja.
Fája nagy, és elég korán termőre fordul. Nagyon kései kihajtású, a fagyokat nagy biztonsággal elkerüli. Viszonylag kései
érésű. Gyümölcse közepes-nagy, hosszúkás, szinte négyszögletes. A dióhéj vékony. Törése, válogatása könnyű.
Verdot Grosvert néven említem.
Vereszin professzor emléke Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.
VES ld. TES
Vesuvia Állítólag létezik egy ilyen olasz fajta, de kevéssé értékes.
Victoria Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomáson szelektált fajta, a Déli Kárpátokból. Csehországban is
szaporítják. Fája kisebb növekedésű, fagytűrő. Korán termőre fordul, szabályosan terem. Virágzási ideje középkései, a
virágzás típusát hímelőzőként jellemzik. Középkésői érésű. Diója nagy, ovális, átlagsúlya 11,4 g. A dióhéj kissé hornyolt,
vékony. A dióbél jól telt, nagyméretű, aránya 44 %. Barna színű, íze édes. Betegség-ellenállónak tartják.

Vilém Cseh dió. Növekedése közepes erélyű, koronája szabályos. Lombja közepesen sűrű. Korán termőre fordul,
rendszeresen jól terem. Diója nagy, trapéz alakú, vékonyhéjú. Dióbele a héjat jól kitölti, világos színű. Íze édes, aromás.
Ültetvénybe és kiskertbe egyaránt ajánlott.

Villena Magoncból szelektált spanyol fajta.
Vina (UC49-49) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, 1948-ból. ÚjZélandon, Ausztráliában és Franciaországban is termesztik, az olaszok is
kísérleteznek vele. A Franquette és a Payne keresztezése. Közönséges dió alanyt
ajánlanak hozzá. Kaliforniai éghajlatra való. Fája kicsi-közepes, mérsékelt
növekedési erélyű, gyorsan termőre fordul. Sövénynek metszhető. Bőtermő, kb.
75 %-ban az oldalrügyeken is jól virágzik. Korai kihajtású, Kaliforniában
március végétől már virágzik. Virágzása nőelőző jellegű. A túlzott pollenterhelésre a nővirágok lerúgásával reagál.
Ausztráliában közepes kihajtású. Korai-középérésű, évenkénti termése kiegyenlített. Közepes méretű, hegyes diója van, a héj
az alapi részen jól zárt. Diója kicsi, legfeljebb közepes, 29,7-31,3 mm-es, világos, tetszetős, héja vékony. Az átlagos diósúly
19,5 g. Diónként 9 g dióbelet terem. A bél aránya 48-49 %, minősége 60-80 %-ban világos, egyébként sötét. A dióbél színe az
éghajlattól is függ, melegebb klíma alatt sötétebb. Egyébként a dióbél sima felszínű. Porzófajtái a Chico, Chandler, Howard
és a Tehama. Meleg éghajlatot igényel, a forró nyarakat jól bírja. A bakteriózisra kissé fogékony. Hátránya, hogy alanyra
oltva rosszul ered. Kaliforniában csak kisebb területen termesztik.

Voronyezsszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.
Vourey Francia fajta, Billarde néven ismertetem.
Vujan Szerb diófajta, a csacsaki kutatóintézet szelektálta a Vujan hegy tövében, Priszlonci faluban, 1969-ben. Máig nem
kapott hivatalos fajtaelismerést.

A termesztett diófajták K
Kaghazi Írják Kahazinak is. Régi kaukázusi-iráni dió, bár Indiában, Kasmírban is nyilvántartanak egy
fajtát ugyanezen a néven. Pakisztánban pedig a Swat körzeti Swat 1 és Swat 3 fajtákat ismerik Kaghazi
néven. Nem igazi fajta, hanem egy nagy területen elterjedt, jellemző diótípus. Biztos vagyok benne, hogy
Ázsia nagy részén ezen a néven nevezik a vékonyhéjú, papírhéjú diókat, tehát nem fajtáról, tájfajtáról,
hanem típusról van szó. Kaliforniában a nemesítések egyik alapját képezte ez a típus, ott 1873-ban
ültették először. Egyik legértékesebb leszármazottja az Eureka, ami magoncai közül került
kiválogatásra, és egy sor fajta őse lett.
Kaiser Egyesült Államok-beli, Kentucky-i új fajta, 2000-ben ismerték el. Richard Wilmoth válogatta ki,
osztrák magoncokból. Korán termőre fordul. Diói igen nagyok, amiket a világos, édes bél jól kitölt. A
dióhéj jól zárt.
Kaman 1, 2, 3, 4, 5 Régebbi török tájfajták, Kirşehir vidékének jellemző fajtái.

Kaplan-86 Török dió, neve tigrist jelent. Nagy, szétterülő koronája van. Különböző termőhelyekre ajánlják.
Hímelőző virágzású. Gyakran párosával termi dióit, bár nagy termés után gyengébben terem. Már
augusztusban érni kezd. Igen nagy diót terem, 6-7 cm-eset, oválisat. Átlagos diósúlya 24 g. Bélaránya
alacsony, 40 %, bár a bél a héjat kitölti. Az átlagos bélsúly 9,6 g. Mint a jobboldali kép aláírása mondja,
asztali diónak ajánlják. Porzói: Yalova 1, 3, Sebin.

Kappels Kaempe Dán óriásdió, Lars Westergaard lelte fel. Az eredeti anyafa több, mint 100 éves, Lolland szigetén, Nakskov

városban a Strand utcában él. Diója friss diónak nagyon jó, sőt, elsősorban annak, mert rosszul szárad.

Karlik 3 Új ukrán dió, a nikitini botanikus kert fajtája. A fa kistermetű, gyenge növekedésű,
gömbkoronájú. Későn virágzik, május közepén. Szeptember közepétől folyamatosan érik.
Diói közepes méretűek, gömbölyded-megnyúltak. Átlagos tömegük 12,0 g. A dióhéj színe
világos szalmasárga, vastagsága átlagosan 1,5 mm. Belső rekeszek nem fogják a dióbelet, a
héj belső felülete sima. A bél felesen nyerhető ki, a bélarány 43 %. A dióbél hártyája
szalmasárga színű. Nagyon jóízű.
Karlik 5 Ukrán dió, a nikitini botanikus kertből. Fája erős növekedésű, gömbkoronájú.
Későn, május második dekádjában virágzik. Szeptember második dekádjában érik. Diói
közepes méretűek, ovális alakúak. A dió átlagsúlya 10,5 g. A dióhéj világosbarna színű,
belső felülete sima. A dióbél hártyája sárgás. A dióbél aránya 43 %, nagyrészt felesen
bontható ki, kiváló ízű.
Karlstätter späte Svájci diófajta. Erős növekedésű, késői kihajtású.
Kasni grozdasti Jugoszláviai diófajta, Szlovéniában jelenleg is foglalkoznak vele. A neve
alapján kései, fürtös dió.
Kasni rodni Jugoszláv dió, neve kései, bőtermőt jelent. Az újvidéki mezőgazdasági fakultáson M. Koracs szelektálta ki,
munkatársaival. Rövid vegetációs időt igényel, tavasszal valóban későn hajt ki, a tavaszi fagyok kevésbé veszélyeztetik.
Öntermékeny, virágai egyidőben nyílnak. Valóban bőtermő. Átlagos diósúlya 12 g. Hiányossága az alacsony bélkihozatali
arány.
Kaspura Grúz fajta.
Katan kioynah Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül nahicseváni tájfajta.
Kentucky Giant Amerikai diófajta, 1943-ból. Hidegtűrése nem kielégítő. Megfelelő megporzás esetén terem jól. Diója igen
nagy. A bél a héjat jól kitölti, világos, jóízű.
Keskin Török diófajta.
Killinger Szlovéniában kísérleteznek vele.
McKinster Kárpáti eredetű dióból az Egyesült Államokban, Ohioban, Columbusban felnevelt fajta. Növekedése
rendkívül erőteljes. Le se merem írni, mekkorát nő évente, úgyse hinné el tisztelt Kollégám. Már ötévesen teremni kezd,
évente rendszeresen terem.
Kirschnuss Németországban és Svájcban szaporított diófajta, érdekessége a bélhéj piros színe. Nevét a cseresznye színéről
kapta. Fája nagy, öntermékeny. Érési ideje október. Diója nagyméretű, a bél ízét lágyként jellemzik.

Kisinyovszkij (Kisinevszkij I 33) Chisinau néven tárgyalom.
Kispek Oroszországi fajta, a Kaukázusból. Diója talán a legapróbb, 2122 mm-es. A bél aránya igen magas, 59 %.
Kliskivszki (Klishkivsky, Kliskovszkij) Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki
kutatóállomás diója. Jól termő fajta. A fa nagy koronát nevel.
Csúcsrügyön terem. Rendkívül korán, augusztus végén- szeptember
elején érik. Diója hosszúkás, ovális, súlya 10,9-13,3 g. A dió héja
szilárd, közepesen vastag 1,2 mm-es. A belső válaszfal vékony. A dióbél
aránya 48,85-49,96 %. A dióbél olajtartalma 67-71 %.
Gombabetegséggel szemben viszonylag ellenálló.

Klopping Jelentéktelen kaliforniai dió.
Klösz Svájci dió, Hans-Sepp Walker szaporítja. Véleménye szerint a legígéretesebb svájci egyed. Nagyméretű diókat terem,
átlag 22 g-osakat. A diótermés hossza 55 mm, szélessége 40-46 mm. Vékonyhéjú, de egyes diókon a varrat erősebben fejlett.
A dióbél súlya 8,7 g, igen nagy, a dióbél aránya 40 %. A dióbél világos színű, jó aromájú.

Klosternod (a második o ö-nek ejtendő) Dán diófajta, Odense-i, a második legelterjedtebb fajta Dániában. 1938 óta
termesztik. Diója jó kinézetű, dióbelét jónak mondják.

Kolstrups Kaempe Dániában LarsWestergaard által fellelt nagydiójú diófa. Nagy reményeket fűznek hozzá, mert jellemzően
kettős termése van, hajtásonként, sőt, látjuk, termése potenciálisan csoportos. Friss diónak jó, ugyanúgy, mint a Kappels
Kaempe.

Kosztyuzsenszkij (24) Vagy Costiujeni. Szovjet-moldáv dió. Kutatók 1962-ben szelektálták moldáviai diófák közül. Állami
fajtaelismerést 1980-ban kapott. Fája erős növekedésű, vastagtörzsű, a kéreg szürkés, hosszában prizmatikusan
behasadozott. A fajta a téli fagyoknak jól, a betegségeknek mérsékelten áll ellen. Koronája nyomott gömbalakú, mintegy 12
m átmérőjű, sűrű. Vázágai erősek, egyenes növésűek. Vesszői átlagosak, sötét színűek. Virágzása középidejű. A barkák 5-7
nappal nyílnak a nővirágok előtt. Bőven és rendszeresen terem. Szeptember második dekádjában érik. Diói kiegyenlített
méretűek, átlagosan 40 mm hosszúak, 38 mm szélesek, 39 mm mélyek. Az átlagos diósúly 14,5 g. A dió alakja tojásdad,
keresztmetszete köralakú. Alapja kerekded, csúcsa is. Az alapi nyílás átlagos. A dió színe kávébarna, felszíne barázdált.
Varrata gyenge. A dió héja viszonylag vastag, de könnyen törhető, a belet jól elengedi. A dióbél a héjat jól kitölti, üres tér
nélkül, bélaránya 51 %. A dióbél minősége kiemelkedő. Színe sárga, állaga roppanó, finom aromájú, jóízű. Belső hártyája
sárgás kávébarna színű.
A fajta hivatalos leírása:

Koszycki Újabb, 2005-ös lengyel diófajta Krakkó közeléből, Koszyc községből. B. Dudek fajtája, akinek Marcyporębie-ben
van faiskolája. Korai kihajtású. Nagyméretű diója van, vékony héjjal. A bél aránya jó esetben 49 %. Dióbele a héjat jól
kitölti, világosbarna, kellemes ízű.

KR-1 Újabb neve: Gültekin-1. Újabb török dió, többféle termőhelyre is ajánlják. Erős, felálló koronája van.
Hímelőző virágzású. Virágzása állítólag elkerüli a fagyokat. Szeptember közepén érik. Gyakran párosával termi
dióit. Diója tetszetős, jó minőségű. Átlagos diósúlya 11-14 g. Bélaránya kérdéses, írnak 40 %-ot és 66 %-ot is. Az
átlagos bélsúly 7,2 g. A bél a héjat jól kitölti. A Bilecik jól porozza.

KR-2 Újabb neve: Yavuz-1. (Magyarul: szép, jó, friss.) Újabb török dió, szintén hímelőző virágzású. Átlagos
diósúlya 17,4 g. Bélaránya 55 %, az átlagos bélsúly 9,7 g.

P1-Kriara Görög diófajta. Kisméretű, 10-13 g súlyú diója van. A dió kerek alakú. Héja jól, kézzel is törhető, vagy egy kés
segítségével szétfeszíthető. A dióbél telt.

P2-Kriara Görög diófajta. Diója nagy, 15-25 g súlyú. Alakja kerek.

P4-Kriara Görög diófajta. A dió mérete közepes, 12-15 g-os. Alakja hosszúkás, a héj felülete dombordad, durva, mégis
rendkívül tetszetős.

P5-Kriara Görög diófajta. Diója nagyon nagy, 20-35 g súlyú. Alakja ovális, a héj textúrája durva, domború.

Kriuljanszkij Ismeretlen moldáv fajta, Criuleni faluból. Rendkívül korai érése teszi említésre méltóvá.
Krnc Szlovén fajtajelölt. Kései, májusi kihajtású.
Krunszki Bolgár diófa, faanyagtermelési célra.
KSÜ-5 Újabb török dió, nőelőző virágzású. Átlagos diósúlya 23 g. Bélaránya 49 %, az átlagos bélsúly 11,5 g.

(Kérem tisztelt Kollégámat, ne tévessze meg a kép felirata, a kép valójában a KSÜ-5 fajtát mutatja.)
KSÜ-14 Újabb török dió, szintén nőelőző virágzású. Átlagos diósúlya 12,5 g. Bélaránya 59 %, az átlagos bélsúly 7,3 g.
Kubanszkij Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 31-32 mm-es, a bél aránya kimagasló, 56-57 %.
Kullu Valley Indiai dió, a Himalája völgyeiből, 1500 m magasságból.
Kurmarker Német diófajta, Nr. 1247 szám alatt ismertetem.
Kwanten reuzennoot Holland óriásdió, Groningentől északra szelektálták. A dió méretével tűnik ki. Fája nagyra növő.
Koronája elágazó, szétterülő. Rügybomlása középkésői. Öntermékeny vagy apomiktikus, porzófajtát nem igényel.

Ky Giant Egyesült Államok-beli, Kentucky-i nemesítés, 1943-ban ismerték el. Jól termő, öntermékeny fajta. Nagy, vékony
héjú diója van. Dióbele jóízű.

A termesztett diófajták L
L44 Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.
La Nava 1 Spanyol diónak gondolom.
Lake és Lake Bluffs A kárpáti fajtakörbe tartozó, az Egyesült Államokban és
Kanadában termesztett fajta. Szlovákiában, Németországban is ültetik. Az USA
Illinois államában, Bluffs-ban szelektálták ki, 1954-ben került elismerésre. Fája 10
m-esre nő. Igen jól bírja a téli kemény hidegeket. Az indiai hegyvidéki kísérletekbe
is bevonták. A szélsőségesen rossz termőhelyek kivételével minden termőhelyre
ajánlják. Középerős növekedésű. Szép koronát nevel. Gyorsan termőre fordul,
legfeljebb közepesen termékeny, más leírás szerint bőtermő. Harmadik leírás szerint
átlagosan, de rendszeresen terem. Bár öntermékeny, virágai egyidőben nyílnak,
mégis termékenyülési problémái szoktak lenni, ezért jobb, ha porzófajtája is van.
Diója közepes-nagy, kb. 74 db van 1 kg-ban. Ovális, kemény héjú (más leírásban
vékony héjú). Jól tárolható. Törhetőségét is átlagosnak mondják. Jó minőségű, 5053 %, barna színű, átlagos ízű dióbelet tartalmaz. Más leírás szerint dióbele jó,
ízletes. Dióbele telt, a héj a belet szorosan fogja. Más diófajtáknak jó pollenadója.
Németországban ültetvénybe és házikertbe egyaránt ajánlják. Baktériumellenállónak mondják.

Lalande Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Kiszorult a termesztésből, mert a Marbot sokkal
többet terem. Nagyon korán virágzik, termésbiztonsága ezért is alacsony. Dióolaja rendkívül finom. Két változata volt, az
apró diójú és a nagy diójú, ezek közül ez utóbbit őrizte meg egy Souillac-i faiskolás, M. Linard.
Lampoc lásd: Lompoc.
Lanfrey (tévesen Lanfray) Francia fajta, Léon Treye faiskolás nemesítése Claix-ből, Grenoble-tól délről. Bár dióbele jó
minőségű, világos, könnyen kinyerhető, üzemi méretekben soha nem termesztették, mert terméshozama alacsonyabb annál,
hogy a diótermesztők érdeklődését felkeltse. Az Egyesült Államokban kb. 100 éve próbálták ki.
Lang Thacha Indiai dió a Himalájából, 2000-2500 m magasságból.
Lange van Lod Holland óriásdió, Frans Geraets elnevezése és szaporítása.

Lara Francia fajta. A Franquette és
az amerikai Payne keresztezéséből
származik. Spanyolországban is
terjed. Próbálkoznak vele
Szlovéniában is, Argentinában is.
Középerős növekedési erélyű, közepes
méretű fa, szétterülő habitusú
koronával. Gyorsan termőre fordul.
Oldalrügyön is terem, nagy termőképességű.
Rügyfakadása korai, a tavaszi fagyok veszélyeztetik.
Nőelőző virágzású. Korán, szeptember harmadik harmadában érik. Diója nagyméretű, 32-38
mm-es, 10-13 g-os. Alakja gömbölyű. Héja vékony, kemény, kevéssé barázdált. Magbele
világos színű, a bél aránya 45-51 %. Dióbele kellemes, enyhe ízű. Van, aki a legjobb ízű diónak mondja. Intenzív
sövényültetvényekbe alkalmas. A Noceto olasz szövetkezet érdekeltségi körébe tartozó diótermesztők kizárólagos fajtája. A
francia frissdió-értékesítés nagy részét a Lara adja. Héjasan értékesítik legnagyobbrészt. Béldiónak kevésbé alkalmas, mert
bele a szárítás, tárolás során apad. Baktériumfertőzésre fogékony. A Lara Magyarországon is kipróbálásra került, egy
dunántúli diós gazdaságban van mintegy 50 fás állománya. Az ottani tapasztalat szerint legfőbb hibája, hogy hazai
körülmények között túl sok léha szemet termel. Pieral-Lara: Nem vagyok biztos abban, hogy a Pieral-Lara külön fajta lenne,

szerintem csak a Lalanne faiskola márkaneve, mert leírása megegyezik a Laráéval.
Lara nővirága virágzáskor és utána:

Sűrűn ültetett dióültetvény Lara fajtából:

Diósövény Lara fajtából:

Reklámkép a Laráról:

Diója:

Lassigné Francia fajta.
Latarelle Nogarelle néven emlíve.
Leiaoning vagy Liaoning Ezen a néven egy sor új, oldalrügyes kínai diófajta került termesztésbe. Jellemzőik:
Fajta neve Oldal-rügyes? Oldalrügyesség aránya % Dió átlagsúlya g Dióbél átlagsúlya g Bélarány Héj vastagság mm Dióbél színe
Liaoning 1 igen
90
9,4
5,6
59,6
0,9
Extra világos
Liaoning 3 igen
100
9,8
5,7
58,2
1,1
Világos

Liaoning 4 igen
Liaoning 5 igen
Liaoning 7 igen
Liaoning 8 igen

90
95
90
90

11,4
10,3
10,7
11,3

6,8
5,6
6,7
5,9

59,7
54,4
62,6
52,4

0,9
1,1
0,9
1,3

Világos
Világos
Extra világos
Extra világos

Leopold Lengyel diófajta. Mérsékelt növekedésű és terjedelmű fája van. Jól bírja a téli hideget. Közepesen termékeny fajta.
Közepes méretű, gömb alakú, nem túl vastag és viszonylag sima héjú diója van, a bél nem tölti ki teljesen a héjat.
Betegségekre fogékony.

Leto Ismeretlen. Egy spanyol kísérletben említik.
Liakhvi Grúz fajta.
Liaohe 1, 2, 4 Kínai diófajták a Liaoning-i kutatóállomásról.
Közülük az 1-es 1980-ban került elismerésre. Erős növekedési erélyű, betegség-ellenálló, hidegtűrő fajta. Átlagos diósúlya 9,4
g, a dió héja 0,9 mm vékony. Bélaránya 59,6 %.

A Liaohe 2 1989-es keltezésű. Tulajdonságai mint az 1-esé. Diósúly 9,8 g, héjvastagság 1,1 mm, bélarány 58,2 %.

A Liaohe 4 1990-es. Tulajdonságai szó szerint azonosak a 2-esével.

Lightening Újabb amerikai diófajta, nagy reményeket fűznek hozzá.
Lipin 1 és 2 Kínai diófajták, a Liaoning-i kutatóállomás fajtái.

Fajta neve Oldal-rügyes? Oldalrügyesség aránya % Dió átlagsúlya g Dióbél átlagsúlya g Bélarány Héj vastagság mm Dióbél színe
Lipin 1 nem
0
9,7
6,7
70,0
0,6
Extra világos
Lipin 2 nem
0
13,5
9,1
67,4
0,7
Extra világos

Littlepage A kárpáti fajtakörből származó korábbi fajta. Az Egyesült Államok északkeleti vidékein található.
Livermore Pontosabban: Robert Livermore. A Kalifornia Egyetemen a Howard és egy francia vörös levelű dió (J. regia var.
purpurea) keresztezéseként állították elő, 1991-ben. Az apai vörös levelű dió dióbelét borító hártya barnásvörös volt, a
Livermore-é vérpiros. A keresztezés eredményeként létrejött 12 értékelhető utódból hatnak szokásos bélszíne volt, hatnak
pedig piros. A legkorábban, legbővebben termőt emelték ki Livermore néven, de termésmennyisége nem kiemelkedő.
Oldalrügyön is termő fajta. Tavasszal a Chandler után hajt ki, Kaliforniában április közepén. Október első hetében érik,
közepes-jó termőképességű. Diója erős héjú, jól zárt. Mérete kicsi-közepes. A dió béllel jól kitöltött, és könnyen törhető. A
dió átlagsúlya 14,8 g, a bélé 7,1 g, a bélarány 47,9 %. Vörösbélű diója van, a dióbél húsa világos színű, csak a dióbél hártyája
vörös.

A Livermore leszármazása:

Lixiang 2011-ben elismert kínai diófajta, a Hebei-i kutatóállomás fajtája. Késői érésű.
Lombarde Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.
Lompoc Kaliforniai fajta, a Davis Egyetemen állították elő. Meleg éghajlatot
igényel. Fája mérsékelten nagyra nő, későn fordul termőre. Koronája szétterülő.
Csúcsrügyön terem. Kihajtási ideje közepes, megegyezik a Payne idejével.
Európában korai, ezért fagyveszélyes. Nagy melegben napégésre hajlamos,
olyankor dióbele zsugorodik. Termőképessége közepes. Érése középidejű. Diója
nagy, elliptikus, csúccsal. Dióbéllel nem egyenletesen telt. Ha igen, dióbél-tartalma
59 %. Dióbele világos vagy barnás színű, állaga lágy, máskor rágós, gumiszerű,
olajos állagú. Unalmas ízű. Betegségek iránti fogékonysága átlagos.
Looking glass Amerikai fajta, valószínűleg kárpáti eredetű. A téli hideget jól viseli.
Szeptember harmadik hetében érik. Bőtermő. Diója nagy, gömbölyű, vékony héjú. Átlagsúlya
22 g. Dióbele világos, édes.
Lot Régi Périgord-i francia fajta, Nave néven ismertetem.
Lozeronne (más néven Petite Ronde) Francia alanyfajta, kiváló eredéssel. A Grenoble-i
termőtájon legáltalánosabban használt közönséges dió alany. Diótermő fajtaként is megállná
helyét, egyetlen hátránya a diók apró mérete. Diója kerek, a Chaberte-re hasonlít. Szüretkor
jól szárítható, a dióbél könnyen válogatható. Bélaránya magas. A dióhéj sima, világos,
könnyen törhető, gyenge. Dióbele fehér, jóízű. A fajtát faanyagtermelésre alkalmasnak
tartják.
Lu Guang és Lubo (más néven Lübo) Jól törhető kínai diófajták. Hszincsiangi eredetűek, a henani kutatóállomás fajtái. A
Lübo 1989-ben kapott elismerést. Korai érésű, oldalrügyes fajta, jól termő. Gazdag lösztalajt igényel. Adatai:
Fajta neve Oldal-rügyes? Oldalrügyesség aránya % Dió átlagsúlya g Dióbél átlagsúlya g Bélarány Héj vastagság mm Dióbél színe
Lübo
igen
80
11,0
6,5
59,0
1,0
Extra világos

Luhe 1 2011-ben elismert kínai fajta, a hszincsiangi, shandongi gyümölcstermesztési intézet fajtája. Kettős hasznosítási célra,
dió- és faanyagtermelésre szánják.

Lufeng és Luxiang A shandongi intézet jelenleg (2012) még nem elismert fajtajelöltjei. Korai érésidejűek. A Lufeng diója 12,7
g-os, 66,6 % bélaránnyal. A dió héja 1,1 mm vastag.

Luguang A shandongi intézet elismert fajtája. Korán érő. A dió átlagsúlya 16,7 g. Vékony, 0,9 mm-es héjú. A dióbél aránya
59,1 %. A bél olajtartalma 68 %, fehérjetartalma 25,1 %.

A termesztett diófajták P-R
(A P-jelű görög diófajtákat Kriara néven említem.)
Pacana Spanyol diófajtának mondják - ha igaz.
Pacenzia és Panuzzara lásd Motta

Pamjatyi Szadka (Kiskert emlékei) Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as
években szelektált fajta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 5,5 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös
dió. A csúcsrügyéből fejlődő virágtengelyen akár 20 dió is nőhet, az oldalrügyekből csoportos termés
fejlődik, 2-4 db dióval. A fa bár kistermetű, évente 20-25 kg száraz, héjas diót megad. A diók
átlagmérete 14,9 cm 3, átlagsúlya 8,4 g. Dióhéja 1,3 mm vékony. A dióbél aránya 54,5 %.
Papple Kanadai diófajta Ontarióból. Diója nagyméretű. Baktérium-ellenállónak mondott fajta.
Parisienne Francia fajta. Egy faiskolás, Croizet-Paris állította elő a
Grenoble-i termőtájon, Vinay-ben. A Grenoble-i termőtájon
jellemzően a Vercors-hegység lábánál termesztik. Gyengébb talajon is
megfelelően díszlik. Olasz és szlovén kísérletekben is résztvesz, száz
évvel ezelőtt az Egyesült Államokban is kipróbálták. Baltet Károly
1885-ös jellemzése a Parisienne fajtáról: "Gyümölcse elég nagy, hosszúdad, majdnem oly magas a csúcsánál, mint a fenekén;
magja telt, fája erőteljes, későn virágzik és termékeny. Csemegének jó."
Fája erőteljes. Későn fordul termőre, és alternatívan terem. Későn hajt
ki tavasszal, április végén-május elején. Virágzása erősen nőelőző,
barkái május első felében, nővirágai május második felében nyílnak.
Érési ideje középkései-kései. Gyümölcse francia viszonylatban nagy,
31-32 mm-es, kerekded-elliptikus. Diója nehezen szárad, ezt a
hátrányos tulajdonságát több leírás is megerősíti. A bél a héjat jól
kitölti, aránya 49 %. A dióbél könnyen kinyerhető. Dióbele illatos,
fehér, a dióbél héja igen szépen erezett. Bakteriózisra és gnomóniára
meglehetősen kevéssé fogékony. Porzónak a Meylannaise-t és a Ronde de Montignac-ot ajánlják mellé. A termesztésből a
Franquette szorítja ki fokozatosan, jelenleg a grenoble-i dió 12 %-át adja.

Partap Indiai dió.
Patti és Patti 3 Jelentéktelen olasz diók.
Payne Mandzsúriai dió francia fajtával való keresztezésével Kaliforniában előállított,
meglehetősen régi fajta, Franciaországban és Új-Zélandon is termesztik. Olaszországi
kísérleteknek is alanya. Közepes méretű fája, gömbkoronája van. A csúcsrügyeken kívül
80-90 %-ban oldalrügyeken is terem, géppel metszett sövényültetvényekbe ajánlják. Korán
termőre fordul, igen jó termőképességű. Téli hidegigénye 500 óra. Tavasszal nagyon
korán hajt, ezért a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Virágzása enyhén nőelőző, de hím- és nővirágai
virágzási ideje jól egybeesik, nem kell hozzá porzófa. Ha mégis, a Chico-t, Tehama-t vagy a Hartley-t
ajánlják. Korai érésű. Diója kicsi-közepes, ovális, 31,4-33,3 mm-es, átlagosan 19,5 g-os. A héj vékony, az alapi részen jól
zárt. A bél aránya különböző leírások alapján 48-51-53 %, a bél átlagsúlya 5,7 g. 50 %-a világos minőségű, vagyis a bélszín
jellemzően sötét. Nedves, csapadékos vidékre nem ajánlott, mert a baktérium-fertőzésre igen fogékony. Ma már génbankban
is őrzik, az újabb kaliforniai fajták kinemesítésének alapanyagát képezte. Egyik közvetlen leszármazottja a Pedro, amely a
hazai bőtermő, oldalrügyes diófajták apai szülője. a termesztők főleg a kis dióméretet kifogásolják.
A Payne egy hazai egyedének termése:

Pedro (UC54-113) (más forrás szerint 53-113)
Kaliforniai fajta, a Davis Egyetemen E. Serr
nemesítette ki, a Conway Mayette és a Payne
keresztezésével. Ősei között a francia és a
mandzsúriai rasszok szerepelnek. Franciaországban,
Spanyolországban és Új-Zélandon is termesztik,
olaszországi kísérletekben is résztvesz. Amerikában
1952-ben, Magyarországon 1983-ban kapott állami
elismerést. Közepes növekedési erélyű, kisebb, szabálytalan koronát nevelő fája van. Termőre
fordulását közepesen későiként jellemzik, más diófajtákhoz viszonyítva. A kifejlett fa mérete
csak 2/3-a a többi kaliforniai fajta nagyságának. Tenyészterületét 9 m-ben adják meg.
Ágrendszerének hibája, hogy még
vastagabb ágai is évről évre - hol egyik, hol
másik - erősen lehajlanak, a fa körüli
művelést akadályozzák. Ágai gyengék,
vihar hatására, vagy a termés súlya alatt
gyakran törnek. Igen korán termőre fordul,
bőtermő. Ha hinni lehet a fajtaleírásnak,
téli mélynyugalmi idő elég számára 16 nap. Hazai viszonyok között az kétségtelen, hogy a tél második felében fagymentes
napokon erőteljesen nedvedzik. Fagytűrése a magyar viszonyoknak is megfelel. Most, hogy az utóbbi 150 év ötödik
leghidegebb telén túl vagyunk, megállapíthatjuk, hogy erős hideg télen fagytűrése nem éri el a hazai diókét, koronája a tartós
-20 C°-nál hidegebb idő miatt részben fagykárt szenvedett. Nem ajánlják késői
fagyoktól veszélyeztetett területre, de virágzás idején tapasztalataim szerint az
évek túlnyomó többségében nem szenved fagykárt, még a kárpáti rasszhoz
tartozó hazai fákkal is felveszi a versenyt e tekintetben. Rügyfakadási ideje
közép-kései. Virágzása erősen nőelőző, a nővirágok jóval a barkák lehullása
után nyílnak, általában a fagyosszentek után. Átlag 63 %-ban hoz oldalrügyön
is termést. A szüret ideje alatt elnyújtottan érik, a legkorábbi fajtától a
legkésőbbiig. Gyengébb termőhelyi adottságú területen vagy erősen meleg
éghajlaton termését nem tudja megfelelően kinevelni, "papírhéjú", apadt belű gyümölcsöket hoz.
Hőségben napégés veszélyezteti. Diója kicsit hosszúkás, az alapi részen jól zárt, hazai viszonyaink között 31, Kaliforniában
38 mm-es. Átlagos diósúlya 10-15 g. A bélarány 50-52 %, más leírás szerint 43,7 %. A dióbél átlagsúlya 6,9 g. A dióbél ízét
édesnek mondják külföldön, de a magyar fajták ízét, édességét nem éri el. A magyar diófajták továbbnemesítésébe vonták be
Érden, a bőtermő, oldalrügyes újabb hazai diófajták apai szülője. Magyarországon 2006 óta hivatalosan nem szaporítható.

Bár már hivatalosan nem szaporítható, a Pedro további fajtaelőállítási munkának még most is alanya. Például a P-391-es
sorszámú ígéretes jelöltnek anyai szülője. Lehet, hogy a jövő egy fontos fajtáját látjuk?

Az utolsó képhez egy apró megjegyzés: Homályos. Mint a jövő. A Mediterráneumban lehet, nagyobb jövője lesz a Pedrónak.
Nézzük meg, milyen jól terem Bursában (Törökország).

Pekingi dió lásd a Beijing fajtákat
Perry Amerikai fajta, valószínűleg a kárpáti rasszból származik. Jó hidegtűrő. Oldalrügyeken is terem. Középkésőn,
szeptember harmadik hetében érik. Jó betegség-ellenálló.
Perthe Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.
Perustrinski Bolgár diófajta.
Pervomajszkij Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 31-32 mm-es, dióbél-aránya 49 %.
Pescasseroli Újabb, még elterjesztés előtt álló olsz diófajta.
Pesciansch Számomra ismeretlen diófajta. Lehet, hogy azonos a Pestisani román fajtával. Kiemelendő, hogy bár a dióbél
hártyája sötétbarna, húsa fehér.

Pestisani Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomás fajtája a Déli Kárpátokból. Erős növekedésű, jól termő fája
van. A téli hideget jól tűri. Virágzási ideje középkései, a virágzás típusát hímelőzőként jellemzik. Középkései érésű,
szeptember második felében érik. Diója ovális, átlagosan 10 g súlyú. A dióbél aránya 46,4 %. A dióbél színe tetszetős
sárgásfehér. Betegségellenálló.
Peternuss Svájci fajta. Kihajtása korai-középkorai, fagyveszélyes. Termőképessége viszonylag gyenge. Diói nagyok, felületük
barázdált. Nagyságuk eltérő, minőségük is. Betegségekre közepesen fogékony fajta. Frissdió-értékesítésre alkalmas csak.
Szárazon dióhéja sokszor "cinegés", üres, a dióbél gyakran penészes. A dióbél íze a mogyoró ízére hasonlít.

Petite Impente Nogarelle néven említve.
Petite Ronde Lozeronne néven tárgyalom.
Petovio Írják Peto Vio néven is. Szlovéniai kísérletekben szereplő fajta.
Piemonteser Olasz tájfajta lehet, Svájcban említik.
Pieral-Lara Új diófajta. Franciaországban, Gironde-ban Saint-Maixant községben a
Domaine de Lalanne faiskolában nevelték fel, a Payne magoncai közül. Gyenge
növekedésű fajta, ezért azt ajánlják, hogy feketedióra oltva ne szaporítsák, csak
közönséges dió alanyon, vagy olyan hibriden, aminek erős a növekedése. Termőre
fordulása gyors. Tavasszal korán hajt, Bordeaux-ban április 10-20. között, nyolc nappal a
Franquette előtt, ezért fagyveszélyesnek tartják. Virágzása is korai, erősen nőelőző
jellegű. Bordeaux-ban április 25-május 8. között hozza porzós virágait, nővirágait pedig
május 6-22. között. Bőven termő, jó talajon termőképessége meghaladja a Franquette-ét.
Korai érésidejű, szeptember végén-október elején érik. Diója kerekded-tojásdad, nagy.
Dióbele jó minőségű. Bakteriózisra érzékeny, főleg a hajtásai.
Pillnitzer Große NDK-ban, Drezda-Pillnitzben szelektált német fajta. Csehországban további nemesítési munkákba vonták be.
Pinszki Fehérorosz diófajta, magonc diókból szelektálva. 2000-ben kapott állami elismerést. Hazájában
nagy reményeket fűznek hozzá. Fája gyors növekedésű, nagy méretű. A korona közepesen sűrű,
gömbalakú. Kiültetés után 5-6 évvel kezd teremni. Virágzása hímelőző. Bőtermő, az évenkénti terméshozam
megfelelően kiegyenlített. Középérésű, szeptember végén érik. Diója közepes méretű, a diók mérete
közepesen kiegyenlített, alakja ovális, gyenge karimával. Alapjuk kerekded, csúcsuk tompa. Az átlagos
diósúly 8,6 g. A héj vastagsága átlagosan 1,2 mm. A dióbél átlagos aránya 40,5 %, színe sárgásbarna. Asztali dióként
ajánlják. Betegségekre mérsékelten fogékony.
Pioneer Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, a Payne leszármazottja. E. Serr nemesítése 1950-ből. Meleg éghajlatra
való. Európában korai kihajtása miatt fagyveszélyes. Igénytelennek tekintik, de Európában erősen betegség-fogékonynak
találták. Diója durva, kisméretű. A dióbél kinézete tetszetős, íze átlagos.
Pjatyiletka Orosz fajta a Kubáni alföldről. Diótermő, de csak mint alanyfajtát említik.
Placelle Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Késői érésű. Diója kicsi, gömbölyű, vékony, sima
héjú. A dióbél nehezen nyerhető ki. Nem szívesen foglalkoznak vele, termesztésével felhagynak.
Placentia Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. A hideg teleket nem viseli el. Virágzása nagyon korai. Korán,
szeptemberben érik. Közepes méretű, tojásdad, vékony, sima héjú, jól törhető diója van. Világos, telt, kellemes ízű bele van.
Porzófajtát nem igényel. A fajta fő erénye, hogy a piacon korán jelenik meg. Hátránya, hogy diója szárításkor szétnyílásra
hajlamos.
Pleureur Francia fajta.
Plovdivski Bolgár eredetű fajta. Termesztik Szlovéniában, Hollandiában, Angliában, Kanadában is. Dániában is propagálják,
a Westergaard faiskolában. Közepes méretű fa. Jellemzően szétterülő, terebélyes koronát nevel. Virágzását leírták
hímelőzőnek, de nőelőzőnek is, valószínűleg eltérő éghajlati körülmények között változik a virágzás jellege. Egyébként
kihajtása, virágzása korai, április végi. Porzófajta kell hozzá, bár részben öntermékenyülő. Termőképessége közepes.
Hosszúkás, nagy diót terem, átlagosan 17,2 g-osat, diója kemény héjú. A bél aránya a különböző leírások szerint 50-60 %.
Dióbele átlagosan 8,6 g-os, kiemelkedően jóízű. A betegségeknek ellenáll. Porzófajtaként jól porozza a Buccaneer, a Coenen
és a Rita. Faanyagtermelésre is ajánlják.

Podarok Valentinü Magyarul: Valentina ajándéka. Ukrán fajta, a nikitini botanikai kert
fajtája. Fája közepes növekedési erélyű. Szeptember első dekádjában érik. Diói nagyok,
kerekdedek, átlagosan 27,3 g súlyúak. A dióhéj színe halványbarna, vastagsága közepes.
Kemény. A héj belső felülete sima. A dióbél a héjat 90 %-ban tölti ki, feles dióbélként jól
kinyerhető. A bélarány 60,5 %-os. A dióbél hártyája világosbarna színű, a dióbél jó
minőségű, kiváló ízű.
Poe Régi kaliforniai, Lake County-i fajta, Oscar Poe szelektálta 1900-ban, Lakeport
közelében. Ma már génbankban őrzik. Középkései kihajtású, csúcsrügyön termő.
Hímelőző, alacsony termőképességű. Diója vastag héjú, alacsony bélarányú. Rendkívül jó
ízű, alacsony csersavtartalmú. A köztermesztésben ma már csak néhány öreg fa található belőle.
Pomeroy Régi amerikai fajta New York államból, E.C. Pomeroy nemesítése. Jól, vékony héjú diót termő fajta. A bél a
dióhéjat jól kitölti, jó alakú, jóízű. Késői virágzása miatt a fagyokat elkerülheti. Önbeporzó, mert kétféle virágzata egyidőben
nyílik.
Poorman Régi amerikai fajta.
Praeparturiens Valamikor ilyen név alatt szerepelt egy francia fajta, amit
Amerikában is kipróbáltak. Részletesebben Fertile néven.
Premice Olasz tájfajta.
Pride of Ventura Amerikai fajta. Diója félkemény, jól zárt, értékes dióbéllel.
Prikarpatszkij Ukrán diófajta, a pridnyitrovszki kutatóállomás fajtája.
Koronája nagy, kerek. Csúcsrügyön terem. Szeptember végén érik. Diója
11,2-13,5 g súlyú, keresztmetszete kerekded. A dióhéj átlagos-vékony, 1,2
mm-es, ugyanakkor erős. A dióbél jól kifejthető. A dióbél aránya 50,0-51,5
%. A dióbél olajtartalma 69-72 %. Gombabetegséggel szemben
rezisztensnek mondják.
Profszajuznüj Oroszországi szovjet fajta, Sztavropol vidékéről. Bélaránya 44 %.
Proslavski Bolgár fajta, Hollandiában és Angliában is termesztik. Fája erős növekedésű, szétterülő. Jellemzően nagy
leveleiről és sötétzöld lombjáról ismerhető fel. Virágzása késői, júniusi, mérsékelten nőelőző, a kétféle virág nyílási ideje
részben átfedi egymást. Porzófajta kell hozzá, bár részben önmagát is termékenyíti. Közepes termőképességű. Diója hosszú,
keskeny, szélessége csak 32 mm-es. Kemény héjú. Bélaránya 51 %, más forrás szerint 60 %. Kiváló ízűnek mondják.
Porzófajtának a Buccaneer-t ajánlják hozzá.

Protoka Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 31-32 mm-es, a bél aránya 52-53 %.
Pukšič Szlovén fajtajelölt, a ljubljanai egyetem fajtajelöltje. Nevét helytelenül Puksinnak is írják. Kései kihajtású. Diója
tetszetős, gömb alakú, átlagban legeljebb 31 mm-es méretű, de jó gyümölcsminőségű. A baktériummal szembeni ellenállósága
megfelelő.

Purpurovüj Pirosbelű dió Ukrajnából, a nikitini botanikai kertből. Fája közepes növekedési
erélyű. Szeptember második dekádjában érik. Diói igen nagyok, 37,8 × 35,0 × 31,9 mmesek, egyöntetűek. Alakjukat alapjuknál kúposnak, csúcsuknál kerekdednek írta le a fajta
nemesítője. (A kép alapján fordítva gondolom.) A diók átlagsúlya 15 g. A bélarány 56,0 %.
A héj belseje fényesen sima, a bél hártyája bíborvörös, erről kapta nevét. A dióbél színe a
nemesítő szerint "gyöngyfehér, galambszürke árnyalattal". A dióbél íze édes.
P1 125249 és P1 159568 Kaliforniai fajták, ma már génbankban őrzik.
Quenouille (más néven Moussine). Francia fajta a Dordogne völgyéből. Fája közepes méretű. Későn fordul termőre,
termékeny. Elég későn érik. Gyümölcse kicsi, szögletes. Héja vékony, jól törhető. Magas bélkihozatalú.
Rače-866 Szlovén fajtának gondolom.
Rajouri Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.
Rasna Szerb diófajta, az újvidéki mezőgazdasági fakultáson M. Koracs szelektálta ki. Rövid vegetációs időt igényel.
Öntermékeny, virágai egyidőben nyílnak. Diója 14 g-os, a dióbél aránya 52 %.

Recea Számomra ismeretlen, valószínűleg moldáv diófajta.

Red Danube (angolul), Rode Donaunoot (hollandul) Rote Donaunuss név alatt ismertetem.
Reda Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről. Télálló, oldalrügyön is termő fajta. Diója közepes méretű, vékony héjú.
Baktérium- és gombaellenálló. Az Egyesült Államokban a melegebb vidékekre ajánlják. Ugyanezen a néven egy kisebb
jelentőségű olasz dió is fut, elképzelhető, hogy Amerikában is ugyanerről a fajtáról van szó.
Redon lásd: Ronde de Montignac.
Rego Azt hiszem, kaliforniai fajta, de ilyen néven egy portugál diót is számon tartanak.
Remšak Szlovén fajtajelölt, erős növekedési eréllyel, sűrűn ágas koronaszerkezettel.
Rendede ? Létezik ilyen nevű török diófajta? Egy magyarországi tudományos kutató említette egy tanácskozáson. Rendede
török szó, magyarul azt jelenti, hogy reszelt. Dehát bármelyik diófajta bele reszelhető. Nem, egyszerű elírás egy török kutató
részéről, amit a tudományos világ átvett. A francia Ronde de Montignac vagy Ronde de Galaure fajtákról van szó.

Resowia Más néven Albigowa 101. Lengyel fajta. Fája középerős növekedésű, idősebb korban
jellemzően lelógó ágakkal. Hím- és nővirágai megközelítően azonos időben nyílnak.
Szeptember második felében érik. Diói közepes nagyságúak, kissé oválisak (2,8–3,5 cm x 2,8–
3,2 cm x 2,7–3,0 cm). A dióhéj vékony. A dióbél közepes méretű, világosbarna színű, édesfanyar ízű. A dióbél a héjat jól kitölti, a bél aránya 50 %. Korán termőre fordul, nagy
betegség-ellenállóságot mutat. A téli fagyot jól bírja. Kiemelkedő termőképességű. Közvetlen
étkezési célra és édesipari felhasználásra egyaránt jó.
Rex (W 152, vagy C/152) 1997-ben elismert Új-Zéland-i fajta. Nemesítője Rex Baker. Gyors
növekedésű, viszonylag kistermetű, bőtermő fajta. A metszést jól tűri. Késői kihajtású, késői virágzású, ezért elkerüli a kései
fagyokat. Diói kicsik, kerekek, világos színűek, gépi törésre alkalmasak. A bél aránya 45 %. A dióbél világos, sima, édes,
kellemes ízű. Kiemelkedően kedvező a többszörösen telítetlen zsírsavainak aránya: 18:3. (Gondolom, az egyszeresen telítetlen
és a telített a 3, a kétszeresen telítetlen a 18.) Viszont alacsonyabb az E-vitamin tartalma, mint más fajtáké. Gnomóniával
szemben eddig ellenállónak bizonyult.
Rioka Kanadában előforduló jelentéktelen fajta (ld. Myoka).
Rita A lengyel Kárpátok vidékéről, kifejezetten kontinentális, kemény hideg telű
vidékről származó diófajta. Az Egyesült Államokban, Hollandiában és Angliában
termesztik, Dániában is szaporítják. Kisnövésű fája van, növekedése lassú. A fa
kisebb mérete miatt házikerti ültetésre ajánlják, kedvenc fajtának számít. Díszítő
értéke is van. Tavasszal korán, már április végén virágzik, ezért fagyveszélyes.
Virágzása nő-előző. Önbeporzó. Termékeny. Diója közepes nagyságú, hosszúkás,
többségében vékony héjú. (Más leírás szerint nagyon kemény a héja.) A dióbél
aránya 54 %, a dióbél hártyája sötétpiros színű. Jóízű. Gnomóniára fogékony.

Roadside 6 és 12 Két újzélandi útmenti diófa.
Robert Livermore lásd Livermore
Romaine Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról, Tullins, Goncelin és Cheylas vidékéről. Korai érésű, friss
diónak alkalmas. Talán a legjobban tűri a téli hideget a francia fajták közül. Alanyként is használják.
Roman Suhevics Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fájának habitusa nem
értékelhető, mert a fajta anyafája kedvezőtlen körülmények között, egy épület árnyékában nőtt. A diók átlagmérete 12,3 cm
3, átlagsúlya 6,3 g. Dióhéja 1,0 mm vékony. A dióbél aránya 53,1 %, a héjból könnyen fejthető.
Ronde de la Galaure Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Diója túl apró, nehezen törhető. Dióbele fehér, telt,
de nehezen nyerhető ki. Főleg csak dióolaj-készítésre jó.
Ronde de Montignac Francia fajta, a délnyugat-francia termőtájról, Montignac városából. Az atlanti klímát szereti. Fája

erőteljes, későn fordul termőre. Angliai tapasztalat szerint gyenge növekedésű. Koronaszerkezete csak gyengén szétterülő,
ágai gyengék. Tavaszi kihajtása kései, átlagosan egy héttel a Franquette utáni. Virágzása hímelőző, pollenszórása nagy, ezért
sok késői virágzású diófajta porzófájaként számításba vehető. Jól termő, de termőképessége a Franquette-ét nem éri el,
annak ellenére, hogy 5 %-ban oldalrügyön is hoz nővirágot. Szeptember vége felé érik. Gyümölcse kicsi-közepes méretű,
alapján kissé lapított, vékony, világos héjú, az almamolynak megfelelően ellenálló. A dióhéj félkemény. Dióbele könnyen
kinyerhető, jó minőségű. Héjas értékesítésre nem jön számításba, bélként szokták forgalmazni, de leginkább dióolajkészítésre jó, magas olajszázaléka következtében. A fajta baktérium- és gombaellenálló, illetve helyesebb úgy fogalmazni,
hogy mindkettőre mérsékelten fogékony. A Franquette, a Fernor és a Lara számára jó pollenadó.

Rote Donaunuss Piros dunai dió. Osztrák fajta, Ybbs községből.
Hollandiában Rode Donaunoot néven, Angliában Red Danube néven
ismerik. Eredeti nevén ma is szaporítják Ausztriában, továbbá
Németországban, ahol Nr. 1239 kódszámmal is ellátták, mintha
geisenheimi dió lenne. Angliában Red Geisenheim néven is szaporítják.
Megtalálható a német Baden-Württemberg-i gyümölcs génbankban is. Szlovéniában is
termesztésbe vonták, mint a volt Monarchia többi területén is. Közepesen erős vagy erős
növekedésű. Nagyméretű, feltörekvő alakú fája van, legalább 100 m 2 tenyészterületet
igényel. Terméshozama ma már nem mondható bőnek, termése jellemzően egyes. Korai
kihajtású, ezért a kései fagyok veszélyesek rá. Középkései nőelőző virágzású, porzófajtát igényel. Oldalrügyeken is hoz
nővirágot. Szeptember végén érik. A dió kicsi-közepes méretű, 3,8x3,0 cm, hosszúkás-ovális, szabályos alakú, vékony héjú,
jól törhető. 89 db dió tesz ki 1 kg-ot. A dióbél a héjat jól kitölti, a bél aránya alacsony, 45 %. Dióbelének hártyája változóan
piros színű, a bél jóízű, bár sokan ízetlenként jellemzik. Baktériumos megbetegedésre fogékony. A fajta fő értéke élénkpiros
dióbél-hártyája.

Az archív diófajták között is említem, ott a régi leírása olvasható.
Rote Gublernuss Heinrich Gubler svájci diófaiskolás pirosbélű fajtája. Nincs saját neve, a gazdája
nevét viseli.
Rote Linz Másnéven Rote Linzer. Új osztrák dió, a Rote Donaunuss leszármazottja. Érdekesség. Azt
mondják, fantasztikus. Hát, lehet. A héj bemélyedései mindenesetre attraktívak.

Rote Moselnuss Moseli piros dió. Német fajta, a német faiskolai kínálatban megtalálható. Heinrich Gubler svájci faiskolás is
szaporítja. Fája középerős növekedésű. a téli fagyot nagyon gyengén viseli, a legvédettebb fekvésbe ajánlott telepíteni. Korai
kihajtású. Gyenge-közepes termőképességű. Április végén virágzik. Csúcsrügyön terem egyesével, egyes években legfeljebb
hármas csoportot. Diója kicsi, 3 cm hosszú, 2,5 cm széles. Szélesen ovális alakú, tompacsúcsú. Meglehetősen sima héjú, de
barázdált. A dióhéj közepesen vastag, erős. Varrata jól zárt, mégis könnyen törhető. A dióbél a héjat teljesen kitölti, mégis
jól, felesben fejthető ki. A dióbél hártyája sötétpiros, világos foltokkal. Erezet nem látható. Jóízű, a cukrászsüteményeken
dekoratív. A fajta fő hátránya a fagyérzékenység és a gyenge termőképesség.

Régi képe:

Roxana Román diófajta, Pitestiből. Fája erős növekedésű. Fagytűrő. Bőtermő. Betegség-ellenálló. Virágzási ideje
középkései, hímelőzőként jellemzik. Érési ideje közepesen késői, október első felére esik. Diója gömbölyded, az átlagos
diósúly 12 g. A dióhéj sima felszínű, jól törhető. A dióbél aránya 49 %. A dióbél színe szép sárga.
Royal Kanadai, Ontario-i fajta.
Rubis Nagy növésű, pirosbelű diót termő diófa, Franciaországból.
Rudkovszkij Meglehetősen ismeretlen ukrán diófajta. Azonosnak tűnik az Oroszországban, Moszkvától délre, Tulában
kinemesített Rudakovszkijjal. Ukrajnában jelenleg is nagyban szaporítják. A dió héja közepesen vékony, 1,1 mm-es. A dióbél
aránya 50 %.

Russian #3 Hidegtűrő amerikai diófajta. Az USA Illinois államában ajánlják házikerti telepítését.
Rustique corne Régi, Périgord-i francia fajta. Diója igen kicsi, dióbele igen ízletes.

Termesztett diófajták W-Z
W/AH/1335 Új-Zéland-i fajta. Baktérium-fertőzéssel szembeni ellenállásra szelektálták ki. Diója 50 % belet tartalmaz, jól
törhető.
Ward New York állambeli. Diói átlagos méretűek, a bélarány 50 %-os. Törhetősége közepes, a dióbél íze jó.

Waterloo Kaliforniai fajta, az Eureka magoncának mondják. Dióbele világos, jó minőségű, de a héj vékony, gyakran nem jól
zár, ezért tárolásra alkalmatlan. Ma már génbankban őrzik.
Watt Kanadában előforduló jelentéktelen fajta.
Weinheimer Azonos a Nr.139 fajtával.
Weinsberg 1 Német, Baden-Württembergi fajta. Közepes növekedési erélyű. Koronája kicsi, szétterülő, 7-8 m átmérőjű, ezért
házikertbe ajánlják, magában ültetve. Korán termőre fordul, termőképessége közepes. Tavaszi kihajtását középkéseinek is,
középkorainak is jellemzik, fagyveszélyesnek mondható. Nőelőző virágzású. Szeptember végén-október elején érik.
Kedvezőtlen viszonyok között hajlamos arra, hogy a korona csúcsán levő diókat nem érleli be. Diója nagy, kimondottan
hosszú, hengeres, szemre tetszetős. A dió héja gyengén barázdált, vékony. 77 db dió tesz ki 1 kg-ot. A bél nagy, jól kitölti a
héjat, alakja a diónak megfelelően hosszúkás. Nagy hibája, hogy a korona belsejében fejlődött diók mérete kicsi, akár az
össztermés 50 %-ában is, ezért nem piacképes. A bél aránya 46 %, dióbele jóízű, de viszonylag rövid az eltarthatósága.
Ültetvénybe nem, de házikertbe, szőlőbe egy-egy fa ajánlható. Betegségekre kevéssé fogékony.

Weinsberg 2 Német diófajta. Középkései kihajtású, de a kihajtást gyorsan befejező fajta, a késői fagyokat elkerüli. Diója
nagyméretű, igen vékony, sima héjjal. A dióbél aránya 50 %, a bél jóízű.
Wen 185 és Wen Zhao Feng Kínaiak, a Xinjiang-i (Hszincsiangi) kutatóállomás fajtái. Az utóbbit csak Zha 343-nak írják,
rendkívül nagy diója van. A képen 1 kg látható belőle.

Wepster 2 Mandzsúriai keresztezésből származó amerikai, oregoni dió. Nem elterjedt.
Westside Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.
WHES ld. TES.
Wigg Ausztráliában és Új-Zélandon termesztett fajta. Nagy diója némileg a Wilson’s Wonder diójára hasonlít. A dióbél
aránya mindössze 37 %. Nagyméretű dióbele van.
Wilson’s Wonder Régi oldalrügyes diófajta. Új-Zéland-i, Ausztráliában is ültették, ezelőtt mintegy öt évvel hagytak fel vele.
Nagy gömbkoronát fejleszt, későn fordul termőre. Korai kihajtású, virágzása fagyveszélyes. Korai érésidejű. Diója igen nagy,
a bél aránya igen alacsony (30-40 %), mert a héj sokszor nem eléggé telt. A héj az alapi részen nem kellően zárt, ezért a bél
sokszor fertőződik Xanthomonas-szal, nedves körülmények között. Gnomóniával szemben sem ellenálló. A farontó
gombáknak sem áll ellen, sok termesztő panaszkodott a gyökérsérülés miatti fapusztulásra. A bél sokszor sötét színű.
Magoncainak szelektálása útján igyekeznek kedvezőbb tulajdonságú diófajtákat előállítani Új-Zélandon.
Wunder von Monrepos Hollandiában (ott Wonder-nek írják) széles körben kultivált, német eredetű fajta, geisenheimi
nemesítés eredménye. (A Weinsberg1 és a Nr. 26 leszármazottja.) Neve csodálatost jelent. Szabályos koronát nevel.
Rendszeresen jól terem. Hím-előző virágzása van. Öntermékenyülő. Kései termésérésű. Igen jó minőségű termése van. Diója
középnagy, kerekded-ovális, hosszúkás, világos, sima héjú, telt belű. A kellően szilárd dióhéj jellemzően tiszta, a burok 100
%-ban jól leválik. Dióbele belső válaszfal nélkül fejthető ki, jóízű. Minőségét hosszú ideig megőrzi. Piacképes. Betegségellenálló, egészséges fajta. Ültetvénybe is ajánlják.

Wushu Kínai dió.
Wussan Legalább 8 db jelenleg még nem elismert fajtajelölt fut ezen a néven, indiai kísérletekben szerepelnek.
Wybaleena Ausztráliai, helyi magoncokból szelektált jelentéktelen fajta. Dr. J. E. Kenez ausztrál diótermesztő fajtája.
Xerta 119 és 122 Spanyol diók.
Xi, Xiang, Xin És hasonló neveken legalább 15-féle kínai diófajta szerepel. Ha valamelyik nagyobb jelentőségre fog
emelkedni, külön is meg fogom említeni. Hát, ezek között igazodjon el, aki nem kínai! Például négy-öt újabb fajta:
Xiangling A Shandong-i gyümölcstermesztési intézet diója. Oldalrügyessége 81 %-os. A dió 12,2 g, a dióbél 8 g átlagsúlyú. A
bélkihozatal aránya 65 %. A dió héja 0,9 mm vastag, aránylag világos dióbele van. A dióbél olajtartalma 68 %,
fehérjetartalma magas, 25,1 %. Nagy hibája, hogy a héjat sokszor rosszul fejleszti ki. Jó talajt igényel.

Xifu 1 90 %-ban oldalrügyes. Diója átlag 12,5 g-os, dióbele 6,6 g-os. A bélarány53 %. A héj 1,2 mm vastag, a dióbél színe
nem a legvilágosabb.
Xilin 1 Oldalrügyes termése a csúcsrügyi termés 68 %-át éri el. A dió átlagsúlya 10 g, a dióbélé 5,6 g, tehát a bélarány 56 %os. A dió héja 1,2 mm vastag, a dióbél színe viszonylag világos.
Xiluo 1 és 3 Kínai diók, a shaanxi kutatóállomás fajtái. A 3-as 2011-ben kapott elismerést. Késői érésű.

Xinzaofeng A Xinjiang-i (Hszincsiang) kutatóállomás fajtája. Annyira oldalrügyes, hogy ugyanannyi dió terem csúcsrügyből,
mint oldalrügyből. Az átlagos diósúly 13,1 g, a dióbél átlag 6,7 g-os. A bélkihozatali arány 51 %. A dióhéj 1,2 mm vastag. A
dióbél színe világos, de nem üti meg az extra világos mértéket.

Yalova 1 A Yalova-sorozat tagjai új török fajták, a yalovai kutatóintézet diói. A Yalova 1 erős, széles
lombkoronával rendelekezik. Már április elején kihajt, ezért fagyveszélyes területre nem ajánlott. Nőelőző
virágzású. Diói gyakran párosával teremnek. Szeptember közepén érik. Diói némileg ovális alakúak. Méretei:
4,4x3,5 cm. A dió héja közepesen vastag, kevéssé durva. Átlagos diósúlya 15,5 g. Könnyen fejthető. Átlagos
bélaránya 46-48-49 %. Fehérjetartalma kiemelkedő, 20 % feletti. Törökország több régiójában is ajánlják
telepítését. Nemcsak száraz, hanem friss diónak is alkalmas. Porzónak a Yalova 4, Kaplan és Sebin fajták jók.

Yalova 2 Hímelőző virágzású. Átlagos diósúlya 16,5 g. Átlagos bélaránya 46 %. Méretei: 5,2x3,9 cm.
Yalova 3 Középerős növekedésű. Koronája elágazó, széles. Nőelőző virágzású. Dióit kettes, hármas csoportokban
hozza. Szeptember közepén érik. Méretei: 4,3x3,3 cm. Átlagos diósúlya 12-13 g. A dió ovális, vékonyhéjú. Átlagos
bélaránya 53 %. A dióbél a héjból könnyen kifejthető. Olajtartalma 69 %. Magas, 21 %-os fehérjetartalmú.
Különböző régiókban egyaránt telepíthető. Porzói: Yalova 1, Bilecik, Tokat 1.

Yalova 4 Sokat telepítenek ebből a fajtából Törökországban. Gyengébb növekedésű fajta. Korai virágzású, ezért a
késői fagyoktól védett területekre ajánlott. Szeptember közepén érik. Dióit kettős-ötös fürtökben hozza, ezért
átlagos diósúlya alacsony, 12,9 g. Méretei: 4,1x3,3 cm. A bél a héjat jól kitölti, jól törhető. Átlagos bélaránya 52-56
%. Olajtartalma 69 %. Porzói: Yalova 1, Kaplan 86.

Yarivsky (Jarivszki) Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Megbízható hozamú dióként jellemzik. Koronája
kicsi, kerek. Csúcsrügyön terem. Szeptember végén érik. Diói nagyok. A dió héja vékony, könnyen törik. A belső válaszfalak
vékonyak. A bélarány 50-53 %. A bél olajtartalma 68-70 %. A gombabetegségnek viszonylag ellenáll.
Yavuz-1 KR-2 néven említve
Yihe 1 2011-ben elismert kínai fajta, a Hebei-i kutatóállomás fajtája.
Yondong 6 és 24 Koreai diók. Yongdong-nak is írják.
Youngs B1 és Youngs B4 Kanadai, Ontario-i fajták, a Broadview magoncai közül szelektálva. A hideget csak mérsékelten
tűrik, sok egyedük mutat visszafagyás miatt torz koronát. A dióbél nagyobb, édesebb, mint a Broadview-é. Bakteriózisra
fogékonyak.
Yöntem 2 Régebbi török fajta.

Yuanfeng Kínai dió, a Shandong-i kutatóállomás fajtája.

Yunxing A kínai, jünnani erdészeti kutatóintézet legalább 3 gyümölcstermő dió fajtajelöltje fut ezen a néven. Még nem
elismert fajták. Közös jellemzőjük a korai érési idő.
Z-59, Z-60, Z-61, Z-62 Szlovén fajtajelöltek, a ljubljanai egyetem jelöltjei. Származásukat tekintve szlovén tájszelekciók.
Kései fakadásúak. Az 59-es erősen oldalrügyes, ezért termésmennyiségre kiemelkedik a többi közül. Magbele világos,
ugyanúgy, mint a 60-asé is. A 60-as és a 62-es jellemzően kései, májusi kihajtású, a 61-es pedig április 25-30 közötti.
Általában közepes bélminőségűek. Baktériumellenállóknak tekinthetők.

Za Mu Taj és Zha 343 Kínai diók. Jól törhetők. (ld. Wen 185)
Zarja Vosztoka (Kelet Hajnala) Oroszországi fajta a Kubáni alföldről. Bár diótermő, csak mint alanyfajtát említik.
Zatisenszkij Oroszországi fajta a Kaukázus vidékéről. Diója igen apró, 23-24 mm-es, dióbél-aránya igen magas, 64-65 %.
Zeiabadi vagy Zia-abadi Iráni árutermelő diófajta, mindkét néven írják.
Zhonghe 1, 2 és Zhonghe duanzhi Kínai fajták, a Zhengzhou-i (csengcsui) gyümölcstermesztési intézet diói, a Jangce
alföldjéről.
Az 1-es 2004-ben került elismertségre. Igen korán, élőhelyén már júliustól(!) érik. Átlagos diósúlya 11,6 g, a bélarány 58 %. A
dió vékony, 1,0 mm-es héjú. A szárazságot, sivárságot eltűri. Persze, dióbele a hőségben ilyen lesz:

A Zhonghe 2-es elismertsége ugyancsak 2004-es. Egy hónappal az 1-es után érik, élőhelyén augusztusban. Korai érésű
diónak számít. Diója nagyobb, 16,7 g átlagsúlyú. A dióbél aránya 55,5 %. Héja ugyanúgy 1,0 mm vastag. Szintén
szárazságtűrő fajta.

A harmadik fajta a sorozatból a Zhonghe duanzhi. Fája kisnövésű. Meleg éghajlatú élőhelyén szeptember közepén érik,
átlagosan 83,7 %-ban oldalrügyből. Átlagos diósúlya 15,3 g, bélarány 63,8 %, héj vastagság 1,0 mm. Bár a fajtaleírás az
előző kettőnél is említ oldalrügyességet, a három közül ez a jellemző oldalrügyes fajta. Ezt is szárazságtűrőként jellemzik.

Zhonglin 1 Újabb, oldalrügyes fajta, a Kínai Erdészeti Akadémia fajtája. Az oldalrügyesség mértéke a csúcsrügyön hozott
termések 90 %-át is eléri. A dió méretei: 4,0 x 3,7 x 3,9 cm. A dió átlag 14 g súlyú, a dióbél pedig 7,5. A bélarányt 54 %-ban
adták meg. A dióhéj 1,0 mm vastag, a dióbél színe igen világos. Fehérjetartalma magas, 22,2 %. A Rhizoctonia solani-ra
érzékeny, csemeteelhalást okoz ennél a fajtánál.

Zhonglin 5 Ugyancsak az Erdészeti Akadémia fajtája. 1989-ben ismerték el. Ugyanolyan hosszú, de valamivel keskenyebb,
mint az 1-es. Méretei: 4,0 x 3,6 x 3,8 cm. A dió átlagsúlya 13,3 g. A dióbél aránya 58 %. A dióhéj 1,0 mm vastag.
Olajtartalma átlagos, 68 %, fehérjetartalma kiemelkedő, 25,1 %. Jó talajt igényel.

07-KOR-I Török diófajta. Csak egy tudományos kísérletben említik.
60-TU-1 lásd: Tokat 1.
Tisztelt diófajta-ismerő Kollégám, könyvem műfajából, az eiszagógéból adódóan a diófajták ismertetésének végén meg kell
szerényen jegyeznem, hogy az itt leírt diófajták nem teljeskörűek. A FAO hasonló tárgyú összeállítása részletesebb.
Igaz, abban sok ország diófajtái (Egyesült Államok, Kína, India, stb.) nem szerepelnek.
És a szemléletünk is más. Ők katalogizálnak, én pedig megpróbáltam a fajtákat emberközelbe hozni. Hogy lássuk, a világ
diói mennyire hasonlók vagy különbözők.

A termesztett diófajták F

Fately 5 Újabb kanadai, Ontario-i fajta, az Egyesült Államokban is szaporítják.
Fejö (Dán ö-betűvel írandó). Lars Westergaard 2010-ben fellelt dán diófajtája. A fa bőtermő. Diói oly vékony héjúak, hogy
kézzel törhetők. A dióbél kellemes, csemege-ízű.

Feltrina vagy Noce di Feltrino Olasz fajta, Belluno vidékének tájfajtája, Feltro városáról elnevezve. Észak-Olaszországba
ajánlják telepíteni.

Feng Huei vagy inkább Fenghui Kínai diófajta, a Shandong-i gyümölcskutató intézet fajtája. Neve bőtermőt jelent.
Oldalrügyes, 89 %-ban. A dió átlagsúlya 12,2 g, a bélé 7,0 g, a bélarány 57,7-62,5 %. A héj vastagsága 0,95 mm. A dióbél
fehérjetartalma kiemelkedő, 25,1 %. Extra világos dióbél nyerhető ki diójából. Igényes a jó talaj iránt.

Fenzhou Kínai diófajta, helyesebben most elismerés alatt álló tájfajta, Fenyang város környékén, Sanhszi (Shanxi)
tartományban.
Ferjean Francia diófajta, egy Grosvert nevű diónak és a Larának a
keresztezéséből származik. 1982-ben került elismerésre. Nagy
növekedésű. Jó talajt, öntözést igényel. Mivel oldalrügyön is terem,
sövényművelésre alkalmas. Sövényben erős metszést igényel, mert
növekedési erélye nagy. Korán termőre fordul, bőtermő. Tavaszi
kihajtása késői, május közepén virágzik. Későn érik. Diója kissé
megnyúlt. A dió mérete többségében nem haladja meg a 34 mm-t. Jól
törhető. Átlagosan 46,5-46,8 % dióbél nyerhető ki. A dióbél jó
minőségű. A Ferjean elsősorban minőségi dióbél termelésére való, a fajta még szép perspektíva előtt áll. Bakteriózisra kissé
fogékony.
A Ferjean dióinak méreteloszlása: (Alul a méret látható mm-ben, oldalt pedig a százalékos eloszlás, 0-1-ig terjedően.)

Fernette Francia eredetű diófajta, egyben jó porzófajta a Chandler, a Fernor és a Lara számára. A Franquette és Lara
keresztezése (H 94-11), 1978-ban került elismerésre. Törökországban is szaporítják, és kísérletek alanya. Közepes
növekedésű, sövénynek metszhető fája van. Termőre fordulása gyors. Kései kihajtású, Franciaországban április végén-május
elején virágzik. Hím- és nővirágai egy időben virágoznak. Oldalrügyön is terem, termőképessége jó, bár a Fernorét nem éri
el. Angliai tapasztalat szerint viszont termőképessége kifejezetten alacsony.

Október második hetében érik. Diója gömbölyded, átlagosan 11,3 g-os, jó minőségű, más fajtájú diók közé keverve elmegy.
Kimondottan vékony héjú, könnyen törhető, de néha nem fásodik kellően, és törékeny. A dióbél aránya 49 %, átlagos dióbélsúlya 5,5 g. A dióbél jó minőségű, világos, erezett. A fajtának kifejezett téli hidegigénye van. Porzófajtaként is számításba jön,
jól porozza a Larát és a Chandlert. A fajta áruértékben felülmúlja a Franquette-et. Hátránya, hogy a gnomóniára
meglehetősen fogékony, ugyanakkor baktérium-rezisztensnek mondják.

Fernor Francia fajta. Ugyanúgy, mint a Fernette, a Fernor is a Franquette és a Lara utóda (H 94-12).
Bordeaux-i nemesítés, 1978-ban ismerték el. Fája középerős növekedési erélyű, közepes méretű, sudaras,
felfelé törő koronaalakú. Oldalrügyön is terem. A sövényművelést tűri, jelenleg a Lara mellett
Franciaországban leginkább a Fernort ajánlják sövényművelésre. Gyorsan termőre fordul, előbb, mint a
Franquett. Jó termőképességű. Kései kihajtású, április utolsó harmadában fakad. A Franquette-tel egy
időben hajt, a tavaszi fagyokat többségében elkerüli. A Fernette-hez hasonlóan azon ritka diófajták közé
tartozik, amelyek egyidőben hozzák hím- és nővirágaikat. (Más leírás szerint nőelőző.) Termőképességét 4

t/ha-ban adják meg. Október első dekádjában érik. Gyümölcse enyhén
megnyúlt, hosszúkás ovális, elliptikus, eléggé domború, közepes-nagy,
átlagosan 13 g-os. Diói 70 %-ban meghaladják a 32 mm-t. Héja
rücskösebb, mint szülőfajtáié. A dió alapi nyílása jellemzően jól zárt, az
almamoly-fertőzésnek ellenáll. Törhetősége leírásonként eltér, könnyű,
illetve nehéz. A dióbél aránya 42-49 %, a diónkénti átlagos bélsúly 6,4 g.
Bele kiemelkedően jó minőségű, igen világos színű, a héjból könnyen
kinyerhető. (Vigyázat, más értékelés szerint nehezen!) Jóízű. Baktériumellenállónak is írják, és kissé érzékenynek is. Határozott téli hideg-igénye van, ha nem kapja meg, a vegetatív növekedése és
a termőképessége romlik. Értékesebb, mint a Franquette. Termésbiztonsága, áruértéke a Laráénál is jobb. Perspektívikusan
a francia diótermesztés meghatározó fajtája lehet. Jelenleg Angliában is a Fernort tekintik az ideális diófajtának.
Feradam, Ferbel, Ferouette, Fertignac További, még elterjesztés előtt álló új francia diófajták a Grenoble-i termőtájról. Az
INRA kutatóintézet fajtái, a Chatte-i SENURA kutatóintézet is foglalkozik velük. Az első háromtól magasabb
terméshozamokat várnak, a Fertignac pedig lehetséges porzófajtájuk, a Ronde de Montignac leváltására lehet alkalmas.
Közülük az első kettő baktérium-érzékenynek mondható, az utóbbiak pedig kevéssé fogékonynak.
A Feradam szülői az Adams és a Chandler. Tavasszal 2-9 nappal a Lara előtt hajt ki. Szép, szemrevaló
fája van. Alkata kitárulkozó. Növekedési erélye gyenge, nem éri el a Franquette-ét. Elágazásai sajátosak,
az ágak elégazási szöge jellemzően nagy, sokszor derékszögű. Ágai ritkábbak, erősek, hosszúak. A
diófajták közül gyakorlatilag az egyetlen, amelyet termőre fordulásig karózni kell, hogy kedvező alakját
megőrizze, mert a központi tengely sérülése után alakja elromlik. Ugyanígy veszélyezteti az ágak letörése is. Termőképessége
jó közepes. Érési ideje szinte azonos a Laráéval. Diói nagyméretűek, 90 %-uk 34-38 mm közé esik. A dióhéj megfelelően
fásodott. A dióbelét könnyű kinyerni. Dióbél-aránya 46 %. Dióbele szép, világos, ritkábban sötét vagy szürke. Ízre átlagos
minőségű. Baktérium-fertőzésre közepesen, gnomóniára erősen fogékony, úgy a levélzet, mint a termés.

A Ferbel a Chandler és a Lara keresztezéséből származik. A fajta értéke a Laráéval azonos, azzal az
eltéréssel, hogy előbb hajt ki, és diói valamivel nagyobbak. Mivel melegigénye nagyobb, mint amit
Franciaországban megkaphat, olasz, spanyol, argentin és chilei terjesztését tervezik. Növekedési erélye
közepes, termőre fordulása megelőzi a Larát, Feradamot, Ferouette-t. Tavasszal 5-13 nappal a Lara
előtt, a Chandlerrel egyidőben hajt ki, ezért fagyveszélyes. Fája tetszetős alakú. Ugyanúgy, mint a Lara, oldalrügyön is terem.
(Nem tudom, igaz-e, de azt írják, tavaszi fagykár esetén az utólag kihajtó oldalrügyekből is terem.) Termőképessége közepes,
valamivel felülmúlja a Franquette-t. Néhány nappal a Lara után érik. Diói nagyméretűek, kétharmaduk-háromnegyedük 34
mm feletti. A dió alakja tetszetős, héja sima. A dióhéj kellően fásodott. A bélarány 46-47 %. Dióbele szőkésbarna, ízletes, jó
minőségű. Baktérium-ellenállósága gyenge-közepes, a gnomóniának jól ellenáll. (Másik leírás szerint mindkét betegségre
közepesen fogékony.)
A Ferouette a Franquette és a Howard keresztezéséből származik. Fája jó tartású, gyengén vagy
közepesen elágazó, ágai meglehetősen hosszúak. Alkata nyílt, vagy félig feltörekvő. Erősebb
növekedésű, mint a Franquette. Termőre fordulása korai. Tavaszi kihajtása 3-10 nappal előzi meg a
Larát. Terméshozása csúcsrügyes. Termőképessége közepes-jó, felülmúlja a Franquette-ét. Valamivel a
Lara után érik. Diói alakra a Fanquette-re hasonlítanak, valamivel kerekebbek. Domborúak, mint a Fernor. Méretesek, 65
%-uk 36-38 mm-es, 74 %-uk 34 mm feletti. A dió héja közepes vagy vékony, varrata határozott. Diói jól törhetők. A dióbél
aránya 45-50 %. A dióbél szőke színű, közepesen vagy kifejezetten ízletes. Baktériumra, gombára gyengén-közepesen
fogékony.
A Fertignac a Ronde de Montignac és a Chandler leszármazottja. Nagy termetű, szép fája van, de
kevésbé termékeny. Sok oldal-elágazást hoz, fája kisebb, mint a Ronde de Montignac-é. Mivel
porzófajtának szánják, megemlítendő, hogy sok virágport termel, közel a Ronde de Montignac-kal
egyidőben, de azokat rövid idő alatt bocsátja ki. Hím- és nővirágzása egyaránt mintegy 10 nappal esik
a Fernette virágzása után, 1-8 nappal a Franquette virágzása után. Szeptember végén érik, a Lara és a Franquette között.
Többet terem, mint a Ronde de Montignac, és diói is szebbek. Diótörése, válogatása könnyű, kényelmes. A dióbél világos.
Fertile Más néven Praeparturiens. Neve bőtermőt jelent. Réges-régi francia fajta, 1830 óta termesztik.
Később eltűnt, majd 1938-ban újból fellelték. Már három éves korában terem. Valóban bőtermő.
Különlegessége, hogy egy burok két-három diót is tartalmazhat. A diók mérete közepes, héjuk sima,
kemény. A dióhéj kívül világos, belülről sötét. A dióbél telt, hártyája világossárga, minősége kiváló.
Fertődi E-1 Eszterházy 1 néven ismertetve.
Fey Kisebb jelentőségű francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Ugyanúgy, mint az Oswald és a Lanfrey, szintén Léon Treye
nemesítése. Fő hátránya a betegség-érzékenység és az alacsony termőképesség. Nem szaporítják.
FFA-11 (Futásfalvi 11) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 6 m-es fa. A koronaátmérő 8,5 m,
törzskörmérete 1 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző virágzású. A bél aránya 55,2 %.

Fickes Az Egyesült Államok északi részén ismert, kisebb jelentőségű diófajta. A téli hideget
jól bírja, rendszeresen terem. Diója kicsi-közepes. Dióbele fehér, igen édes. Jó pollenadó.
Figeac Elfelejtett, régi francia dió, valószínűleg Grenoble-i.
Finkenwerder Északnémet tájfajta Hamburg közeléből. Más értéke nincs, csak az, hogy a
diótermő terület északi határát jelzi jelenlétével.
Ford Régi amerikai fajta, az Államok északkeleti részéből. Vékonyhéjú, jól törhető.

Forde A legújabb kaliforniai diófajták egyike, 1995-ös keresztezés, 2001-ben szelektálták, 2004-ben
ismertették először. Nevét Harold Forde diónemesítőről, Eugene Serr kívülálló, amatőr
munkatársáról kapta, aki 1948-1978 között önzetlenül harminc éven át vett részt a diónemesítő
munkában. A fajta a Chico leszármazottja. Közepesen erős növekedésű fája van, korán termőre
forduló, már fiatalon jól terem. Kihajtása korai, öt nappal a Chandler előtt hajt ki. 10 nappal a
Chandler előtt virágzik. Virágzása nőelőző. Jól termő, 100 %-ban oldalrügyes, vagyis az oldalrügyes
termések aránya megegyezik a csúcsrügyi termésekkel. Évente rendszeresen jól terem. Középérésű.
A diótermés alakja a Chandlerre emlékeztet, ovális, kerek, a varrat jól zárt. A dió héja erős,
közepesen barázdált. Színe, mérete megfelelő. Béltartalma 53-54 %,a dióbél nagy, telt, világos,
átlagsúlya 8,6-9 g. Bakteriózisra kevéssé fogékony. Lehetséges porzói a Serr, Vina, Payne és
Sexton.
A Forde leszármazása:

Frahm Újzélandi diófajta.
Franquette Francia, Grenoble-i fajta, talán a legszélesebb körben elterjedt diófajta a világon. Nicoud-Franquet
szelektálta 1784-ben, Grenoble környékén, Notre-dame de l’Osier-ban. Angliában, Törökországban,
Kaliforniában és Új-Zélandon is termesztik, Olaszországban kísérleteznek vele, Argentinában honosításával
próbálkoznak. Előfordul Szlovéniában is. Ausztráliában az 1980-as évek végéig a vezető diófajta volt. Kaliforniába
az 1870-es években került, Felix Gillet jóvoltából. Baltet Károly, 19. századi diószakértő így írt róla 1885-ben:
"Meglehetősen nagy, hosszúdad, egy kissé hegyezett, magja telt, fája igen erőteljes, későn hajt, nagyon
termékeny, kiválólag asztali csemegének nagyon alkalmas."
Fája nagyra nő, erős. Téli hidegigénye 700 óra.
Koronaszerkezete kedvező, kevés beavatkozást igényel. Termőre fordulását az egyik leírás gyorsnak, a másik lassúnak adja
meg. Csúcsrügyön termő fajta, a termés csoportossága nem jellemző, 1-2 diót terem. Termőképességét 10 év átlagában 1700
kg/ha-ban adták meg, de évenként a beporzástól függően keveset teremhet, mert későn hajt ki és virágzik, a legkésőbbi
virágzású a Franciaországban, de a Kaliforniában termesztett diók közül is, így a beporzás nem mindig biztosítható,
különösen, hogy nőelőző virágzású, tehát nővirágai olyan későn nyílnak, amikor már kevés a pollenadó barka. Viszont a
kései fagyot biztonsággal elkerüli Franciaországban is, Kaliforniában is. Termőképessége közepes. Franciaországban

október 10-20. között érik. Gyümölcse - úgy mondják - attraktív, bár ennek a jelzőnek az átlagos 33 mmes átmérő ellentmond, inkább átlagosnak mondható. Sőt, Kaliforniai
adatok szerint átmérője 30,5-31,3 mm. Átlagos diósúlya 10,75 g,
Kaliforniában 19 g-ot mértek. Kiváló minőségű. Diója hosszúkás, hegyes,
ráncos, vékony héjú, mégis szilárd, jól zárt. Dióbele telt, könnyű kinyerni.
Íze kétségtelenül kiváló. A törési kihozatal egyik leírás szerint 31, másik
szerint 45-48 %. 4,8 g dióbélre lehet számítani egy dióból. Friss dióként
ugyanúgy fogyasztják, mint
szárított dióbélként. Porzó
fajtának Franciaországban a Meylannaise-t, vagy a Ronde de Montignac-ot igényli,
Új-Zélandon a Mayrick-kel, vagy a Rex-szel porozzák be, Angliában pedig a
Buccaneer-rel, bár Angliában öntermékenyülőnek mondják. Betegségekre érzékeny.
A Kaliforniában termesztett fajták közül a leginkább baktérium-fogékony. Külön
értéke, hogy faanyag-termelés szempontjából is értékes, törzse jó minőségű. A
Grenoble-i termőtájon a diótermés közel 80 %-át adja, délnyugaton pedig 65 %-át.

Az eredeti Franquette-nek nem volt sikere Kaliforniában. Főleg az oldalrügyesség hiánya, és az ebből adódó alacsony
terméshozam a hibája. Ezenkívül későn fordul termőre, diója kisméretű, a bélarány alacsony. Változataiban él csak tovább,
vagyis ivaros úton létrejött utódaiban.
Kaliforniában három változatát termesztik (Graves, Moyer és Scharsch Franquette), az eredeti
fajtával együtt ezeket génbankban is őrzik. Ez a három változat hasonlóan ahhoz a 12-höz,
amelyeket az eredeti Franquette továbbszaporításából Arthur Davey és Gene Serr 1944-ben
Wolfskillben nevelt fel, a Franquette ivaros utódai. De meg kell mondani, ezek egyike se érte el
az eredeti Franquette értékeit. Hasonló továbbszaporítással tíz évvel később újra próbálkoztak,
akkor újabb 17 változatát vizsgálták be. A Scharsch Franquette nevét tulajdonosáról kapta. Ez is kései
virágzású, kései szüretű. Dióhéja közepesen vastag, de jól zárt. A bél jól telt, világos színű. A Moyer Farnquette-et William
Stuke hozta Kaliforniába, Oregonból. Értéke a kései pollenszórás. A Graves Franquette egy diótermesztő véletlen magonca.
Mind hasonlítanak az eredeti Franquette-re.
Fiatal Franquette fa egy hazai dióskertben:

Ma már múlt, de az 1900-as évek elején az Egyesült Államok északkeleti részén is megpróbálkoztak termesztésével.

Frederick Jelentéktelen kaliforniai diófajta.
Freng Hvei Kínai diófajta.
Freni 1 és 2 Jelentéktelen olasz diók.
Freshford Gem Ausztráliai, helyi magoncokból szelektált jelentéktelen fajta. Dr. J. E. Kenez ausztrál diótermesztő fajtája.
Öntermékeny. Alternáló terméshozás jellemző rá, kétévenként terem jól. Gombabetegségekkel szemben ellenálló.

Melléklet: Kaliforniai fajtajelöltek leírása
90-027-21 (Tulare x Sinensis #5) (selected 1998): We are interested in this selection for its apparentresistance to boron. Yield
is very good and this could be used as an early in-shell producer. It is aprotandrous, upright, vigorous tree that leafs out and
harvests close to Payne. The shells are strong,well sealed, and shaped like Vina. Nuts yield only 48% kernel and kernels

average 7.0 g. Kernelcolor has been mostly light but not excellent. Blight has been severe on unsprayed trees in wet yearsbut
little blight has been observed in sprayed blocks even though it leafs early. Nuts tend to have awhite interior lining on the
shell, sometimes don’t fill well at the blossom end, and have packingtissue with a rather woody center. Tree is upright and
branchy with a dense canopy and is likelyeasy to train. Kernel weight and percent are concerns but this selection continues to
produceexcellent yields. Possible discard. 2003 (Trials: Deseret, Stuke, Conant, Deardorff, Scheuring)
90-027-23 (Tulare x Sinensis #5) (selected 1998): This short-season sibling of the previous selectionleafs out close to Chandler
but harvests about two weeks earlier. It exhibits good shell strength andkernel color. Kernels average 7.6 g and nuts average
52% kernel. Nuts are Vina shaped and have astriped appearance. This is a vigorous, thrifty tree that consistently harvests
about a week afterPayne with good yield. (Trials: Deseret, Stuke, Conant, Deardorff, Carriere)
91-077-6 (Howard x 85-008) (selected 2000): This protandrous tree harvests close to Payne time butleafs about a week later
than Payne. Yield has frequently been huge on this precocious selection.The large 8.9 g kernels have shown consistently
excellent color with easy removal of halves. Thelarge, round, smooth-shelled nuts average 56% kernel but shell strength and
seal may proveinsufficient and it often shows problems with incomplete shells although this was not seen this year.Not for inshell use and shows boron sensitivity, but could be an early cracking selection if shellstrength is adequate. (Trials: Conant,
Sierra Gold, Scheuring, Bonturi, Deardorff)
91-077-40 (Howard x 85-008) (selected 2001): This is a rather small tree characterized by precocity,excellent yield,
protogynous bearing habit, and large kernels averaging 8.2 g. Color continues toshow a pattern of excellence at Davis but not
at other locations. Nuts are well sealed with 51%kernel and strong shells. Harvest averages a week before Chandler and
yields have beenconsistently huge. The large yields can stall growth. This selection may be of interest under powerlines or in
hedgerows.
*91-090-41 (87-009 x Chandler) (selected 1999): This early to mid-season harvesting selection isnotable for its light color
relative to other selections in locations with generally poor color. It has anattractive shell appearance and growth appears to
be upright. The nuts have thin shells and average59% kernel. Seals and strength are not adequate for in-shell use. Yields have
consistently been verystrong, and color of the 8.0 g kernels has been mostly light to extra-light with easy recovery ofhalves.
Harvest is about two weeks before Chandler and blight has been low. Grower comments andDiamond data suggest
consideration for release but shells and seals are rather in many cases andremain a concern. (Trials: Deseret, Stuke, Conant,
Sierra Gold, Deardorff,)
92-070-12 (Soleze x Chandler) (selected 1999): Attributes of this selection include excellent kernelcolor, easy removal of
halves, excellent shell appearance, 7.3 g kernels, and 54% kernel yield. Thisharvests a little earlier than Chandler and blight
incidence has been low. Shells are very smoothtextured and light colored but seals and shell strength are rather weak. Great
nut appearance andvery high value scores from Diamond crackout in multiple years and locations. Nut size is largerand more
consistent than Chandler with less variability, a greater percent kernel, and fewer smallnuts. Possible discard 2003. (Trials:
Deseret, Stuke, Conant, Deardorff, Crane Jr.)
93-026-6 (Chandler x Sinensis #5) (selected 2001): Good yield with harvest averaging abouta week after Payne or two weeks
before Chandler. This protogynous selection has largeHartley-shaped nuts with solid shells and seals that yield 50 % kernel.
The large 8.7 gkernels have had mostly light to extra light color. Stem end holes should be watched buthave been mostly
acceptable. Although rather Hartley-shaped and large, the shells can beirregular and are probably not be consistent enough
in appearance for in-shell use. Veins andtip shrivel are consistent defects. (Trials: Driver, Deseret, Stuke, Crain, Conant,
Noreen,Sierra Gold, Scheuring)
93-028-20 (Chandler x PI 159568) (selected 2001): Tulare timing with large, oval, very attractivenuts. This selection leafs a
few days before Chandler but harvests about two weeks earlier and hashad little blight. The smooth, attractive, solid shells
have good seals and 55% kernel. The veryplump, Sunland-shaped kernels average 8.7 g and color is excellent. Yield has been
very good thelast two years but was weak as a younger tree and needs to be watched further. (Trials: Conant,Sierra Gold,
Spanfelner)
94-019-29 (Vina x 67-013) (selected 2001): This tree was selected for its great yield, harvest2 weeks before Chandler, and
shell traits suitable for in-shell use. Kernel color has beenexcellent but shells have been dark in some cases. This tree has
shown severe blightsusceptibility when not sprayed but has been blight free in selection blocks. Tree is uprightand vigorous.
Nuts average 53% kernel and average kernel size is 8.0 g. (Trials: Noreen)
94-019-45 (Vina x 67-013) (selected 2001): A large, vigorous, branchy, and heavy croppingselection with moderate blight
susceptibility and 8.0 g kernels. Leafing date is similar toChandler but it harvests early to mid-season with nut traits suitable
for in-shell use. Nutsyield 53% kernel. Color has been good but shrivel is a concern some years and harvest datemay be
spread out. (Trials: Conant)
94-019-85 (Vina x 67-013) (selected 2001): This selection could serve as an early Hartley with aharvest date similar to Payne
and a Hartley-shaped nut. Kernel color has been good at Davis butshows problems at KAC and Chico. The shell remains thin
and a bit rough but has relatively goodstrength, resembling Serr in this regard. Yield has been good, nuts contain 60% kernel
with easyhalves, and kernels average 8.4 g. Consider for release as an early variety. Watch the yieldconsistency. Also the
leaves don’t abscise normally in some years. Continue to watch. (Trials:Bonturi)

94-020-5 (Vina x PI159568) (selected 2001): This was selected as a good yielding early inshellwith excellent color. It averages
7.9 g kernels and has great shell strength. It harvestswithin a week of Payne and averages 51% kernel. The tree is large and
vigorous. Watch forspreading or sweepy growth habit, consistency of yield, and stem end opening. (Trials: Stolp,Conant,
Sierra Gold)
94-020-28 (Vina x PI159568) (selected 2005): This protandrous potential in-shell selection hasPayne-time harvest date with
good yield. The nuts contain 54% kernel and have a smooth, attractiveshell that yields easy halves. The very plump kernels
average 8.3 g with mostly good color but it hasalso had some bad years. Trees in selection blocks are still young. Watch for
blanks and degree oflateral bearing
94-020-35 (Vina x PI159568) (selected 2001): This early in-shell selection harvests within aweek of Payne with moderate
blight and good yield. Shells are very solid and have excellentstrength for in-shell use but are pointed and have a rough inner
surface, which along withexcellent fill, may impede halves. Kernels average 8.1 g but kernel color has not beenconsistently
light. Nuts are long and oval like Sunland and the thick shell accounts for nutsaveraging only 49% kernel. Tree appears to
have a spreading weepy or willowy growthhabit. (Trials: Stolp, Moore, Conant, Sierra Gold)
95-007-13 (77-012 x Serr) (selected 2001): This Serr seedling harvests close to Payne, hasgood yield and a solid, attractive
shell but has not had good color the last several years. Theamount of shrivel and strength of seals need to be watched further.
Nuts yield 53% kerneland kernels average 8.3 g. New foliage has been noted to have a wilting appearance in latesummer at
some locations and it showed considerable mold at one location this year.Continue to evaluate it in selection blocks and
grower trials. (Trials: Stuke, Conant,Scheuring)
*95-011-14 (67-013 x Chico) (selected 2001): This protogynous selection harvests with, or before,Payne and is characterized
by great yield, excellent shell color and appearance, and mostlyChandler-like extra light kernels averaging 7.7 g. It may have
sufficient shell strength for in-shelluse but strength and seals should be watched and nut size is not large. Nuts yield 57%
kernel withvery easy removal of halves. Kernel quality and harvest date are excellent. This selection has shownsome summer
heat damage to the foliage and some summer nut drop. Watch for susceptibility toblight and summer heat stressed black nuts.
(Trials: Sierra Gold, Scheuring, Conant, Moore, Bonturi,Spanfelner)
95-011-15 (67-013 x Chico) (selected 2001): Another selection with very good yield andkernel color, this tree has a solid shell
and seal suitable for in-shell use but doesn’t have theshell appearance of its above sibling. The harvest date is about a week
before Chandler andnuts average 52% kernel. Nuts are sometimes not well-filled and can have a thick leatherypacking tissue.
Kernels are not plump and average 7.4 g. but color has been mostly light toextra light. Blight is a serious concern when
unsprayed. (Trial: Sierra Gold)
95-011-16 (67-013 x Chico) (selected 2003): This protandrous early in-shell selection harvestsabout a week after Payne and
has large, light colored kernels that average 8.2 g. Nuts have verysolid, attractive, oval shells that give 55% kernel. It has a
tendency to tip shrivel. Yield is mostlygood but watch the variation. (Trials: Scheuring)
95-011-22 (67-013 x Chico) (selected 2001): A high yielding selection with mostly light toextra light kernels and a mid-season
harvest date. Nuts have 54% kernel with shell and sealstrength suitable for in-shell use. Nut size is a concern. Kernels
average 7.1 g but havedeclined noticeably as trees have aged. (Trials: Conant)
95-013-6 (Vina x Howard) (selected 2003): This tree was selected for its harvest date nearPayne time, excellent kernel color,
easy halves, and very solid shell suitable for in-shell use.It is a large vigorous tree. Kernels average 7.8 g in selection blocks
but nuts average only49% kernel. Hulls are thick so the nuts look bigger on the tree than they really are. Probablediscard
2004.
95-013-12 (Vina x Howard) (selected 2003): Selected as an early in-shell possibility, thistree produces good yield close to
Payne harvest time. The large, attractive nuts have arounded Vina or Hartley shape and a very solid shell and yield halves
easily but average only47% kernel. Large, light kernels average 8.4 g. Consider as a lateral bearing, earlierharvesting
Hartley replacement.
95-018-23 (Tulare x Chandler) (selected 2003): Excellent yield of mostly extra light kernelsand harvests about a week after
Payne. This is a short season selection that leafs afterChandler and has low blight. Shells are thin and have inadequate
strength for in-shell use.Nuts yield 52% kernel and easy halves but fill is poor and kernels average only 7.0 g.(Trials:
Scheuring, Carriere)
95-026-16 (Lara x Chico) (selected 2003): This protogynous selection harvests with Payne or earlierand has very good kernel
color and little blight. Nuts yield 51% kernel and have solid shells andseals. Nuts have averaged only 7.2 g. Nut size and
consistency of yield are concerns with thisselection. Continue to watch in the selection blocks where nuts on young, less
crowded trees areaveraging 8.3g.
95-026-22 (Lara x Chico) (selected 2001): This protandrous tree harvests mid-season with a verystrong shell and seal and
good nut size. Kernels average 8.8 g and nuts yield 48% kernel. Kernelshave generally been large, shiny, and light. Blight
incidence has remained very low. The roughtextured shells are very solid and can have inner roughness as well. If nuts are
too well filled,kernels can be a bit difficult to remove in halves. This tree continues to have good nut size andyield. (Trials:
Conant, Scheuring, Sierra Gold, Carriere, Taylor, Stuke)

96-013-13 (Howard x Chico) (selected 2003): This protogynous tree was selected for itsexcellent yield, light kernel color, good
shell appearance, and mid-season harvest. It hadbetter yield than Tulare trees around it as a seedling, an equivalent harvest
date, and bettercolor. The light colored, smooth, attractive shells have been solid and adequate for in-shelluse most years.
Nuts give 54% kernel but kernels average only 6.7 g and are not large onyoung trees in a selection block.
97-003-11 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2004): Selected for its mid-season harvest,strong yield, Chandler
leafing date, and large, plump, light colored kernels averaging 9.4 g. Thelarge well-filled nuts yield 57% kernel. Shells are
rough and seals should be watched.
97-003-23 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2005): This is has a mid-season harvest.Nuts have a very attractive
smooth and light colored shell and give 52% kernel. Kernels haveexcellent color and easy removal but have averaged only 7.2
g. Just beginning to bear in selectionblock.
97-003-40 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2005): This is a protogynous mid-seasonselection with good yield.
Nuts have a very solid strong shell and seal resulting in only 48% kernel.Color of the 7.4 g kernels has been good.
97-003-46 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2005): This selection harvest very early,approximately with Payne
and has large plump 8.6 g kernels with good color and easy removal.Shell strength and seal are probably not good enough or
in-shell use. Nuts average 58% kernel.

Melléklet: Svájci megjelölt diófák mint leendő diófajták
Mivel folyamatban lévő, amúgy is csak svájci, helyi jelentőségű munkáról van szó, arra kérem németül nem tudó Kollégámat,
szótárból, vagy a Google-fordítóból tájékozódjon, ha valamelyik dió érdekli. És keresse meg a projekt-menedzsert, Ralph
Bachmann urat Rosenbergben.
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A JUGLANS NEMZETSÉG DIÓI
Vázlat:

Juglans ailantifolia - Japán dió
J. ailantifolia var. cordiformis - Szívdió
Japán dió mikroszkóp alatt
Juglans australis - Argentin dió
Juglans boliviana - Bolíviai dió
Juglans californica - Kaliforniai dió
Juglans cathayensis - Kínai dió
Juglans cinerea - Szürke dió, vajdió
Lancasteri dió
Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai fekete dió
Juglans hirsuta
Juglans hopeiensis - Kínai gyógydió
Juglans jamaicensis - Nyugat-Indiai dió
Juglans major - Arizonai dió
Juglans mandshurica - Mandzsúriai dió
Juglans microcarpa - Kicsi dió, Texasi (fekete) dió
Juglans mollis - Mexikói dió
Juglans neotropica - Sötét dió, Andok diója
Juglans nigra - Feketedió 1. rész
Juglans nigra - Feketedió 2. rész
Juglans nigra - Feketedió 3. rész
Hibriddió
Juglans olanchana - Középamerikai dió

Juglans regia - Közönséges dió
Juglans sigillata - Jünnani dió
Juglans venezuelensis - Venezuelai dió
A Juglans-diók a mi diónk testvérei. Ázsiában, Észak-, Közép- és Dél-Amerikában élnek.
Nem könnyű köztük az eligazodás, mert sokféle (tudományos és köznapi) néven ismertek. Többségüket még néhány évtizede,
sőt, néhány éve is egészen máshogy hívták, és sokan még most is régi neveiken nevezik. A növényrendszertanosok világszerte
intenzíven dolgoznak.
A Juglans nemzetség diófái lombhullató fák, szárnyasan összetett levelekkel, a levélkék széle sima vagy fogazott. A Juglansdiókra jellemző, hogy fabelük rekeszes.
Külön hím- és nőivarú virágaik ugyanazon a fán nőnek (egylakiak), a hímvirágú barkák lecsüngők, a nővirágok a hajtás
végén végállók. Barkarügyenként jellemzően 1-2 barka fejlődik. Csonthéjas termésüket kívülről kopáncs borítja, a
csonthéjon belül az endocarpium ráncos, redőzött.
Három, hidegtűrő Juglans-diófaj termése a Moszkvai Központi Arborétumból burkos és héjas formában: szürke dió,
mandzsúriai dió, feketedió.

A Juglans nemzetség a földtörténeti harmadidőszakban különült el a család többi nemzetségétől.
Keresztezik is őket, és maguktól is kereszteződnek. Magam jelenleg a következő Juglans fajokat ismerem:

Juglans ailantifolia - Japán dió

Régebben J. sieboldiana-nak nevezték. (Változata a var. cordiformis, szívdió).
Ailanthifolia-nak is írják, de h nélkül gyakoribb. Még korábbi nevei: J. allardiana, J.
lavallei, J. mirabunda, J. sachalinensis.
Latin neve a bálványfára (Ailanthus) utal, levelük egyforma kinézete miatt. Egyéb
köznapi nevei: Ailanthus (bálványfa) levelű dió, szívdió. Japán neve onigurumi, de írják
két szóban is: oni gurumi, és ugyanígy hívják a mandzsúriai diót is. Japánban is,
Kínában is mondják vad diónak is (wild walnut), de ez a név félreértésre is okot adhat,
a jünnani diót is így nevezik a kínaiak, angol fordításban.
A japán dió Japánon kívül az Oroszországhoz tartozó Szahalin szigetén is honos és a Kurili-szigetek déli részén, nevesen
Kunasiron is. Kínában pedig Liaoning tartomány hegyeiben.
A japán diót 1860 körül Towerhouse honosította meg az Egyesült Államokban, termesztési céllal. Egy 1891-es rajza:

Botanikai rajzok Japánból:

A japán diófa a japán flóra jellemző tagja. Természetes élőhelyét a vizenyős patakvölgyek, mocsarak képezik, a
hegyoldalaknak csak az alsó részein él meg. A tűlevelű fákkal vegyes lombos erdők lakója, ahol elszórtan vagy kisebb
csoportokban található. Termését ma is sokszor az erdőkből szedik össze.

A Juglans-diók közül a japán dió tűri legjobban a téli hideget. Ugyanolyan jól, mint a mandzsúriai dió.
Terebélyes, 15-25 m-esre megnövő fa. Törzsátmérője 50 cm is lehet. Japándió-fák Japánban:

Kérge sötétszürke, zöldes-szürkés barna, idővel repedezik, kis lemezekre töredezik. Gallyai, vesszői világosszürkék. A fa
lombtalan állapotban is tetszetős hatású.

A vesszők fabele ugyanúgy rekeszes, mint a többi Juglans-dióé.

Csúcsrügye és hajtásrügye télen:

Csúcsrügye rügybomláskor:

Fiatal hajtásainak színe rozsdás árnyalatú. A tavaszi hajtások vaskosak, ragadósak, pelyhesek. A hidegre nagyon
érzékenyek, már 2 C°-on károsodnak.
Fiatal hajtása:

Levelei feltűnően nagyok, 40-100 cm-esek, szárnyasak, 9-17, esetleg 21, de leginkább 11-15 rövid hegyben végződő, szélesovális - más megfogalmazás szerint hosszúkás-tojásdad - alakú, 15 cm hosszú, 6 cm széles, fogazott levélkéből összetettek.
Keskenyebb és kerekdedebb levélkés változatok egyaránt vannak.

A levelek felszíne éretten sötétzöld, mindkét oldaluk, de különösen a fonákjuk szőrös. Egy pehelyszőr mikrószkópos felvétele:

A fonák színe sárgás, vöröses lehet. Lombozata jellemzően sűrű. Lombja ősszel díszesre színeződik.

Jellemzően későn, nyár elején, júniusban virágzik. Porzóvirágai a vesszők oldalán lévő rügyekből nyílnak, zöldesek, 25-30 cm
hosszúak, lecsüngők.

Nővirágai a fiatal hajtásokon fejlődnek, a hajtás végén nyílnak, 10 cm-es barkát alkotnak, jellemzően élénkpiros bibéjűek:

A hím- és nővirágok jellemzően egy időben nyílnak, a japán dió öntermékeny.
Termése tizesével-huszasával fejlődik, lecsüngő fürtökben. Októberben érik.
Diója 4-5 cm-es, zöld, szőrös, ragadós burokba zárt, rücskös felszínű, ovális, tojásdad barna dió. A csonthéjon két hosszanti
varrat van.

Októberi hangulat Japánban:

Ami a dió törhetőségét illeti, beszámoltak már igen rosszul és igen könnyen törhető dióiról is. Bele két lebenyre válik, ehető,
igen jóízű. Nyersen, továbbá ételekben, süteményekben egyaránt kedvelik. Dióbeléből étkezési olaj nyerhető, ami gyorsan
avasodik.

Egyébként így néznek ki a japán dió dióbelének lebenyei, amit a kereskedelmi forgalomban a kínaiak "vad dió"-ként
árulnak:

Közelebbről:

Állítólag nemcsak a dióbele ehető, hanem fiatal hajtásaiból (virágaiból?) is készítenek ennivalót.
A japán diót gyógynövényként is számon tartják, hámszövet-összehúzó és emésztőrendszert karbantartó tulajdonságát emelik
ki. Főleg a fa kérge használatos gyógyászatra.

A burok juglontartalma egyes rovarokra és halakra mérgező, a régi japánok halfogásra használták, a juglon hatására
megfulladt halakat a víz színéről szedték össze.
A fa leveleinek is jelentős juglontartalma van. A levélből a juglon eső hatására is kimosódik, és a fa alatt élő növényeket
károsítja. Abban a kérdésben, hogy milyen növényeket károsít a japán dió által kibocsátott juglon, leszögezhetjük, hogy a
károsító hatás teljesen azonos a közönséges dióéval és a feketedióéval.
A japán dió zöld burkából és fakérgéből barna színű festékanyag készíthető. A kéreg csersavban is gazdag, bőrcserzésre is
használatos.

Japánban diójáért termesztik, világszerte pedig díszfaként. A japán dió Oroszországban Szahalinon, a KrasznopoljeUglegorszkij-i körzetben természetvédelem alatt áll.

Európai arborétumokban is megtalálható. Finnország, Helsinki:

Svédország, Lund:

Fája értékes keményfa, jól megmunkálhatő, könnyű, erős. Bútorokat készítenek belőle és puskatust.

Itt japán dióból készült japán bárszékek és asztal láthatók, továbbá japán dióból készült bútorokkal berendezett sintoista
házi szentély, kimonóval.
Gyöngyházporos lakkal díszített japán dióhéj:

A japán diót alanyként is használják a közönséges dióhoz, a J. regiához. Hibridizálódik is a közönséges dióval. A hibridek
létjogosultsága - a japán dió fürtös természetéből kiindulva - nagy termőképességű diófajták létrehozása lehet.
A szürke dióval (J. cinerea) létrehozott hibridje a Juglans x bixbyi, a közönséges dióval pedig a Juglans x notha. Különösen az
előbbi nagyobb diókat terem, mint az alapfaj.
A japán dió botanikai változata:

Juglans ailantifolia var. cordiformis - Szívdió
Mondják hibridnek is, nem változatnak, bár az uralkodó álláspont szerint önállósult mutáció,
de semmiképpen sem önálló faj.
A szívdiót japánul himeguruminak mondják, angol neve pedig heartnut.
Az egyik legészakibb japán szigetről, Tezo szigetéről származik, ezért téli hidegtűrése kiváló.
Jellemzői túlnyomórészt azonosak az alapfajéval, a japán diónál imént leírtak a szívdióra is
érvényesek. Szép fa, a Juglans diók közül leginkább ez tekinthető díszfának.
Élőhely-igénye is azonos. Az USA-ban és Kanada Ontario tartományában
propagálják termesztését. Elsősorban faanyagnak, de potenciális dióterméséért is.
Bár a szívdió eredetileg Japánban született változat, Kanadában és az Egyesült
Államok északkeleti szegletében kedvelt diófélévé vált, mert jól bírja az északi
klímát.
A monda szerint az amerikai-japán háború idején került a szívdió Japánból a Niagara vidékére. A
Japánban őrzött amerikai hadifoglyok közül néhányan a mezei kényszermunka során egy szívdió-fa közelébe kerültek, és jó

sokat ettek diójából. Egyiküknek annyira megízlett, hogy mindkét bakancsát szívdióval rakta tele, és mezítláb vonult vissza, a
fogságba. Amikor végül hazatérhettek, ez a két bakancsnyi szívdió került a Niagara közelében elültetésre, és erre alapult a a
Grimo faiskola szívdió-szaporítása.
A szívdió alkata jellemzően különbözik a többi Juglans-dióétól. A szívdió-fák rövid törzsűek, alacsony koronájúak, mintegy
15 m magasak, kevés ággal. Mint egy kisebb almafa, olyan az alkatuk, azzal a különbséggel, hogy megjelenésük egzotikus
hatású.
Terebélyesek, a korona szélessége 20-30 m is lehet, telepítve 10 vagy 12 m-re ültetik egymástól. Igen festői látványt
nyújtanak. (Japán festő ecsetjére méltó japán dió.)
A változat erősen téli fagytűrő. Egy moszkvai botanikai kert megfigyelése szerint -42 C°-on kipusztultak a szívdió fák, de egy
másik alkalommal a -36 C°-ot jól elviselték, utána jó termést hoztak.
A változat kérge világosszürke, a vajdióéhoz hasonló. Friss hajtásai sárgás kérgűek, a vesszők színe pirosba hajlik.
Rügyei:

Egy japán művészi fotó:

Rügybomlás után:

11-17, finoman fogazott levélkéből álló összetett levele van, amely hosszabb, mint a vajdióé, olyan, mint az alapfajé. A levelek
dekoratívak, egzotikus hatásúak. A levelek az ősz közepén hullanak, de nem színeződnek annyira, mint a feketedió levelei.
Sajátos a szívdió őszi lombhullása. Az elsárgult levélkék hullanak le a levéltengelyről, ami később is a fán marad.
Hím- és nővirágzata:

Tömött barkái 20-25 cm-esek, a pollentokok felnyílásakor sárga felhőként szórják virágporukat.

Nővirágú füzérei az azévi hajtásokon júniusban nyílnak. Az igen termékeny nővirágokból közös füzértengelyen 10 dió is
teremhet. Zöld diója:

Szeptemberben érik. Kopáncsos és kopáncstalan diója éréskor:

Szívdió-alakváltozatok:

Jellegzetes, szív formájú, mintegy 4 cm-es, simahéjú diót terem, amit vékony kopáncs borít.
Száraz kopáncsa a mi diónkéval ellentétben „tiszta”, nem színezi a kezet. Egyébként
ugyanúgy tartalmaz festőanyagot, mint a többi diófajé, a nedves burok fog.
Ha megszáradt, a dióról kézzel könnyen le lehet hántani. Diója kézzel, kézi szerszámmal
(késpengével, kalapáccsal, stb.) könnyen törhető, de ezt a megállapítást ne tessék szó szerint venni, mert a
közönséges dió törhetőségét nem éri el. De a japán diónál törhetőbb.

Gyakorlati tanácsként: Ha kalapáccsal törjük, mindig a csúcsára, vagy ellenkező irányból a vállára üssünk. Utána úgy nyílik,
mint egy medalion, és a bél kézzel egy vagy két darabban könnyen kiszedhető, nem igényel válogatást, tisztítást. Vagy amint a
következő rajz mutatja, oldalról is üthető, a lényeg az, hogy mindig a varrat felől.

A dióbél állaga lágy. Íze kellemes, jobb, mint a japán dióé vagy a feketedióé, és kisebb a fanyar csersavtartalma, mint a
közönséges dió egyes fajtáiban. Nem bántja a száj nyálkahártyáját. Inkább a vajdió ízére hasonlít, de annak csípőssége
nélkül. A dióbél egy évig is eltartható, de akkor már megjelenik ízében a csípősség.
Dióbele többszörösen telített olajokban még a mi diónknál is gazdagabb.

Dióbeléből ugyanolyan étkezési olaj készíthető, mint a japán dióból. A dióbél olaja lassabban avasodik, mint más dióké.
Dióbele nyersen, magában fogyasztva desszertként is igen kellemes ízű, de kiváló
süteményeket is készítenek belőle. Kandírozva vagy kevés vajon pirítva még sokkal jobb
ízű.
Jellemző, szív alakú héját dísztárgyak, ékszerek készítésére használják, a héj
őrleményéből finom csiszolóanyag készül.

Fája gyenge, porózus puhafa, világosbarna színű, szíjácsa világosabb. Faanyagát belső felületekre készítik ki,
falburkolatnak, stb. Olcsóbb, mint a közönséges vagy a fekete dió fája.
Ritkán előfordul, hogy tavasszal a fa törzsét megcsapolják, édes nedvéből diószirupot készítenek.

A fa kérge gyógyhatású, ugyanúgy, mint a japán alapfajé.
A dióburokból és a fakéregből barna festék készíthető. A kéreg tanninban is gazdag.
A szívdiót szürke dióval (vajdió) keresztezve egy sor hibridfajtát hoztak létre, amelyeket később említek. Ezek sorába

tartozik az orosz botanikusok által lancasteri diónak nevezett hibrid is.

Japán dió mikroszkóp alatt
Ha a japán diót közelebbről vizsgáljuk, azt állapíthatjuk meg, hogy felépítése, szövetei, sejtjei szinte azonosak a közönséges
dióéval. Közeli rokonok.
Példaként a levélnyél szerkezete egyre nagyobb nagyításban, meglepően hasonlít a közönséges dió hasonló képeire.

Juglans australis - Argentin dió
Egyéb nevei: cayure, cayuri, vad dió (nogal cimarrón), kreol dió (nogal criollo), erdei dió (nogal silvestre), hegyi dió (nogal de
monte), hazai dió (nogal del país), meredély-dió (nogal salteńo), tukumáni dió (nogal tucumano). Mondták brazil diónak is (J.
brasiliensis).

Argentina északnyugati tartományaiban és Bolívia déli részén, az Andokban él, erdőkben. Ritka koronájú, határozottan
egyenes, hengeres törzsű, magasra növő fa.
Levele hosszúkás, fűrészes, és - figyeljük meg - egy levélen belül a levélkék egyszerre kerek és hegyes csúcsúak is.

Diója kicsi, igen kemény. Gyakorlatilag törhetetlen. Ha mégis sikerülne megtörni, a bél ehető.

Fáját kiváló, finom minőségű faanyagként tartják számon. Vörösbarna színű, csíkozott anyaga van, a szíjács színe eltér a
geszt színétől. Kemény, nehéz fa. Sűrűsége 0,55-0,70 g/cm 3, faanyagát mégis diffúz-porózusnak minősítik. Edény-nyalábai
szabálytalanok, nem követnek sémát. Rostjai vastag falúak.
Faanyagát gitárkészítésreis keresik.
Tavaszi hajtása:

Nyári lombja diókkal:

Bár minden gond nélkül, könnyen termeszthető, termesztéséről nem tudok.
Ha hinni lehet az argentinoknak, - én hajlok rá, - az argentin dió rendkívül jól használható a közönséges dió alanyaként. Egy
Chandler és egy Tulare fajtájú dió, argentin vad alanyon ("kreol dión"):

Juglans boliviana - Bolíviai dió
Még most is van, aki a J. neotropica-tól külön fajnak tartja. 1886-ban mindenesetre még külön fajként tartották nyilván,
akkorról származik a New York-i botanikus kert alábbi lapja:

Juglans californica - Kaliforniai dió
Mondják Dél-Kaliforniai feketediónak is. Változata a var. californica és a var. hindsii,
(észak-kaliforniai feketedió), amit J. hindsii néven tárgyalok.
A két változat között alkati különbség van, a hindsii fája magasabb, a californica inkább
bokor-jellegű. A hindsii diójának mérete nagyobb. A hindsii az elterjedés északabbi
területein jellemző, a californica pedig délebbre.

A faj kaliforniai bennszülött. Mendocino megyétől a San Joaquin völgyön és a Sierra Nevada alacsonyabb dombjain át, Los
Angeles medencéjén keresztül le San Diego megyéig fordul elő.
Legszebb eredeti állománya a kaliforniai San Jose dombokon van, és még 7 jelentősebb erdőfoltban van természetesen jelen.
Hawaiin ültetett állománya van. Arizonai, újmexikói és mexikói állományai a valahai indián lakosság telepítő, terjesztő
tevékenységének eredményei.

Kérge:

A mediterrán klímához alkalmazkodott, az enyhe, nedves teleket
igényli, a forró, száraz nyarakat elviseli.
Az ilyen klímájú vidékeken völgyekben, patakmedrekben, vízfolyások
mentén, dombok északi oldalán, alluviális teraszokon fordul elő.
Jó víztartó képességű talajt, például öntéstalajt igényel, elsősorban
agyagot, ami legalább 1 m mély termőréteget biztosít.
Termőhelyén legfeljebb 1000 m magasságig fordul elő, de inkább a
mélyfekvésű vidékek növénye.
Lombhullató fa, vagy néha bokor. Általában 5 m magasra nő, de 15
m-t is elérhet. Gömbkoronát nevel. Ritkás, szavanna jellegű erdőkben
él, amelyeknek fő erdőalkotó fája, főleg tölgyfélékkel alkot elegyet,
de monospecifikus is lehet.
Tavaszi hajtása:

A fa kinézete korától függően változik. Rendszerint több törzse van, emiatt nagy bokornak tekinthető, a törzsek jellemző „V”
alakban állnak. Vannak egytörzsű, magasabb egyedei is. A fiatalon világos, később feketésbarna törzs erős illatú, később
mélyen barázdált lesz. Mintegy 100 évig él.

Gyökérrendszere kiterjedt, gyakran erős főgyökere is van.
Levelei kellemes aromás illatot adnak, 4-7 cm-esek. Már január-februárban megjelennek levelei, és márciusban teljes
lombozata ki van fejlődve. Szárazabb, melegebb fekvésben előbb, nedvesebb, hűvösebb fekvésben később lombosodik.
Levélnyelei a hajtáson:

Levele:

Egy levélke a levélzetből:

Virágai tavasszal, májusban nyílnak, a lombosodással egy időben. Karcsú, gyenge barkái a vesszőn lévő rügyekből nyílnak,
füzérvirágzatot alkotó termős virágai pedig - egyesével vagy csomókban - a friss hajtásokon.

Nővirága piros bibéjű.

Terméskezdemények a nővirágokból:

A termés már a nyár kezdetére teljes nagyságig, 2,5-4 cm-re megnő, de csak október-novemberben hullik. A dió héja
barázdált. Néhány gyümölcs egész télen a fán marad.
A diótermés zölden:

Lombja ősszel is dekoratív.

5-8 éves korában kezd teremni. A termésmennyiség nagyban függ az éves csapadékellátottságtól. Száraz évben gyakorlatilag
nincs termés. Gyümölcse gömbölyű, kopáncsa éréskor nem nyílik ki.

Diója vastag héjú, ehető, ízletes, már az indiánok is fogyasztották. Termését főzik,
süteménybe sütik. Kereskedelmi forgalomba nem kerül, annyi nincs belőle.
A következő képen a kaliforniai dió és a közönséges dió héjának összehasonlítása látható. (A
dióbél összehasonlítását kaliforniai mókusok már elvégezték.)

Dióbelének olaját művészi festékek hígítójának használják, szappan is készül belőle. Dióhéjából indián kockajátékot
készítenek, kérgéből pedig kosarat.
Pollenje allergiát okozhat (mint ilyen, egyetlen a diófélék között), dióbele pedig
élelmiszerallergiát.
Ha magról szaporítjuk, azonnal elültethető, mert nincs szüksége nyugalmi időszakra,
általában 4 hét múlva kel ki. Természetes állományában hektáranként 2000 magonc is
begyűjthető tavasszal. A faj fő terjesztője a nyugati szürke mókus, amely nagy távolságra
is elviszi dióját.
Vegetatív úton is szaporítható, gyakran sarjad gyökeréről vagy a tövéről. A sarjak
levághatók, átültethetők.
A faj újkori terjesztését 1850-ben kezdték meg, a mexikói határőrség kezdett nagyobb telepítésébe Los Angeles-től északra.

Legnagyobb ültetett állománya díszfaként lett telepítve. Védett státuszt élvez. Azokat az erdőket, ahol él, az urbanizáció és az
erdők szabadidő-sportos használata veszélyezteti. A modern mezőgazdaság, valamint a túlzott állattartás, az erdők
túllegeltetése ugyancsak ellehetetleníti. Erdeit ugyanis már több mint 200 éve állattartásra, legeltetésre hasznosítják.

Erősen propagálják útmenti telepítését, tájképi díszítő jelleggel. 10 éves korában 3,5-4 m magasságot érhet el.

Problémát okoz, hogy a Phytophtora gombákra kiemelkedően fogékony. Ezért Phytophtorával fertőzött területen nem szabad
ültetni.
20-30 éves korában általános a törzs belső korhadása, amit a termeszek és a farontó lepkék hernyói idéznek elő.
Egészségesnek tűnő példányai váratlanul pusztulnak el emiatt.
Gyakran használják más diófélék alanyaként. Kaliforniai dió alanyra oltott közönséges dió:

Keresztezésben más Juglans fajokkal nagy aktivitást mutat, van hibridje a fekete dióval és a közönséges dióval is.
Speciális, érdekes faanyagáról később részletesen szólok.

Juglans cathayensis - Kínai dió
Dode írta le a fajt, tudományos nevét az ő munkája nyomán alkalmazzák. B. Hayata 1916-ban Juglans formosana-nak
nevezte.
A kínai dió japán neve yamagurumi, ami japánul hegyi diót jelent.
Van, aki így képzeli el a kínai diót, de ez nem az, csak a karikatúrája.

A kínai dió nem azonos a mandzsúriai dióval, amit szintén hívtak J. cathayensis-nek.
Kína középső részének lakója, de Tajvanon is honos. Talajban nem válogat, a homokos ugyanolyan jó számára, mint az
agyagos. Fontos viszont, hogy a talaj mélyrétegű és nedves legyen.
Fája erőteljes növekedésű, 20 m magasra nő. Levele is nagy, 80 cm hosszú is lehet.

A csúcsrügy bomlását Michael Pascoe fényképezte le.

Fiatal hajtását pedig Cu Yung Ho.

Fiatal hajtásainak és virágainak fagyérzékenysége azonos a közönséges dióéval. Májusban, júniusban virágzik, így a
fagyokat nagy valószínűséggel elkerüli.
Nővirág-képződésének mértéke az előző nyár első felének időjárásától függ, a hajtásfejlődésre kedvező idő esetén több
egészséges, nővirág-kezdeményt tartalmazó csúcsrügy alakul ki.

Porzós barkái nagyok, 20-30 cm-esek.

Pollenszeme:

Termő hajtása és érés előtt lévő fürtjei:

Egy 10 éves fa 45 kg diót képes teremni. A diótermés jellemzően fürtös, 6-8 db-os fürtökben viszonylag kisméretű diók
teremnek. Diótermése jellemzően hegyes csúcsú.

Összehasonlítás: J. cathayensis, J. mandshurica és J. hindsii diói.

Diói bár vastag héjúak, könnyen törhetők, bele egészben nyerhető ki. Hátránya, hogy alacsony a bél aránya. A dióbél
krémes, kókuszdió-színű.
Dióbele ehető, de kereskedelmi forgalomba nem kerül, csak helyileg fogyasztják, nyersen, ételekben, édességekben. Gyakori
szokás, hogy törés előtt héjában pörkölik. Pörkölve színe aranysárga. Sózva kellemes csemege.

A dióbélből étolaj préselhető, ami gyorsan avasodik.
Ugyanolyan juglontermelő, mint más Juglans-diók. A kínai diót díszfaként is ültetik. Példa rá egy kanadai felvétel:

Szaporítása, termesztési igényei szóról szóra azonosak a közönséges diónál leírtakkal. Egyedüli eltérés, hogy fiatal csemetéje
jó néven veszi, ha az első télen, esetleg a másodikon is, fagyvédelmet kap.
Olyan vélemény is olvasható, hogy a kínai dió J. sinensis néven 1820-ban került Európába. Valamint, hogy nem önálló diófaj,
hanem a közönséges dió és a mandzsúriai dió hibridje. Az első megállapítás igaz lehet, a másodikat erősen kétlem. Aki ilyet
ír, az nem botanikus.

Juglans cinerea - Szürke dió, vajdió
Latin nevében a cinerea hamuszürkét jelent, utalva a kéreg színére. Ugyancsak
szürke diónak (noyer cendré) nevezik Kanadában, Quebec-ben.
Vajdiónak is hívják, én is így hívom (angolul butternut). A vajdió elnevezés az
őslakos indiánok gyakorlatából ered, amikor a a dió beléből őrléssel "vajat"
készítettek.
Egyéb nevei: citrom dió (lemon nut), fehér dió (white walnut), olajdió (oilnut),
hosszú dió (longue noix).
A vajdió származási helye Észak-Amerika középső és keleti része. Kanada keleti tartományaiban
és az Egyesült Államok északkeleti szegletében honos.

Sűrű erdőségekben, nedves völgyekben, folyók mentén, hegyoldalakon található. Kanadában Ontarioban propagálják
ültetését. Megél sziklás, egyenetlen terepen is. Quebec erdeiben is általános, a keleti határrészt leszámítva.

Vegyes állományú lombhullató erdőkben fordul elő természetesen, elszórtan vagy kisebb csoportokban.
A faj a korai oligocén időszakban önállósult Észak-Amerikában. Előfordul Ázsiában is, aminek oka az oligocén időszak
közepén kialakult tartós meleg éghajlat, amikor szárazföldi úton terjedhetett át.
Megkövült diótermése a felső pliocén korból, amikor Franciaország területén is élt:

Vajdió-kövületek egy cseh múzeum anyagában:

Terebélyes alakú, 20-25 m-esre is megnövő fa, mégis kicsinek-közepes méretűnek mondják, átlagos magassága 18 m.
Jellemző a villás elágazású vagy görbe törzs.

Hosszú életű, 200 évet is elérő fa. Fiatal vajdió-fák mint díszfák:

Vajdió fa télen:

Csemetéje fiatalon még a szakértők számára is megkülönböztethetetlen a feketediótól. Az évek múlásával a fa kérge jelenti
az első jegyet, aminek alapján elkülöníthető. Sokkal több évig marad sima, mint a feketedióé. Tízéves koráig is.
Kérge szürke, fiatalon sima, pirosas repedésekkel, később sötétebb színű, barázdált, bordázott, lapos gerincekkel, amelyek
négyszögletű, gyémánt alakú mintázatot mutatnak.
Törzse, kérge egyre idősödően:

(A harmadik kérges képen az is látszik, hogy a fa juglonja nem káros a borostyánra.)

Törzse 90 cm átmérőt érhet el. Vagy esetleg többet, mint Minnesota állam legvastagabb törzsű vajdió fája.

Gyökérzete a többi diófajhoz hasonlóan széles kiterjedésű. A következő képen látható vajdió-fa amiatt ment tönkre, hogy a
gyorsforgalmi utat közvetlenül a fa mellett építik, és gyökérzetének háromnegyede megsemmisült. Mivel védett fajról van szó,
a földet visszatöltötték a gyökerére, de így se lehetett a fát megmenteni. Jogi eljárás folyik jelenleg emiatt. Kanadában.

Koronája laposan szétterülő, sok vázága van. Jellemzően vízszintes ágakat hoz. Koronáját bojtosként jellemzik, ami
sajátságos, jellemző megjelenésével jól felismerhető.

Hajtása:

Vesszeje erős, a tárgyévi hajtás zöldes, kissé bolyhos, az érett vessző színe a piros-barnától szürkéig változik, üres, a Juglansdiókra jellemző kamrás béllel. Ez a kamrás fabél fajmeghatározó, megkülönböztető jel is egyben, mivel élőhelyén csak a
feketedió fabele hasonló, de annak színe belül barna, míg a vajdióé színes, pirosasbarna árnyalatú.
Lecsüngő vesszőin terem.

Rügyei vaskosak, kevés, világos színű, bolyhos rügypikkellyel borítottak. A levélnyél helye háromívű, majompofára
emlékeztető rajzolatot ad.
Tavaszi rügybomlása, kihajtása néhány képen:

Különös téli ismertetőjele ennek a diófajnak, hogy a lehullott levélnyél csatlakozási helye felett lévő bolyhok
szemöldök-szerűek.
Levelei 7-, de inkább 11-17 fűrészesen csipkézett, hosszúkás, hegyes, 5-8 cm hosszú levélkéből álló,
szárnyasan összetett levelek, amelyekből a csúcsi levélke erősebben fejlett. Az egész levél mintegy 40-80
cm-es.
A levélkék felszíne sötétzöld, és mindkét oldalon, de különösen a fonákon szőrös. A levélkék levélkenyél
nélkül ülnek a levéltengelyen (kivéve a csúcsi levélkét), alapjukon kerekdedek.

Levele és törzse:

Levele:

A levélnyelet, a levélgerincet ragadós szőrök borítják.

Lombja:

A nővirágok az előző évi vessző végéről induló hajtáson fejlődnek, füzéren, aprók, szirom nélküliek, zöldessárga színűek,
ragacsosan szőrösek. A magház gömbölyded-ovális, a bibe villás-tollas.

Ennek a kanadai példánynak piros nővirágai vannak, de sok esetben jellemző, hogy a nővirágok bibéjének széle pirosas
árnyalatban játszik:

A porzós virágzat 5-12 cm-es, sárgászöldes, tömör, lecsüngő barkavirágzat, a vesszők végéhez közel. A virágok tavasz végénnyár elején nyílnak, áprilistól júniusig, termőhelytől függően. A tavaszi fagyra nagyon érzékenyek.

A nővirágok és a barkák ugyanazon a fán eltérő időben nyílnak. Egy kanadai leírás szerint a vajdió jellemzően nőelőző
virágzású.
Termése megnyúlt-ovális alakú, érdes felszínű, hegyes végű diótermés, vékony, hajlékony száron függ. Burka 6 cm-es,
sárgászöld, éretten barnás színű, vastag, ovális, csúcsos, ragadós. Egyesével vagy csoportosan, kettes-ötös csomókban
fejlődik. Jól terem.

Szeptemberben-októberben érik. A termés gyakran lombhullás után is a fán marad egy ideig.

A dióburok a dión marad.

Meglepetésszerűen ritka az olyan vajdió, amelynek burka magától leválik, mint amilyen a Weschcke fajta.

Diója 3-6 cm-es. Dióhéja élesen, szabálytalanul barázdált, durva, kemény, vastag.

Balra vajdió, jobbra feketedió diója.

Általában még a híresen nehezen törhető fekete diónál is bonyolultabb törni. A vajdió-törőnek a következőkre van szüksége:
egy jó diótörő szerkezetre, egy hegyes végű szerszámra, amivel a bél kipiszkálható, végül pedig nagy türelemre.
Dióhéja:

Jó hír viszont, hogy ha van vajdiónk, nem kell feltétlenül megtörnünk. Terméséből szeletek fűrészelhetők
(mint a feketedióéból is), amelyek természetes ékszerek alapanyagai.
A dióbél aránya alacsony, általában 20 %.
Bele fakó színű, ehető, tápláló, olajos, édeskés és rendkívül ízletes. A „vajdió” elnevezés tökéletesen
kifejezi ízletességét, határozott aromás zamatú. Ízét a pekándió ízéhez hasonlónak szokták jellemezni.
A vajdió olajsavai a levegőn viszonylag hamar megavasodnak. Dióbele hűtőszekrényben hosszú ideig megőrzi értékeit,
héjasan is eláll egy évig.
Dióolaját szezonálisan fogyasztják.
A dióbél mérete egyáltalán nem egyenletes, fáról fára változik. A szelekció során a telt belű, vékonyabb héjú
egyedek az értékesebbek. Dióit, ha enni akarjuk, hűvös, levegős helyen tárolhatjuk, de tilos teljesen
kiszárítani. Amint megfelelően megszáradt, a dióbél olajának gyors avasodása miatt célszerű hamarosan
megtörni.
Töréskor a dióbél egészben nyerhető ki, nem töredezik.

A régi indiánok változatos formákban fogyasztották. Ették nyersen is a belét, de gyakran keverték
kukoricalisztbe vagy őrölt babba, ezekből a lisztekből kenyeret sütöttek.
Sőt, olajat is nyertek ki belőle, a pekándió olajához hasonlóan. Az eljárás a következő volt: Összetörték a
dióbelet, forrásban lévő vízben főzték, a feljövő olajat pedig leszedték a tetejéről. Az olajjal kenyeret
ízesítettek, továbbá krumplit, tökféléket és más zöldségeket.
A kifőtt dióbéllel burgonyapürét lehetett gazdagítani.
Az összetört dióbelet kukorica-ételek ízesítésére is használták. Ha a tört dióbél elég olajat engedett, ezt a tejszerű folyadékot
magában is megitták.
És egy bébiétel-recept a Kolumbusz előtti Amerikából: Keverj vajdióbelet szárított, porrá tört szarvashúshoz. Így ha a törzs
vándorútra indul, a bébinek mindig készíthetsz instant tápláló, erősítő vacsorát.
Jelenleg New-England lakóinak népszerű süteménye a juharszirupos, vajdiós sütemény.
A vajdió olaja manapság ételekben pl. levesek besűrítésére használatos. Az éretlen dió ecetes lében tartható el, ezt sokan
szeretik.
Vajdióból édességeket is készítenek.

Kipróbálhatjuk, a vajdió bele sok olyan ételben, süteményben használható, amelyik közönséges dióból készül, azt
helyettesítheti. Még a Waldorf-salátában, a diótortában, csokoládétortában is, sőt, zöld diója is helyettesítheti a mi
zölddiónkat, például dióbor készítésekor is.
Terméséből fűszeres dió készíthető, úgy emlékszem, már korábban említettem.
Termése ősszel a Montreal-i piacon rendszeresen kapható volt, mára ez már megszűnt. Aki meg kívánja kóstolni ezt a
csemegét, legjobb, ha maga gyűjti be dióját az erdőkből.
A vajdiót gyógynövényként is használják. Nemcsak a régi indiánok, hanem a mai gyógyászat is. Gyógyhatása sokrétű.
A vajdió termésének burka sárga-narancssárga festékanyagot tartalmaz. Kérge
és a dió héja csokoládé-színű festékanyagot ad. Faanyagok festésére használják,
de a feketedió festékanyaga keresettebb. Világosbarna szín nyerhető a fa egyéb
részeiből, hajtásaiból, rügyeiből, stb. is. A fiatal gyökerekből pedig fekete.
Érdekes és jellemző adalék a vajdió festékanyagára, hogy az amerikai
polgárháborúban az északi seregek egyenruháit vajdió-festékkel festették.
Dióhéja dísznövények körüli talajtakarásra kiváló, mert tartós. Tíz éven túl se
bomlik el. A jobboldali képen több éve a földön heverő vajdiót látunk, gombák,
baktériumok nem sok kárt tettek benne.
A vajdió ugyanúgy bocsát ki juglont, mint a közönséges dió vagy a feketedió.
Hatásmechanizmusa is azonos, a juglonra érzékeny növények számára mérgező.
Faanyaga világos gesztenyebarna, pirosas színű, világos szíjáccsal, porózus,
könnyű súlyú fa, súlyához viszonyítva erős, és polírozott felülete igen látványos.
Nem olyan értékes fa, mint a dió, feketedió, de kiterjedten használják.
Csónaképítésre, lakások belső felületeinek dekorálására, bútorkészítésre, stb.
Értéke, hogy a kész faárut a rovarok nem támadják meg.
A faanyagot világos, kellemes színe jellemző hangulatú szobrok, faragványok
készítésére predesztinálja. Néhány, vajdióból készült alkotást itt mutatok be.

Mivel a fa törzse legtöbbször elágazó és csavarodott, vajdió-furnérral nem találkozni. Ipari célra deszkája jön számításba.
Egy kivételesen furnérnak is alkalmas törzs:

A vajdió deszkája:

Évgyűrűk a vajdió fájában. A kép kb. 3 cm széles faanyagot mutat, tehát ez a fa 9 év alatt mintegy 6 cm-t vastagodott:

Használati és dísztárgyak készülnek faanyagából.

Dísztál és váza a vajdió fájából:

Ökológiai szerepe is fontos. Mókusok és más rágcsálók is terjesztik. Termését a szarvasok és hozzájuk hasonlóan a tehenek
is megeszik. Ezeknek a nagytestű kérődzőknek az esetében a tudomány még nem derítette ki, hogy az igen kemény dióhéjon
keresztül hogyan jutnak a tápláló és ízletes dióbélhez. Nem valószínű, hogy megrágják a diót. Elképzelhetőbb, hogy a több
gyomorban végbemenő többszörös emésztéssel válik valóban táplálékká.
Diójáért Amerikában először 1633-ban vonták termesztésbe. A világon elszórtan találhatók kisebb telepített állományai, a
sárga pontok alatt.

A vajdió múltjához tartozik, hogy még mielőtt termeszteni kezdték volna, diótermése már komoly kereskedelmi cikk volt.
Példa erre az i. u. 1000 körüli korai amerikai, vinlandi viking telepek régészeti feltárása során előkerült 3 db ép vajdiótermés, amelyek bizonyították, hogy a vajdió termőhelyétől 500 km-rel északabbra fekvő viking településekre is érdemes volt
az indiánoknak vajdiót "exportálniuk". (Kanada, Új-Fundland északi része, Épaves öböl, L'Anse aux Meadows falu mellett).
Díszfának is ültetik. Egy csehországi parki példánya:

Egy svájci, magántulajdonban lévő példány virágzása:

Oroszországi virágzás:

Botanikus kerteken kívül Franciaországban telepítették is, a franciaországi rönkfatermelés feljavítása céljából. Európába
először az ifjabb John Tradescant (1608-1662) hozta be, Franciaországban Fragonban 1672-ben indult meg nagyobb vajdiótelepítés, amihez a magvakat Robert Cavalier de la Salle küldte Kanadából.
A vajdió termesztésével la Salle után se hagytak fel, a termesztéstechnológiai ismeretek külön olvashatók.

A vajdiót a közönséges dióval keresztezve a Juglans x quadrangulata nevű hibridet hozták létre.
A szívdió és a vajdió hibridje a lancasteri dió.
És a vajdiónak létezik hibridje a japán dióval is. Ilyen hibridek Kanadából: (Kivéve a legalsót, ami a közönséges dió és a
vajdió hibridje.)

Lancasteri dió

Rendkívül ritka. Ennek a fajközi hibridnek egy felnőttkorú példánya a moszkvai orvosi akadémia
botanikai kertjében él, évente 4-5 vödör jóízű diót terem.
Mindkét szülője Északamerika hideg vidékeiről származik, hibridjük is nagyon jól elviseli a nagy téli
hidegeket. A későtavaszi fagyokra viszont érzékenyek a virágai.

A diótermés héja sok, éles kitüremkedéssel borított, a dió karimája erős. A dióbelet a belső válaszfal erősen fogja, a bél
kinyerése nehéz.
Diótermése mindkét szülőjénél értékesebb. Mérete nagyobb, mint apjáé, a szürke dióé, dióbele ízletesebb, mint anyjáé, a
szívdióé. Karimája mentén nyílik fel diótöréskor.

Magvai a termés felszedése utáni azonnali rétegezést követően tavasszal 30-70 %-ban csíráznak ki.
A fiatal lancasteri hibridek az első három évben kifejezetten gyengén fejlődnek, az első években főleg a gyökerüket fejlesztik.
Három éves korukban ültethetők végleges helyükre.
Hatéves kora körül kezd teremni, amikor a fák 5-6 méteresek. Ezután lelassul a növekedés. A metszést jól tűri.
Fája gombafertőzésre, különösen a taplókra nagyon fogékony, ezért a fák jellemzően rövid életűek, hosszúidejű
termőképességre nem lehet számítani.
Leveleinek allelopatikus hatása van.
Az akadémia munkatársai szaporítják, és Moszkva környékén terjesztik is.

Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai feketedió

Újabban így nevezik a J. californica var. hindsiit. Az amerikai faiparban Claro walnut-nak
is hívják, a claro spanyol eredetű, világosat, fényeset jelent.
Észak-Kalifornia bennszülött diója. Az indiánok is kultiválták. Ahol a régészek kaliforniai
indián szálláshelyeket tártak fel, azokon a helyszíneken ez a diófa jelenleg is terem. A
Kolumbusz előtti indián népesség szaporította, ez a magyarázata annak a tapasztalatnak,
hogy természetes előfordulási körzetén kívül is vannak foltszerű állományai.
A spanyol ferences szerzetesek már 300 évvel ezelőtt, az 1700-as évek elején is termesztették.
Richard B. Hinds angol botanikus a korai 1800-as években határozta meg, hogy ez a diófaj a közönséges dió rokona, tagja a
diófélék családjának. Hinds iránti tiszteletből kapta a "hindsii" tudományos nevet.
Jelenleg elszórtan él Kaliforniában, három jellemző előfordulása van:
- A Walnut Creek (Diópatak) völgyében, Contra Costa megyében,
- a Sacramento folyó partjain, különösen Walnut Grove városnál,
- Napa-tól keletre a Wooden völgyben.

Általában egytörzsű fát nevel, vagyis jellemzően nem bokor-alkatú. 6-16 m-re nő, de legnagyobb példányai elérik a 25-30 m
magasságot, az 1,5 m törzsátmérőt. A korona átmérője szokásosan valamivel kisebb a magasságnak, 9-18 m széles teret
szoktak neki hagyni. Erős fa. A házikerti telepítést is tűri. Nem tűr viszont maga alatt más növényeket, a többi dióféléhez
hasonlóan allelopatikus tulajdonságú.

Állítólag hajtásainak dugványozásával is szaporítható. Metszése során a lombkorona naposságára kell törekedni.
Törzse, kérge:

A következő kép állítólag Észak-Kalifornia legnagyobb feketedió-fáját ábrázolja.

Ez a diófaj talajban nem válogat, homokon éppúgy megél, mint agyagon, és elviseli az időszakos vízborítást is. Kedvező
számára az 1,5 m mély, jó vízgazdálkodású talaj, víz hiányában gyengén fejlődik.
Ami a talaj kémhatását illeti, nem szereti a meszes talajt, ahol klorózisos tüneteket mutat. A savas talajt viszont jobban
elviseli, mint a közönséges dió. A talaj magas bórtartalma - ami más diófajnak még megfelel - pusztulását okozhatja.
Gyökerei, gyökérnyaka gombafertőzésre érzékenyek.
Levele a J. nigra feketedió levelére hasonlít.

Lombja:

Hajtásai, de különösen a virágai nem bírják a fagyot. A kihajtáskori, virágzáskori esős időjárás komoly károkat okozhat, a
fellépő gombabetegségek miatt. Vírusérzékeny is.

Hím- és nővirágai ugyanazon a fán nem egy időben nyílnak.
Nővirága:

Barkája:

Termő hajtása és ágai:

Zöld diója:

Diója akkor tekinthető érettnek, amikor a dió zöld burka feketére véltozik. Úgy étkezési, mint szaporítási célra a begyűjtött
diótermést mielőbb kopáncstalanítani kell. Mivel a kopáncs erősen ül a dió héján, legcélszerűbben betonkeverőben
koptatható le a héjról.
Diója 3-5 cm-es, nem hasonlít a nemzetség többi tagjára, fényes, gömbölyű. Jelentős diótermést ad. Diója nehezen törhető.
Ehető. Íze lágyabb, mint a feketedióé.

Ha amerikai informátoraimnak hinni lehet, így néz ki a J. hindsii dióbele.

(Fenntartásom abból ered, hogy kémeimet már nem egyszer értem tárgyi tévedésen. Pedig szakírók. De nem értenek ahhoz,
amiről szakírnak.)

Ezt a diófajt gyakorlatilag nem termesztik, erdőből, fasorokból gyűjtik be. Termése az észak-kaliforniai farmereknél az út
mellett is kapható.
Útmenti fasor észak-kaliforniai feketedióból:

Termesztésébe az 1800-as évek közepén John Bidwell telepes kezdett, Rancho Chico
Nursery nevű faiskolájában.
Ha hinni lehet a kaliforniaiaknak, az elmúlt években több új fajtája is termesztésbe került,
amelyek későbbi kihajtásúak, a koratavaszi fagykárok elkerülése érdekében. Termesztése
terjedőben van nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Spanyolországban is, ahol az új
ültetvényekben divatos.
Amennyiben magról szaporítják, a kopáncstalanított diókat 10 C° alatti hőmérsékleten kell
vermelni, 1-2 hónapig.
A Juglans hindsii csemetéket nagyban szaporítják, nemcsak erdősítési, faanyagnevelési
célra, hanem alanyként is használják a közönséges dióhoz. Kaliforniában ez a
legelterjedtebben használt alanya a közönséges diónak.

Fája a bútoripar keresett, értékes keményfa-alapanyaga. Itt bemutatok néhány képet a J. hindsii kivágásáról,
előfeldolgozásáról.
Kitermelt gyökéranyaga és egy 17 tonnás hindsii törzs:

Koronája is értékes faanyag, nemcsak a törzse:

Hosszanti vágat:

Deszkái:

Fájának mintázata:

A J. regia alanyaként is használják, mert a közönséges dió még érzékenyebb a J.
hindsii élőhelyén előforduló talajlakó gombákra. Alanykénti használatának hátránya,
hogy a kaliforniainál nedvesebb éghajlaton (Kaliforniától északra a nyugati parton)
gyakran fellép az oltványoknál az ú.n. feketevonal-betegség, vagyis az oltvány és a
nemes dió határán vékony fekete elszíneződés jelenik meg, ami aztán a diófa
pusztulását okozza. Oka a közönséges dióra is veszélyes gyűrűsfoltosság vírusa.
A J. hindsii alanyra oltott közönséges dió faipari szempontból értékes, mert a két
diófaj faanyagának eltérő színe, mintázata egy deszkán vagy furnérlemezen belül
különleges hatású. A következő két képen hindsiire oltott közönséges diófák láthatók,
illetve a belőlük származó faanyag. Alul a sötét rész az észak-kaliforniai feketedió,
fölötte a világos pedig a közönséges dió.

A közönséges dióval hibridje is van, ugyancsak vannak hibridjei a fekete dióval, l. ott.
A J. regia és a J. hindsii hibridje a Paradox dió, más, kaliforniai néven Bastogne
walnut. Úgy fedezték fel, hogy a J. hindsii magvait alanynevelési célból
szaporították, és ennek során egyes egyedek a többségtől eltérő külleműek,
„paradoxok” voltak. Az ismert botanikus, Luther Burbank határozta meg, hogy
ezek a paradox egyedek a közönséges dióval alkotott hibridek.
A paradox dióra a közepes nagyságú, ernyő formájú faalak a jellemző, amit
egészséges, gyors növekedéssel ér el. Növekedése mindkét szülője növekedését
meghaladja.
Kedveli a kötött, nedves talajokat, de jól alkalmazkodik más talajtípusokhoz is.
Fagyérzékeny.
Korán, április végén hajt ki. Bár esetenként diótermést is produkál, ahhoz idegenbeporzás
szükséges, mert pollentermelése igen gyenge.
Diótermése nagy, hosszúkás alakú. A dióbél aránya 60 %.
Díszfaként is számításba vehető a paradox-dió. Egy szép példánya lombritkítás előtt és után:

A paradox-dió diófa-anyag termelésre kiváló. Fája valamivel keményebb és sűrűbb, mint mindkét szülőjéé. Színben pedig a
kettő között helyezkedik el. Gyakran jellemzően figurális rajzolatú, kontrasztos, szép fája van.
Alanynak is igen jó, a ráoltott közönséges diónak nagy növekedést biztosít. A fitoftórára és az agrobaktériumra nem
fogékony. Kaliforniai faiskolák gyakran paradox dió alanyon nevelik a közönséges diót. Egy kaliforniai vizsgálat szerint az
észak-kaliforniai feketedióra, illetve a paradox dióra mint alanyra oltott (Chandler fajtájú) közönséges dió növekedése,
terméshozása között nem volt kimutatható különbség. Ami a paradox-dió hátrányára szólt, az a gyökérkárosító gombák
fertőzése iránti, valamivel nagyobb fogékonyság volt. Tehát gyakorlatilag a közönséges dió számára mindkettő jó alanynak
bizonyult.
Luther Burbank egykori lakóháza melletti emlék-kertben látható ez az idős paradox-dió példány, valamint az emléktábla:

A paradox-dión túl más hibridjei is elképzelhetők a két diófajnak. Létrehozásuk célja nagyobb diótermést produkáló hibridek
előállítása lehet.

Juglans mandshurica - Mandzsúriai dió

Kínai diónak, sárkánydiónak is mondják, valamint koreai diónak is. Kínai neve
hu tao qiu. Japán neve onigurumi, de külön is írják: oni gurumi. Találkozni az
oni ogurumi névvel is. Korábbi tudományos nevei: J. cathayensis (és var.
formosana), J. collapsa, J. draconis.
Mandzsúrián kívül is Kína további nagy területeinek lakója, a nagy kiterjedésű
Hoang-ho medencében és keletebbre Észak-Koreában is otthon van.
Oroszországban az Amur vidékén a habarovszki körzetben és a Távol-keleti tengerparton,
Japánban pedig Hokkaidón és Honsun él természetes körülmények között. A mandzsúriai
flóra tipikus képviselője, Mandzsúria elképzelhetetlen lenne nélküle.
Elterjedése Kínán belül:

Oroszországban is sokan foglalkoznak a mandzsúriai dióval, egyesek helytelenül "usszuri görög dió"-nak
nevezik, mintha a közönséges dió változata lenne. Oroszországban gyakori, hogy a laikusok összetévesztik
a közönséges dióval.
Amerikában a polgárháború idején kezdték telepíteni. Egzotikus kinézete miatt ma már díszfaként is
ültetik Európában is, ahova 1820 körül hozták be. Európa hideg éghajlatú országaiban dísznövényként
gyakori, úgy Oroszországban, Szentpétervár vidékén is, Dél-Szibériában is, mint Észtországban,
Finnországban. Angliában is szaporítják. Itt díszfaként ültetve 10 méter magas növésre lehet számítani.
A mandzsúriai dió botanikai rajza:

A jobboldali ábra a Kína Flórája sorozatból való. Egy képen mutatja be a közönséges diót (1-7) és a mandzsúriai diót (8-12).
Egyben a különbségeket is érzékelhetjük.
Faalakban vagy nagy bokor alakban nő. A mandzsúriai dió 25-30 m magasságot érhet el, a nagy fák törzsátmérője 60-75 cm,
ritkán több, 1 m is lehet. 200-250 évig vagy tovább is elél.
Lombhullató és fenyővel vegyes erdők lakója, főleg patak- és folyóvölgyekben, nedves-nyirkos síkságokon, ritkábban
hegyoldalakon, de 500-550 m magasságnál magasabban nem fordul elő. Gyökere a tartós vízborítást jól bírja, gyakran a
folyók rendszeresen elöntött mellékein nő.
A diófélék közül a leginkább fagytűrő. Szibéria középső részén ültetett példányai -50 C°-ot is kibírtak.
Nagyon hasonlít a kőrisfához, megszólalásig azonos a mandzsúriai kőrissel. Eredeti élőhelyén, az Amur-vidéki
Mandzsúriában fája 20 m magasra nő meg.

Növekedése gyors, törzse egyenes. Vázágai hegyesszögűek.
Kérge fiatalon sima, szürke, később barna hosszanti repedések keletkeznek rajta, még később sok apró, sekély, bézs-színű
repedés borítja. A kéreg világos színét sok éven át megtartja. Az idős fák kérge sötétszürke, majdnem fekete, mély, durva
barázdákkal.

A fa koronaszerkezete laza. Hajtásai simák, erősek, teltek, sárgásbarna színűek. A hajtások a nyár elején szőrösek, nyár
végére lecsupaszulnak. Levélzete szárnyasan összetett, a hajtások felső részén összpontosul.

A levelek hatalmasak, bolyhosak, trópusi kinézetet kölcsönöznek a fának, 40-90 cm hosszúak, de 1,2 m hosszú is lehet egyegy levél, szélessége pedig 40 cm. Az összetett levél 9-13, de akár 19 levélkéből áll. A levélkék alakja elliptikus, szélük aprón
fűrészes, méretük 6–17 × 2–7.5 cm. Jellemző, hogy a levélkék alakja kissé aszimmetrikus.
A levelek megdörzsölve jellemző illatúak.

A levélnyelek elhelyezkedése:

A mandzsúriai diót sokan azonos fajnak tekintik a közönséges dióval. A levélkék száma azonban világosan jelzi, hogy önálló
fajról van szó. Ez az első fajmeghatározó jelleg. A második pedig a levélkék fűrészessége. (A harmadik a csúcsrügy mérete, a
negyedik a nővirág színe. De ne szaladjunk ennyire előre.)
Japánban pedig csak a botanikusok tesznek különbséget a japán dió és a mandzsúriai dió között. Hiába, a Juglans-diók igen
közeli rokonok, testvérek.
Rügyei igen nagyok, színük szinte azonos a hajtás színével. A csúcsrügy különösen nagy. Hát még erős nagyításban:

A rügyek a faj éghajlati igényének megfelelő hideg termőhelyeken későn, május második felében vagy végén fakadnak,
ilyenkor jellegzetes illatuk van.

A fiatal hajtás sárgászöld színű, a kifejlődött levelek világoszöldek, lombja ősszel aranysárgára színeződik.

Lombja nyáron:

Gyökérzete igen nagyra fejlődik, ez a tulajdonsága már csemetekorban is megmutatkozik. Csemetéjét nehéz átültetni, erős
karógyökere miatt, amit el kell vágni. Mélységben később is erős karógyökeret növeszt, a felszínhez közeli gyökerei pedig
igen kiterjedtek. A fa kivágása után bőségesen hoz sarjakat, ezekről újul.
Gyorsan nő. Fája értékes keményfa, szép textúrájú faanyag, vékony, világosszürke hánccsal, barna geszttel.
Épületfának, szobrok készítésére, bútorkészítésre és puskatusként használják. Olcsóbb, mint más diófaanyag.
Május végén-júniusban virágzik. Porzós barkái 10-40 cm-esek.

Nővirága pirosas.

A terméskezdemények, a növekvő apró diócskák egy ideig megőrzik pirosas színüket.

A többi Juglans fajhoz képest a legintenzívebben hoz termést a nővirágú fürtökben, jellemzően fürtös dió. Négyéves korában,
de inkább hat-hétévesen kezd teremni. Húszéves korában néhányszor tíz kilót teremhet fánként, a nagy fák termése 80 kg is
lehet.

A diófélék közül a legrövidebb vegetációs idő alatt érleli be termését. A dióérés még hideg éghajlaton is biztonságos.
Fürtös diótermése a természetfotósok kedvenc témája.

Őszi lombszineződése dekoratív.

Augusztus-október között, de leginkább szeptember-októberben érik. Termése 5-10 dióból álló termésfürtben terem.

A diók alakja hosszúkás-elliptikus, csúcsos, mérete kopáncsosan 3-7,5 x 3-5 cm. A dió zöld burka erős festékanyagot
tartalmaz.

A dió héja vastag, durva, 6-8 bordával és bemélyedéssel. Héja keményebb, közönségesen, kalapáccsal nagyon nehezen
törhető. A bél rendszerint teljesen kitölti a héjat, az oldalsó héjrekeszek a belet erősen fogják. A vastag héj miatt a dióbél

súlya a száraz dió súlyának 20-30 %-át teszi csak ki, legtöbbször csak törmelékek nyerhetők ki.

A későn szüretelt, a dióra már rászáradt burkú diótermés jobban törhető, válogatható. Szellősen tárolva további három
hónap elteltével érdemes a diótörést elkezdeni, amikor a dió belülről annyi vizet leadott, hogy a dióbél a héjtól elválik.
Keményfa-tuskóba mélyítsünk a dió számára akkora lukat, amekkorába a dió belefér. Csúcsával felfelé helyezzük bele a diót,
úgy üssünk rá. Ilyen módszerrel szinte sértetlenül szedhetjük ki a belet. Kínában így csinálják.

A dióbél olajtartalmát 56-59 %-ban adják meg, de ez az adat nyilván ugyanúgy változik, mint a közönséges dió esetében. A
bél fehérjetartalma 20 %. Ásványi anyagai, A, B, C-vitamin tartalma is jelentősek.

Diótermése ízletes, alig marad el a közönséges dió ízétől. Hasonlít a vajdióéra,
de lágyabb. Fogyasztják, nyersen is, ételekben, süteményekben is, legfőképp
Koreában, ahol hagyományos élelmiszer.
Érdekes fogyasztási szokás (Japánban is), hogy a héjas diót egy serpenyőben
megpirítják, és a pirított diót törik meg. Krémes, kókuszdió színű dióbele a pirítás alatt
aranysárga csemegévé válik. Pékáruban, süteményekben fogyasztják.
Süteményekben a dió íze megkülönböztethetetlen a közönséges dió ízétől. Oroszország hideg
vidékein, ahol közönséges dióhoz nehezebb hozzájutni, mandzsúriai dió beléből készítik a
népszerű orosz diós ételeket, mint a harcsót, a szacivit, stb.
A dióbélből sajtolt olajat és a sajtolás maradékát is felhasználja az édesipar.
Zölddiójából a közönséges dióéhoz hasonló dióbefőtt készíthető.
(Egy recept a sok közül: A zölddiókat meghámozzák, 5-6-szor felforralják 10-15 percre, minden alkalommal kevesebb vízben.
Főzés után néhányszor hideg vízben mossák, végül 5-6 órára vízben áztatják. Szirupban készre főzik, a főzés végén vaníliával
ízesítik. Száz dióhoz egy kiló cukor, félliter víz, 2-3 csipet vanília kell. De használhatók a közönséges zölddiós receptek is.)
A diótermés héját felfűrészelve Kínában természetes ékszereket készítenek belőle.

Díszfaként is gyakran ültetik, mert szétterülő gömbkoronája, hatalmas levelei igen dekoratívak. Fagytűrése következtében
északi városok díszfásítására is alkalmas. Ültethető magányosan, csoportosan, fasorban, - kertekben, parkokban. Egész
évben dekorál, de különösen levélzete festői. Nyári megjelenése trópusi hatású.

Talajra meglehetősen igényes, és fényre is. Termékeny, jól művelt talajt szeret, ami kellően nedves, de amin a fölösleges víz
nem áll meg. A szárazságra érzékeny.
Szélkárra nem érzékeny, nagy gyökérrendszere szilárdan tartja.

Jól bírja a városi környezetet, a füstöt, a gázokat.
A mandzsúriai diót gyógynövényként is számon tartják. Népi medicina. Termése, kérge, levele is gyógyhatású.
Leveleit gyógyászatra is, kozmetikai célra is hasznosítják. Júniusban gyűjtik be levélnyél nélkül, csak a levélkéket, majd
napon vagy árnyékban szárítják, vékony rétegben, hogy zöld maradjon.

Virágpora a méhek értékes virágpor-forrása. A szúnyogokat a levélzet kipárolgása riasztja, mandzsúriai diófa alatt nem lehet
szúnyogot találni. Szárított diólevele ruhásszekrényben tartva a molyokat tartja távol.
A mandzsúriai dió ugyanolyan jó juglontermelő, mint a mi diónk. Kínaiak a juglon-gyártás üzemi méretű módszerét vélik
megtalálni a mandzsúriai dió kérgéből. A faanyagcélú erdő kitermelése során a kérget leválasztják a törzsről, felaprítják, és
vákuumban forró gőzzel vonják ki belőle a juglont, amiből később gyógyszer, élelmiszer tartósító szer, növényvédőszer
készülhet.
Ugyanakkor közvetlen környezetét kevésbé károsítja, mint más diófajok, mert juglonkibocsátása gyengébb.
A mandzsúriai dió mindenki kedvence. A vaddisznóké is, az egereké is.

Lombrágó kártevői közül az Araragi enthea-t emelik ki. A mandzsúriai dió, de a japán dió levelét is fogyasztja.

Magról jól szaporítható, diói két éven át is kielégítően megőrzik csíraképességüket. Mivel közeli rokona a közönséges
diónak, annak alanyaként számításba jön, hidegtűrése és vízborítás-tűrése lehet az előnye.
Magról kelt és első éves csemete:

Mandzsúriai diócsemete üvegházban:

És ugyanaz a szabadban:

A következő két kép Svédországban ültetett mandzsúriai diófát mutat, tavasszal.

Mandzsúriai dió a hollandiai leideni arborétumban:

Ez a két kép pedig a finnországi Jyväskylä (ejtsd: Jüveszküle) arborétumából való:

További, lekicsinyített képek finnországi mandzsúriai diófákról, a dátumok feltüntetésével:

Mivel a mandzsúriai dió az északi vidékek diója, Oroszország azon vidékein, amelyek a közönséges dió számára már túl
hidegek, nagyon ajánlják a telepítését, díszfaként is.

Vadon kelt mandzsúriai diók Oroszországban:

Érdekes példa a mandzsúriai dió díszfakénti használhatóságára a dél-szibériai Oszennyiki város Kirov utcája. Oszennyiki
sivár bányászváros, ezért az 1970-es évek elején utcafásítási programot indítottak, a Kirov utca mandzsúriai diófákat kapott.
A fasor megnőtt, ma is él, a fák egyenes, magas törzse fölött, 8-10 m magasságban lomb-boltozat borítja be az utat. Az
úttestről az eget nem látni, csak a sötétzöld levelek hálózatát. A fasor hangulata, a lombozat rendkívüli aromája, a tiszta,

egészséges levegő miatt a Kirov utca látványossággá vált, amiért önmagában is érdemes Oszennyikibe látogatni. Nyáron. A
rendkívüli hangulathoz az is hozzájárult, hogy - nem ismerve a mandzsúriai diófa természetét - a csemetéket túl közel ültették
egymáshoz, és mivel mind megmaradt, természetellenesen sűrű állományt alkotott. Hát, igen, szovjet módszer, de jól sült el.
A fa kivágása Oroszországban jelenleg tiltott, puskatust mégis készítenek belőle.
A mandzsúriai diónak van egy szahalini változata (Juglans manschurica var. sachaliensis), ami nemcsak Szahalinon, hanem
Japánban is elterjedt. Néhány japán fénykép a szahalini változatról:

A többi Juglans-dióval egy sor hibridje létezik. Például a Juglans hopeiensis-t is a közönséges és a mandzsúriai dió
természetes hibridjének mondják. Lehet, hogy úgy van.
A mandzsúriai diót a J. regia fajtanemesítései során keresztezésre használták, a termőképesség fokozására, mivel fürtös
termésű. Másik remélt előnye a nagyfokú hidegtűrés, így a diótermesztés északi határát remélték kitolni. Például
Oroszországban, Tulában E.B. Evanzseliszta hozott létre hibrideket a mandzsúriai dió és a közönséges dió között.
Kaliforniában a Pedro fajta őseként a mandzsúriai dió is szerepet kapott. Ennek azért van jelentősége számunkra, mert a
legutóbb, 2001-ben elismert magyar nemesítésű fajták előállításába Szentiványi Péter bevonta a Pedro fajtát, azzal
keresztezte korábban szelektált fajtáit, így ma már öt új diófajtában érzékelhető a nemesítés eredménye.

Juglans neotropica - Sötét dió, Andok diója
Egyéb nevei is vannak, igen nagy változatosságban:
- J. colombensis (Kolumbiai dió), kolumbiai cédrus (cedro colombiano)
- J. honorei (amit tévesen J. honored-nek is írnak), Ecuadori dió (Ecuador walnut), trópusi dió (tropical walnut),
- J. boliviana (Bolíviai dió, bolíviai fekete dió), ennek a helyi nevei: hazai dió (nogal de la tierra), fekete dió (nogal negro),
fehér dió (nogal blanco),
- J. soratensis (Sorata-i dió), ugyanott tocte-nak is hívják,
- J. venezuelensis (venezuelai dió), aminek a helyi nevei: Caracas-i dió (nogal de Caracas), fekete cédrus (cedro negro, máshol
cedro nigro), nagy cédrus (cedro grande), erdei dió (nogal silvestre), nogal plance, babér (laurel),
- vagy mindenhol csak egyszerűen diófa (nogal).
Megjegyzem, van, aki a J. boliviana-t és a J. venezuelensis-t jelenleg is önálló fajoknak tekinti (l. ott).

A család sanyarú sorsú, de szépreményű tagja.
Az Andok hegyeinek oldalán és a hegyek közötti völgyekben él, az Egyenlítő környékén, Venezuelától Bolíviáig, Peruig, 10002700 m-es magasságban. (Kolumbiában 1700-2700 m között, Ecuadorban 1600-2700 m között, Peruban 1000-3000 m között
él.) Ritkán, elszórt egyedekben található. Gyakori, hogy egyes egyedei mezőgazdaságilag művelt területeken láthatók. Az
érintett 5 ország mind a sajátjának tekinti. Igazából a jogelőd inka birodalom diója, az inkák termesztették, az inka
birodalom indián népeinek (a muiszkáknak és a csibcsáknak) szent fája volt.
A diófélék közül az egyetlen örökzöld, egyben fagytűrő dió. Bár helyesebb, ha
félig örökzöldnek mondjuk, mert bár lombját egész évben neveli, időnként
mégis lehullatja, de nem az évszakok szerint (ami termőhelyén nincs is), hanem
szárazságra. Ugyancsak jellemző rá - más dióktól eltérően, - hogy az újbóli
kihajtáshoz nincs szüksége nyugalmi időszakra, az évszakok váltakozására.
Teljes mértékben alkalmazkodott az egyenlítői, örök nyári körülményekhez.
Élőhelye a magas tengerszint feletti magasság miatt nem mondható trópusinak,
mert nem forró. Klímaigénye mérsékeltnek mondható. A hőmérséklet az 10003000 m-es magasságban -3 °C és + 25 °C között változik, általában ugyanazon
a napon belül. És helyesebb, ha nem nevezzük fagytűrőnek, mert néhány fokos
mínuszt elvisel ugyan, de a nagyobb hideget nem szereti, és hideg helyen nem él
meg.

Mély, laza szerkezetű talajt igényel, homokosat vagy középkötöttet, semleges
vagy kissé savas kémhatásút.
Széltől védett mélyedésben szeret nőni, ahol a csapadékvíz is összegyűlik. A
völgyeket szereti, a hegyoldalakat nem.
Egyenes törzsű. 20-30 m-esre nő meg, de ilyen nagy fák nem találhatók, mert
előbb kivágják. Ahol hagyják nőni, nem vágják ki idő előtt, pl. Costa Rica-ban
egy 40 éves fa 66 cm törzsátmérőt nevelt. Általános, hogy a magasabb fák
törzse akár a feléig is fel van kopaszodva. Kérge mélyen repedezett. Koronáját
gömbkoronának mondják, valójában igen szabálytalan, egyedi koronát
növeszt. Vaskos, nagy ágai vannak. Lehullott lombjából visszamaradó száraz
avar a fa körül megakadályozza más növények növekedését, ezért környezete
gyommentes.
Lombja világoszöld, sűrű, jellemzően a hajtásvégi csomókban összpontosul,
levelei páratlanul szárnyaltak. A fa növekedése termőhelyén még jó
körülmények mellett is lassú.
Levele 1886-ban így nézett ki:

Mai rajza:

A hím- és nővirága egyaránt krémszínű. Porzós barkái az előző évi hajtásokon (vesszőkön) jelennek meg, a levélnyél helyén
lévő rügyekből. Számos barkát nevel. Nővirágai 2-4-es csoportokban, az azévi hajtás végén jelennek meg. Más dióktól
eltérően hím- és nővirágai azonos időben nyílnak, nem igényel külön beporzó fát a termékenyüléshez.

Rövid kocsányon ülő, barnás-fekete csonthéjas termését a virágzástól 4 hónap múlva
érleli, gömbölyded diója nagyobb méretű, mint a mi diónk. Ha kopáncsa leválik, előtűnik
jellegzetes diója. Termése gömbölyű, szokatlanul vastag héjú, mintegy 6 cm-es, színe
szürkétől sárgásbarnáig vagy feketésig változik.

Dióját rendkívül nehéz feltörni, már csak a héj vastagsága miatt is. Hagyományos módon, kővel, kalapáccsal nem is sikerül,
csak erős diótörővel.
A bél ehető, jó, finom ízű, tápláló. Esszenciális olajsavakat tartalmaz (mint a
közönséges dió). Olajtartalma 60-65 %. Almasavban, oxálsavban gazdag.
Tannintartalma ízén is érződik. Mint dióbelet magában is fogyasztják, fontos
élelmiszer.
Exportra nem kerül, termését termőhelyén forgalmazzák és fogyasztják.
Termőhelyén sütemények, édességek készítésére használják. Ilyen édesség
Ecuadorban a „nogada de Ibarra” (ibarrai diócsemege), amit cukorból, tejből,
dióbélből készítenek. Gyakorlatilag karamellizálják a dióbelet, és különféle
élénk színekre festik. Az ibarrai asszonyok - idegenforgalmi látványosságként is
- vékony faháncsból készült dobozkákban árulják a helyi piacon.
Általában nogada-nak (diókrémnek) hívják a dióbélből készült édességeket. Zselét is csinálnak az
érésben lévő, még lágy dióbélből, cukorral főzve. Sőt, a friss diót főtt kukoricával is keverik, az így
készülő édességek általános neve „mote”.
A diókopáncsnak gombaölő és halpusztító hatása is van, ez juglontartalmából adódik, ezen kívül
juglandint és polifenolt is tartalmaz, amelyek értékes alkaloidák.

A dióbél kereskedelmi forgalomba csak helyileg kerül, érési szezonban a helyi piacokon kapható.
A parasztok elsősorban diójáért ültetik. 8 év múlva kezd teremni.
Fája finom, mutatós, gyönyörű. Keményfa, de nem túl kemény, értékes,
trópusinak minősülő faanyag. Színe csokoládébarna, sötét-fekete, szíjácsa
élesen elkülönül, színe fehéres. Színe általában az északamerikai
feketedióra emlékeztet, de gesztje annál sötétebb. Néha bíboros árnyalata
van, magas fényű. Erezete egyenes, rönkje az elágazások miatt csomós.
Textúrája inkább durva. Illata kellemes, de határozott. Anyaga lassan
szárad ki, és hajlamos a vetemedésre.
Megmunkálhatóságáról, faipari tulajdonságairól mindaz a jó elmondható,
ami a közönséges diót és a feketediót jellemzi.
Faanyagában időnként kristályos szemcsék fedezhetők fel, ugyanúgy, mint
a feketedió fájában. Valószínű, ezek a kristályok ugyanúgy kalcium-oxalátból állnak, mint a feketedió esetében, és élettani
funkciójuk a felvett kalcium tárolása a növény számára.

Termőhelyén épületfának használják, továbbá dekoratív ácsolatok készítésére, ládákat és sok gitárt készítenek belőle. Ezen
kívül néhányszáz tonnás évi mennyiségben exportálják is az USA-ba, ahol gyakorlatilag ugyanolyan célokra dolgozzák fel,
mint a feketediót. Helyben előszeretettel használják faragványok, ajándéktárgyak készítésére, végső esetben pedig
faszénégetésre és tüzifaként.
A diófa-deszkák szállításra várnak:

Bútor az andok diójából:

Parketta is készül belőle:

Tisztelt világjáró Kollégám, ha Ön Ecuadorban jár, előre kérem, csak forralt vizet igyon. Ha mégsem, számolnia kell azzal,
hogy szájában hámparazita férgek telepednek meg. Hogy a helyi parasztoknak mégsincsenek hámparazitái, annak
köszönhető, hogy a helyi diót fogyasztják, juglontartalma féregölő. Ha turistaként mégis a forralatlan vízre kényszerülnénk,
kövessük a helyi lakosok példáját. Helyi dió a piacon is, élelmiszerboltban is kapható. Dióbelét rágcsálva biztos a gyógyulás.
Nemcsak termése, kérge és levele is gyógynövényként hasznosítható. Tannintartalma miatt összehúzó (asztringens) hatása
van, sőt a gyökerének is. Levelének főzete belsőleg használva megszünteti a hasmenést, köhögés ellen is jó, és vértisztítónak
is tartják. Külsőleg pedig sebek lemosására használják. Úgy is alkalmazzák, hogy a friss, érésben lévő dióbél levét mézzel
keverik, ezzel kennek be sebeket, forradásokat, fekélyeket. Kolumbiában a levélfőzetet májgyógyszerként is számon tartják.
Ecuadori parasztok a levél főzetét tejjel keverik, ennek állítólag bor-íze van, és táplálja az agyat. Naponta egy litert kell
belőle fogyasztani. Mások a „dióvizet” (agua de nogal) fogyasztják tea, matétea, vagy más, aromásított víz helyett, vagyis 1 l
vízbe egy diólevelet főznek bele.

Termésének, levelének főzetéből tonizáló oldat készül, amelyet hajmosáshoz, a haj
sötétítéséhez és a hajhullás megakadályozására használnak, pl. Kolumbiában.
Kérgének csersavtartalmát bőr-kikészítésre hasznosítják.
Kopáncsából, de még leveléből és gyökeréből is festéket készítenek, ami egyike a
ma már ritka növényi festékeknek. Fonalak, pamut- és lenszövetek festésére
használják. (A jobboldali képen gyapjút festenek, Ecuadorban.) Festéke diószínű,
vagy sötét gesztenyeszínű. A zöld dióból sárga festék készül, az érett dió
kopáncsából fekete.
Ecuadori népszokás, hogy lányok, fiatalasszonyok ruháját festik meg diófestékkel,
és ennek szimbolikus jelentősége van.
Termése:

A csinosan polírozott dióhéj-darabokból ékszer-fantáziát alkotnak. Ugyancsak dióhéjból készítenek gyapjúkabátokhoz
nagyméretű gombokat, és csiszolt dióból nagyméretű rózsafüzéreket.

Az Andok diója a délamerikai ökoszisztéma fontos eleme.
Diótermését a helyi szürkemókus-állomány szívesen fogyasztja. A
kép Ecuadorban, a guayaquili Bolivar parkban készült.
A fa szép városi díszfa is. Díszfakénti
telepítését erősen szorgalmazzák. Impozáns
látványa van. Parkokba, szabad területekre
ajánlják.
Értékei ellenére a faj nehézségekkel küzd.
Fája olyan magas értékű, hogy a nagyobb
fákat gyakorlatilag mind kidöntötték, végig
az Andokban. Az érintett 5 országban
gyakorlatilag nem létesültek ültetvényei.
Az érintett 5 ország nemzeti parkjaiban őriznek állományokat az
Andok diójából. Bolívia 3 nemzeti parkja is, az Amboro, a
Carrasco és a Cotapata Nemzeti Park kiemelt értékei között
tartja számon, mert élőhelye beszűkült. Kolumbiában és
Ecuadorban a kivágást és az exportot hatóságilag korlátozzák. A
nagy példányok ritkák. Egyedül Kolumbiában mondható
viszonylag elterjedtnek. A faj sebezhetőnek tekinthető.
Előfordulási területén állománya erősen lecsökkent, helyenként kipusztult. Csak alkalomszerűen művelik, pl. a
mezőgazdasági területek szegélyén, ahol szabadon szaporodhat.
Potenciálisan igen értékes diófaj, az Andok vidékén és máshol is. Pl.
Közép-Amerikában, Brazíliában, India, Pakisztán és Nepál
középmagas hegyeiben, továbbá más trópusi, szubtrópusi
magasföldeken ajánlják telepítését. A trópusokon azért is értékes,
mert ott gyakorlatilag hiányoznak a termelésből és a fogyasztásból a
diófélék, és kereskedelmi forgalomban se szerezhetők be. Többcélú fa
lehet tehát.
Venezuela fővárosában, Caracasban mozgalmat indítottak városi,
díszfakénti telepítésére "egy tér, egy diófa" jelszóval. A diófaültetést
a venezuelai állam támogatja.
Ipari régiókban, pl. Új-Zélandon (ahol az éghajlat már mérsékeltbe
hajlik) a trópusi faanyagok iránti igen nagy igény indokolja
termesztésbe vonását.
Nemesítésével intenzíven foglalkoznak. A nemesítés során a gyors növekedés, valamint a nagyobb dióméret és a vékony héj a
cél, a szelekció ezekre irányul. A legígéretesebb trópusi diófa-alapanyag. Tervbe vették a faanyag-célú termelés növelését. Az
Andokban is, másutt is megkezdődött telepítése.
Kísérletek folynak a világ más részein történő meghonosításával is, pl. Új-Zéland hegyvidékein,
vagy Indiában a Himalája előhegyeiben. Új-Zélandon Ecuadorból származó magokból neveltek
fákat, és új élőhelyén kiemelkedő növekedést produkált, tíz év alatt tíz méteres
átlagmagasságot ért el, egyes években az átlagos növekedés 1,5 m volt, és a harmadik év után
már diót termett. Bebizonyosodott, hogy a megfelelő mennyiségű diótermésnek nem feltétele
pollenadó fajták jelenléte az állományban.

Ha telepítésén gondolkozunk, tudjunk róla, hogy mélyrétegű, tápanyaggal jól ellátott, jó vízgazdálkodású talajt igényel ahhoz,
hogy jól növekedjen, és legyen ereje ellenállni a betegségeknek. Enyhe klímát szeret.
Ha magunk csíráztatjuk, ne legyünk türelmetlenek, szokásos csírázási ideje 1-3 hónap. Vesszők gyökereztetésével is
szaporíthatjuk.
Ha csemetét telepítünk, 1 m 3-es gödröt ássunk, hogy a fácska gyökerei kezdetben akadálytalanul növekedhessenek.
Konténeres csemetét használjunk, hogy minél nagyobb és egészségesebb gyökérzettel telepíthessük. Olyan mélyre ültessük,
hogy a gyökérnyak a talajfelszín közelében legyen. A csemete körül egyengessük el a talajfelszínt, majd ülepedés után
pótoljuk az ülepedett földet.
Ápolást igényel. Néhány naponként öntözzük meg, és három havonként műtrágyázzunk. A csemete körül a talajt
rendszeresen művelni kell, mert a gyökerek levegőigényesek.
Betegségeknek, kártevőknek ellenállónak tűnik. A következő képen egy negyven éves, egészséges példánya látható Costa
Rica-ból, Turrialba-ból. A fa 27 m magas, és ahol mutatják, 66 cm vastag a törzse.

Jól hibridizálható, a közönséges dióval van is hibridje, ami a J. neotropica-tól eltérően már nem porozza be magát, pollenadó
fát kell a közelébe ültetni. Hibridizálódási hajlama még kihasználatlan. Amit eddig létrehoztak, ígéretes. Lehet, hogy még
nagyobb növekedési erélyű hibridjeié lesz a jövő, pl. a fekete dióval létrehozott hibridjéé. Egyébként ennek a hibridnek a
diója jobb, mint a fekete dióé.
Végül még három, növénygyűjteményben készült felvétel ecuadori és perui gyűjtésekből.

Juglans nigra - Feketedió 1. rész

Amerikában - bizonyos fokig értelemzavaróan - egyszerűen csak diónak (walnut) is nevezik, ami félreértésre adhat okot.
Többségében korrekten kiteszik elé a fekete (black) jelzőt. A legkorrektebbek pedig az észak-kaliforniai fekete diótól való
megkülönböztetés céljából a keleti (eastern) jelzővel is ellátják. Ezzel egyben az arizonai (fekete) diótól is megkülönböztetik.

Ásatásokból kiderült, hogy a feketediót már ez előtt 4000 évvel is fogyasztották az
indiánok az amerikai Nagy Tavak vidékén.
Az eredeti termőhelyén őshonos csiroki indiánok nevén a feketedió se-di vagy sa-di. A
dakoták dióját sat-nak vagy sát-nak mondják, fáját sáhtaaku-nak. A delavárik túkwimnek, fáját túkwimenski-nek. Végül az alabamai indiánok nyelvén ochapataski a feketedió
fa neve.
A feketedió a közönséges dió legközelebbi rokona. Feketedió alanyra gyakran oltják a
közönséges diót.
Az északamerikai kontinens bennszülött diófája, elterjedtsége széleskörű. Igen sok
tulajdonságában megegyezik vagy hasonló a mi közönséges diónkhoz, általában ugyanazt
a szerepet tölti be, mint nálunk a diófa, azzal a különbséggel, hogy a miénkkel ellentétben
erdőalkotó fa, faanyagát elterjedtebben használják, viszont diójának étkezési célú
használata nehézkesebb.
A feketedió Magyarországon sem ismeretlen. Telepített példányai az országban
szétszórtan megtalálhatók. Legnagyobb, valószínűleg erdészeti célú, de ma már védett
területen lévő telepítése a Duna-Dráva Nemzeti Park mohácsi részén található, ahol a 7700 ha erdőterület bő 10 %-án, 824
ha-on tenyészik. Az említett Béda-Karapancsai Körzetben a sárga szín jelzi a feketedió előfordulási helyeit:

A feketedió természetes elterjedtsége Északamerikában a térképen látható. A piros és a sárga foltok a nagyobb
állománysűrűséget jelzik.

Természetes körülmények között a vegyes állományú lombhullató erdőtársulások kisebbségben levő tagja. Olyan erdőkben
lakik, ahol a juharok, a nyárfák, a tölgyek vagy a szilfák adják az erdő zömét.
Jellemzően kisebb csoportokban él, vagy elszórtan, egy-egy fa található belőle az erdőkben. Főleg az erdőszéleken található.
Tiszta állománya ritka.
Főleg hordaléktalajokon találjuk, a hegyek, dombok lábánál, gyakran vizenyős területen, ahol azért maradt meg, mert
kivágása akadályokba ütközött.
Ami a talajigényét illeti, a homokos vályogtalajok, a középkötött talajok és az agyagtalajok egyaránt megfelelnek számára,
ha jó vízmegkötő, víztartó képességűek, és termékenyek. A talaj kémhatására nem túl igényes. Bár a semlegeshez közeli pHérték a legkedvezőbb számára, a lényegesen savanyúbb talajt is jól elviseli, és meszes kőzetek hordalékán is jól megél. Fontos
számára a mély talajréteg.
A feketedió megjelenése, alkata télen, nyáron és ősszel (ugyanaz a fa):

Szimpatikus növény. A fa minden része jellemző fanyar illatú.
Terebélyes alakú, méltóságteljes, impozáns megjelenésű, 30-35 m-re is megnövő fa. Terebélyes alakú, ha szabadon áll, van
helye nőni. Jellemző koronaformája:

De nemcsak jól bírja, szereti is az erdei környezetet, sűrűn vagy más fákkal elegyesen is szépen nő. Ilyenkor törzse egyenes,
kevés elágazást hoz, koronája szűk.

A termő korú feketedió fák törzse mellmagasságban 75-100 cm törzskörméretű is lehet, jó termőhelyen.
Hosszú életű fa, ha hagyják sokáig élni. Kétszáz éves fák gyakoriak. Ohio állam jelenlegi legnagyobb feketedió fája Holmes

County-ban él, 32 m magas. Wisconsinban egy 40 m magas, 244 cm-es törzskörméretű feketedió fát regisztráltak. Indiana
állam rekordere 46 m-es, 183 cm törzskörmérettel. Kanada Quebec tartományának rekorderét Compton helységben 1815ben ültették, vagyis jelenleg 194 éves, és teljesen egészséges. Az ő képei következnek.

Kiemelendő a feketedió téli hidegtűrése, ami -35 C°-ig biztosan terjedhet.
Gyökérrendszere kiterjedt. Egy indianai kutatóállomáson kiásták, megmérték egy 9 éves feketedió fa teljes gyökérzetét.
Főgyökere 230 cm mélységig hatolt, oldalgyökerei pedig a fa tövétől 240 cm-re.
A feketedió fa gyökérrendszere lényegesen jobban bírja a talaj tartós vízborítottságát, mint a közönséges dióé. A
tenyészidőszakban 90 napra teszik azt az időt, amíg a vízzel elárasztott gyökérzet nem fullad meg. Egyes példányok 150
napos elárasztást is kibírtak. Ilyen körülmények között a vegyes erdő többi fái előbb pusztulnak ki.
A feketedió fa gyökere gyakran él szimbiózisban talajlakó gombákkal.
A törzs pusztulása után erősen fejleszt sarjakat.

Kérge a körülményektől függően meglehetősen változatos, legtöbbször sötétszürke, szürkésbarna, a közönséges dióhoz
képest durva. Fiatalon, amíg sima, barnás, lehet világos gesztenyeszínű is, de feketés is. Később keskeny, érdes bordákkal,
jellegzetes négyszögletes, gyémánt-formájúnak mondott egységekre oszlik, a korral mélyen repedezik. "Fekete" melléknevét
állítólag sötét színű kérgéről kapta.

A feketedió-fa kérge ránézésre is sejteti, milyen faanyagot rejt.
A mélyen barázdált kéreg, megvágva narancsos árnyalattal szintén egészséges, életerős fát takar. De a túl vastag
szíjácsréteget is jelentheti.
Foltos kéreg a fa lassú növekedésére, rossz termőhelyre utal, ez esetben a faanyag pirosas árnyalatú, lazább szerkezetű lesz.
A következő képen jól összehasonlítható a közönséges dió és a feketedió kérge.

Ugyanannak a kipusztult, feketedióra oltott diófának a sarjából fejlődött mindkét törzsecske, az egyik a nemes dió, a másik a
feketedió alany hajtásából. A törzs kipusztulásakor egyidőben indultak, és láthatóan jó testvérekként növekszenek.
Időskori kérge:

Ha az amerikai kontinensen járva és egy szép diófát látva nem vagyunk biztosak abban, hogy az előttünk álló diófa hikoridió
vagy feketedió, vegyük elő a repülőtéren elkobzott helyett vásárolt új bicskánkat, - magyar gyerek bicskával jár, - és a
mellékelt ábra mintájára vágjuk meg hosszában a vesszejét. A Carya-diók fabele sima csatornát tartalmaz, a feketedióé
pedig ilyen rekeszes, hasonlóan a mi közönséges diónkhoz. Az északamerikai kontinens keleti részén csak két fának van ilyen
rekeszes fabele, a feketediónak és a vajdiónak. Megkülönböztető jel, hogy a feketedió fabele barna, a vajdióé pedig színes,
pirosasbarna.

Rügyei, vesszője:

Az előbb már szóltunk a feketedió gyökeréről. De most, mielőtt a feketedió fás részeinek tárgyalását
lezárnánk, vissza kell rá térnünk, legalább egy részletkérdés erejéig.
Nézzünk a feketedió fa alá. Mit látunk?
Első megközelítésben semmi különöset, csak első-, másod- és harmadrendű gyökereket. Elsőrendű

gyökér a feketedió lefelé hatoló főgyökere és az oldalirányba futó erős gyökerei, a másodrendűek ezekből ágaznak, és így
tovább. Vágjuk meg őket, készítsünk metszetet róluk. Ez már érdekesebb. Az első
képen a gyökér fás részének hosszmetszete látszik, kristály-zárványokkal. No, ez
már ritkaság. Kalcium-oxalát kristályokból.
Ha primitíven akarnám kifejezni magam, - és miért ne tenném a mai világban, - azt
mondanám, hogy a fene se hitte volna. Hogy ezek a kristályok mire jók, azt nem
tudom. Valószínűleg ezekben tartalékolja a feketedió-fa az élettevékenységéhez
szükséges kalciumot. A kristályoknak a kalcium-része szervetlen anyag, amit a
gyökerek a talajból vettek fel, az oxálsavat pedig a gyökerek állítják elő más
szerves vegyületekből. A második képen ugyanezek látszanak, keresztmetszeti
felvételen, 215-szörös nagyításban.
A harmadik kép ezekhez képest már szokványos. Főgyökeret ábrázol, a farész és a
külső szövet határán. Ahol a megvastagodott sejtfalak látszanak, ott indulnak a
másodrendű gyökerek (X a farészben, P a külső szövetben).
Ezek után tényleg itt az ideje, hogy a feketedió-fa zöld részeivel foglalkozzunk.
A feketedió a mi diónkhoz hasonlóan a csúcsrügyéből fejlődő hajtásán hoz
nővirágot. Ugyancsak a mi diónkhoz hasonlóan a feketedió-populációban is
előfordulnak egyedek, - fajták, - amelyek részben a vessző oldalrügyein is
virágzanak és teremnek. Ilyen például a Football 2 fajta.
Tavaszi kihajtásakor a feketedió igen impozáns, dekoratív tud lenni, világoszöld hajtásával.

Levelei 11-17, esetleg több, keskeny, 6-12 cm hosszú levélkéből álló összetett levelek, 30-60 cm-esek.

A levélnyél alapja sokszor kiszélesedett. A levélnyélen 1-6 cm után kezdődnek a levélkék. Amíg a mi diónknál a csúcsi levélke
a legfejlettebb, addig a feketedió esetében a csúcsi levélke gyakran csökevényes, vagy hiányzik.
Összehasonlító fénykép a feketedió és a közönséges dió leveléről:

A levélkék lándzsa vagy keskeny tojás alakúak, kihegyesednek, szabálytalanul fűrészesek, szúrósan fogazottak, a levélkék
válla felé pedig ép a szélük.

Gyakori, hogy a levélkék két válla nem egyenlő magasságban indul a levél tengelyéről.

A levélkeváll szabályosan vagy szabálytalanul keskenyedik el, esetleg lekerekített. A levélkék illatosak. Felszínük fényes zöld,
fonákjuk felkopaszodó. A levélkék főere gyakran szőrös.

Látjuk, a feketedió levele igencsak szép. Megnézhetjük a fonákját közelebbről is, mikroszkóppal:

Ha elektronmikroszkóppal vizsgáljuk a feketedió levelének fonákát, ilyen képeket látunk. A fehér gömbös kiemelkedés egy
növekedésben lévő növényi szőr (trichoma), jobbra tőle pedig két légzőnyílás (sztomata) látható, éppen zárt állapotban. A
második képen a trichómák jobban látszanak.

Örömmel jelentem tisztelt Kollégámnak, hogy sikerült szereznem két elektronmikroszkópos felvételt a feketedió levelének
keresztmetszetéről is.

Nemcsak belülről, kívülről nézve is szép:

Fiatalkori levele:

A levél kifejlődése májusban:

Feketedió csúcshajtása júniusban:

Lombja ősszel is dekoratív, szépen szineződik.

Sok más fánál előbb hullatja lombját, bár a lombhullás időpontja a termőhelytől, a fajtától és az évjárattól is függ. A
jobboldali kép október 18-án készült:

Lombját vesztett feketedió fa dióéréskor:

Lehullott feketedió-levél:

Hajtása lombhullásra érik vesszővé.

Az ősszel lehullott levelek helye a vesszőn jellegzetes majompofa alakot mutat, ugyanolyant, mint a közönséges dió.

A feketedió termőhelytől függően április közepétől június elejéig virágzik. Nővirágai rövid barkán ülnek, 2-5 együtt, aprók,
szirom nélküliek. Színük sárgászöldtől pirosig változik. A porzós barkák sárgászöldek, az idős hajtásokon nyílnak hármasötös csoportokban, 10 cm hosszúak, lecsüngők.

A barkavirágzatú porzók:

Pollenje hasonlít a közönséges dióéra, nemcsak küllemében, hanem biológiájában, biokémiájában is. A közönséges diót is jól
porozza.

A feketedió esetében a nő- és a hímvirágok nyílása időben némileg elkülönül. Többségében a nővirágok nyílnak előbb,
ritkább a hímvirágzást előbb produkáló változatok száma. A feketedió így biztosítja a nagy valószínűségű idegenbeporzást, a
faj életképességét.
Tapasztalni, hogy messzi környékükön magukban álló feketedió fák is kielégítően teremnek, holott nincs idegenbeporzási
lehetőségük. A diófajok közül leginkább a feketedióra jellemző a saját virágporral végrehajtott jó termékenyülés.
A virágok nyílását követő 2-5 napon belül történik a termékenyülés, a beporzás széllel történik.
Nővirága:

A feketedió virágzása akár áprilisra, akár júniusra essen is, a termőhelyén jellemző legkésőbbi fagyok mindenképpen
veszélyeztetik. És nemcsak virágát, hanem a vele egyidőben bomló fiatal hajtását is.
Termékenyült terméskezdeménye:

Termő hajtása kedvelt fotótéma.

Juglans olanchana - Középamerikai dió
J. guatemalensisnek is hívták. Egyéb nevei: fekete cédrus (cedro negro), diófa (nogal).
Salvadortól észak felé, egészen San Francisco-ig él,
hegyvidékeken. De leginkább Guatemalában. Az
USA területén már nem hoz gyümölcsöt. Trópusi
(nedves és igen nedves) erdőségek lakója. Szép
példányai vannak Hondurasban a Lancetilla
botanikus kertben, ahol kutatásával, nemesítésével
is foglalkoznak.
Nagy növésű fa, eléri a 40 m magasságot, 50 m
magas fáról is írnak. Rendszeres a 80-100 cm
átmérőjű törzs, de van 150 cm-es is. Törzse egyenes, hengeres. Koronája szűk ernyős, lombja sötétzöld, sűrű.
Kérge feketés szürke vagy szürkésbarna. Érdes, hosszanti irányban mélyen repedezett. Kérge jellemzően csersavtartalmú,

hasznosítják is.
Levele egy régi növénygyűjteményből:

Levelei páratlanul szárnyaltak, mintegy 17 levélkéből állnak, a vesszők végén csoportosulnak. Levele 50 cm hosszú. A levelek
fényesek, sötétzöldek, fonákjuk kopasz.
És egy újabb gyűjtés:

És még két herbáriumi példány. A másodikon tanulmányozható legjobban levele, virága, ezért lejjebb részleteit kinagyítva
mutatom.

A virágok kicsik, sárgák. A nővirágok füzérben, a porzós virágok fürtben nőnek. Márciustól júliusig virágzik, októbertől
decemberig érik.

Gömbölyű termése kopánccsal 5-7 cm-es, héjasan 4-6 cm-es, kb. 20 g súlyú. Csonthéja sötétszürke. Bele ehető. Szelíd, enyhe
illata van, íze összehúzó hatású. A dió természetes hőmérsékleten 30 napig minden károsodás nélkül eltartható, trópusi
körülmények között is.
Diói:

Fő értéke faanyaga. Hengeres, egyenes törzse sokszor 15 m magasságig sima, ághelymentes. Gesztje sötét kávébarna,
szíjácsa arany-gesztenye, vagy szürkés kávészínű. Erezete mérsékelt. Súlya átlagosan 0,49 g/cm3. Könnyen fűrészelhető,
asztalos és ácsmunkára jól megmunkálható, könnyen esztergályozható. Tartós, de a szíjácsa fogékony a rovarkártételre.
Faanyaga:

Gyakran rajzolatos:

Természetes úton vagy szárítóban jól szárad. Általában díszítő ácsolatok készítésére
használják, továbbá a bútorasztalosok, feldolgozzák furnérnak is, és előszeretettel
készítenek belőle különböző hangszereket. Értékes faanyag.
Szaporítása magról történik, magvetés előtt semmilyen kezelést nem igényel. Általában
hálós konténerben nevelik. Fényigénye még nem teljesen ismert, a teljes napfényen jól
fejlődik.
Homokos, köves talajon jól fejlődik. Folyók, patakok szegélyén jól érzi magát. 3x3 m-es
tenyészterületet igényel, de telepítik 2,5x5 m-es kötésben is. Ez utóbbinak előnye, hogy
ritkítással 10x10 m-es állomány alakítható ki, ami kávécserjék és paprikaföld
árnyékolását végezheti el, a tűző mexikói nap alatt. 2 év alatt 0,5-2 m-t nő, termőhelytől
függően.
Kb. 30 éves korában érdemes kitermelni.
Mexikó Veracruz államában, Los San Andres Tuxtlas helységben támogatott telepítési
programot indítottak elsősorban faanyagtermesztési céllal, mellesleg pedig a helyi
kávéültetvények fölé árnyékadó fák telepítése céljából, J. olanchana telepítésére. Faanyag
céljára sűrűn telepítik, árnyékadó céllal pedig 10x10 m-re vagy 12x 12 m-re. A diótermés
hasznos melléktermékként jön számításba.
A nyolcéves állomány átlagmagassága 14 m, a kitermelést 30 éves korban tervezik. A
faállomány kivágásakor kérgét lehántják, és tuberkulózis-ellenes gyógyszer készítésére használják.
A faiskolában gyakorlatilag nem támadják meg kórokozók, kártevők. A kiültetett állományt farontó rovarok
veszélyeztethetik.
Egy Salvadorban begyűjtött mintája és kinagyított részlete:

Hát, ez a leírás elég gyengére sikerült. Csupa száraz levél. Egyszer utána kell nézni, van-e olyan példánya ennek a diónak,
ami nem száradt ki. Egy pollenszemnyit már találtam.

Juglans regia - Közönséges dió
Erről majd később, a megfelelő helyen, részletesen.

Juglans sigillata - Jünnani dió, Pikkelyes dió
Kína Jünnan tartományának helyi diója. Kínai neve pao he tao, amit egybe is írnak, paohetao.
Vagy
másik neve ye sheng hetao. Vad diónak is nevezik, amit a kínaiak angolra wild walnut-ként fordítanak, de ez a név
megtévesztő, az Északkelet-Kínában előforduló japán diót is ugyanígy hívják, a két "vad" diófaj között a diókereskedők nem
tesznek különbséget.

Nemcsak Jünnanban, hanem a szomszédos tartományokban és Myanmarban is él a hegyek oldalain, 1300-3300 m
magasságban. Élőhelyének éghajlatát a nyári bengáli monszunesők jellemzik, egész nyáron párás, felhős meleg van, az őszitéli-tavaszi időszak levegője tiszta, magashegyi, sok napsütéssel. A tél rövid.
Régi, 1906-os leírása ismert. Talán már nem is érvényes.
25 méteresre megnövő fa. Jünnani diófa kérge:

Tudományos mellékneve (sigillata) a diótermés pikkelyességére utal, a római cserépedény-töredékek nevét kölcsönözve. A
pikkelyességet úgy kell érteni, hogy a diótermés felszíne tapintásra sima, két jellemző, erős varrata van, és a varratok mellett
és azon kívül is a felszínén mély, pikkelyszerű benyomódások vannak.

A dióhéj egyébként vastag, kemény, ezért Kínában "vasdió" néven is említik. Diója burokkal és anélkül:

Leírása ezektől eltekintve szinte azonos a közönséges dió leírásával, talán csak a levélkék száma lehet több, ritkán 15-ig is
elmehet. Levelei 15-50 cm hosszúak, a levélkék 7-13 cm-esek. Íme egy öreg jünnani diófa, jellemzően 11 levélkés levelekkel:

Diói általában egyesével vagy csoportosan (párosan, hármasával) teremnek, de ilyen, fürtös termés is előfordul.

A dióburok ugyanúgy szabálytalan foltokban válik le a dióról, mint a közönséges dió esetében.

Alakváltozatok:

A dió 3,4-6 cm hosszú, 3-5 cm széles.

Diójának törhetősége ugyanolyan, mint a mi diónké. A változatok nagy részénél a dióbél csak apró törmelékekben nyerhető
ki belőle, és csak 1-2 nemes fajtája vékonyhéjú, jól törhető.

Kereskedelmi forgalomban:

Dióbele világos, tetszetős, ízletes.

Ehető dióbeléért és kiváló minőségű keményfájáért termesztik Kínában. Bár helyesebb úgy mondani, hogy nem termesztik,
csak eltűrik, hogy nőjön a hegyoldalakon, olyan helyeken, ahol már teraszos rizsföldek sincsenek.

Dióbeléből sok dióolajat készítenek, aminek aromásságát, ízletességét az eladásával foglalkozó kínai kereskedők jobbnak
mondják a közönséges dió olajánál. (Biztosan így van, nekik érdekük, hogy eladják, csak nem hazudnak.)

Termeszthetőségét jelenleg is kutatják Kínában. Egy elismert fajtájáról van hallomásom, a Jangbi-ról, aminek képét itt
mutatom. (A képen összehasonlításként a kínai hikoridió nemesített fajtája, a Jin Hua is rajta van.)

Jangbi egyébként Jünnan "dió-fővárosa", a termesztés és a diókereskedelem központja.
A Jangbi diófajtát vegetatív úton, oltással szaporítják. A nemes vessző megszedésére telepített anyatelep látható a képen, az
első vesszőszedés előtti állapotban, télen. A fehér festés jelzi, hogy meddig kell a fát meghagyni, fölötte a vessző levágandó.

A következő képen is Jünnanban nemesített, elismert pikkelyes dió fajta látható, de a nevét sajnos, nem ismerem.

Mindenesetre az kétségtelen, hogy Jünnan tartomány Shiyueliang városa mellett Lamadi faluban nemes oltványokat ültetnek
faiskolába. Azért biztos, mert a hírt maga a kínai állami hírgyár hozta le, talán nem nagy vétség, hogy ide átemeltem. Talán
már el is évült, mert az esemény napra pontosan két éve, 2011. február 20-án esett meg.

Szépségénél fogva díszfaként is számításba jön, néhol városi parkokban is találkozhatunk a pikkelyes dióval.

Vastag héja dióhéj-faragásra predesztinálja a pikkelyes diót, erre a célra a legalkalmasabb a diófajok közül. Élnek is vele a
kínai művészek.

Amennyire tudtam, kerestem a jünnani pikkelyes dióról szóló információkat. Még kínai anyagokba is belenéztem. A fő kérdés
az volt, miben és mitől más ez a dió a mi diónktól. Végül is a kételkedés kerekedett felül bennem. Szerintem nem is más, nem
beszélhetünk külön diófajról, hanem a hatalmas jünnani hegyek között a világ más részeitől jól elzárt vidéken a közönséges
diónak egy erősen tájjellegű vonásokat hordozó változata alakult ki. Jelenleg ez az álláspontom, amíg valaki be nem
bizonyítja, hogy nincs igazam.

Juglans venezuelensis - Venezuelai dió
Állítólag mégis különbözik fajilag a J. neotropica-tól.
Venezuela parti hegyeiben él, igen ritka. Junquito és Colonia Tomar között, a sűrű erdőkben találhatók példányai.
Diója étkezési célra nem jön számításba, bár ehető, nagyon ritka.
Ezzel a Juglans-diók felsorolásának a végére értünk. De nehogy azt higgyük, már mindet ismerjük. Van ugyanis még két le
nem írt faj, amelyeket egyaránt Juglans sp. névvel illetnek.
A felsorolt Juglans fajok közeli rokonok, egymással jól hibridizálódnak, hibridjeik nagyszámúak.
A közönséges dió és a feketedió keresztezéséből létrejött hibridek kiváló faanyagtermelők. Az észak-kaliforniai feketedióval
alkotott hibridje, a paradox-dió (bastogne walnut) faanyagának különlegességével tűnik ki. A közönséges dió és az arizonai
dió hibridje potenciálisan jó faanyagtermelő, de még nem bizonyított.
A közönséges dió és a mandzsúriai dió hibridjét a közönséges dió nemesítésére, terméshozamának növelésére használták, az
Andok diójával létrehozott hibridjét pedig annak feljavítására.
A feketedió az észak-kaliforniai feketedióval egy sor diótermelési célú hibridet is alkotott, faanyag-célra pedig az oregoni
feketediót hozták létre.
A feketediónak a kicsi dióval is van hibridje, annak pedig az arizonai dióval.
A szívdió és a vajdió hibridjét diójáért termesztik, a vajdiónak továbbá a mandzsúriai dióval is van hibridje.
Tehát összesen 20 leírt, +2 leíratlan faj, továbbá 5 változat és 10-20 hibrid, de ez még biztosan nem végleges.
A Juglans-diók további tanulmányozásának tehát tág tere van. Biztatnám is erre tisztelt botanikát szerető Kollégámat.
Mi pedig a többi diótermő fa tanulmányozásába kezdünk, a következő fejezetben.

Juglans hirsuta
Mexikóban él, Nuevo Leon tartományban a hegyekben, mintegy 800 m-es magasságban.
Egyebet nem tudok róla. Levele egy 19. századi növénygyűjteményből:

Juglans hopeiensis - Kínai gyógydió
Tisztelt botanikus Kollégám, úgy sejtem, letértünk a szigorú tudományosság fárasztóan rögös ösvényéről. Ezt a diófajt senki
nem tartja számon, csak a kínaiak. Ezért egy kis fenntartással tanulmányozzuk.

Kínaiak mahetao-nak mondják, és ha angolul akarnak írni róla, a wenwan walnut nevet alkalmazzák.

Miben tér el ez a diófaj, mondjuk, a közönséges diótól? Mc Granahan kaliforniai kutató szerint a levélkékben és a diótermés
formájában. Mondják a közönséges és a mandzsúriai dió természetes hibridjének is, ebben a kérdésben nem tudok állást
foglalni.
Csak Hebei vidékén él, a Taihang hegység északi részén. Étkezési célra nem termesztik, mert keveset terem, a dió héja
vastag, kemény, és kevés a dióbele. Díszdió, játékdió, gyógydió.
Gyönyörű fa, díszfának megfelel, és faanyaga is értékes, nagyon szép textúrája van. Kiváló szobrászati alapanyag. Diója
zölden, héjasan, végül művészien kifaragva:

Hebei - vagy Hopei - Pekingtől délnyugatra fekszik, Shanxi tartományban. Rendkívüli formájú diók teremnek ott.

A különböző típusokat fantázianevekkel látják el: oroszlánfej, szív, kalap és egyéb alakú diókat különböztetnek meg,
többtucat-félét. Például az oroszlánfejes így néz ki:

Kínában ezeket a diókülönlegességeket több, korábbi dinasztia idejéből (Ching, Ming, Qing) származó szövegben említik. Az
egészséggel, a hosszú élettel kapcsolatban. Játékdiónak mondják, de több annál, gyógydió is. Magasrangú személyek
állandóan mindkét kezükben tartottak egyet-egyet, és a sok fogdosástól a diók idővel simára koptak. Egy-egy ilyen,
személyesen, tenyérben koptatott diópár megbecsült ajándéknak számított, születésnapra. A pekingi Palotamúzeum több
ilyen, művészi szinten koptatott piros-barna színű diópárt őriz, rózsafa-dobozban.

Shanxi tartományban az erdészeti kutatóintézet foglalkozik ezzel a diófajjal. Egy új fajtáját kutatták fel és ismertették el
tavaly, 2012-ben, a Huayi-1 fajtát. Díszdió, játékdió, gyógyító dió. A dió alakja geoid, vagyis közel gömbölyű, a sarkoknál
laposabb. A dió mérete csúcsirányban 36-37 mm, horizontálisan 40-45 mm. A dióhéjon erősek a kiemelkedések. A dió színe
világos, mintázata gyönyörű. A dió súlya átlagban 16,5 g, de nagyon szóródik, 12-től 22 g-ig. Héja 3,3 mm vastag. Dióbele
nagyon kevés, 15,6 %. Közepesen terem, jó hidegtűrő, betegség-ellenálló.
Ezek a diók ma ilyen kertekben teremnek:

Juglans jamaicensis - Nyugat-Indiai dió
Egyéb, korábbi nevei: J. portoricensis, J. domingensis, J. fraxinifolia, J. insularis.
Spanyolul csak közönségesen nogal, angolul west indian walnut.
A Karib-szigeteken (Kuba, Dominika, Haiti, Puerto Rico) él, nevével ellentétben soha
nem élt Jamaikán.
Él, ha élni hagyják, mert az erdőirtások, a kávéültetvények mérhetetlen terjeszkedése
kiszorították élőhelyéről, és csak kisebb állományai ismertek. A kihalás veszélye
fenyegeti, botanikus kerteken kívül (pl. a Puerto Rico-i Adjuntas botanikai kertjében
van 14 db) csak a hegyeken, 1000 m-nél magasabban fordul elő. Puerto Rico szigetén
1928-ban még három természetes előfordulási körzetét jegyezték fel. A másik két
szigeten is nagyon megritkult.

A fajt 1832-ben írta le Pedro Tomás de Córdova. 25-30 m-re is megnövő fa.
Bő csapadékkal ellátott hegyek alkotják jelenleg az életterét. Kubában 200-300 m magasságtól 900 m-ig terjedő élőhelyén
1500-2000 mm csapadékot kap, olyan helyen, ahol a hőmérséklet 22-24 C°. Ugyanezt kapja Puerto Rico-n is, de Hispaniola
szigetén hűvösebb van a termőhelyén, ott 1100 m magasan is megél. Mélyrétegű talajt igényel, de a talaj kötöttsége vagy
kémhatása közömbös számára. A hegyekben a vízfolyások környékét szereti, de a Puerto Rico-i 14 darabos állománya
hegyoldalban található, 975 m magasan.
Egyik példány a 14-ből:

Legalább tízféle más fafajjal elegyes erdőkben él.
Mivel szigeteken él, az elszigeteltség a fajon belüli változatok kialakulását segítette elő. A Purto Rico-i állomány küllemre
némileg eltér a két nagyobb sziget állományától. A következő képen balra a hispaniolai, jobbra a Puerto Rico-i levélzet
látszik. A képek a levelek csemetekori állapotát mutatják.

A diók színe és felületük mintázata is mutat különbségeket attól függően, melyik sziget a hazájuk.
Porzós barkái 10-13 cm hosszúak. Nővirágai még más dióféléknél is apróbbak,
zöld színűek, hármas-ötös fürtökben fejlődnek. Februártól áprilisig virágzik.
Kubában már júniusra beérleli dióit. A nyár első felében a többi élőhelyén is
lehullanak érett diói. Keveset, fánként átlag 100 diót terem. A diószürettel nem
kell sietni, egy hónap is eltelik, mire a földön fekvő dióról a burok lerohad. Ha
közvetlenül dióhulláskor takarítják be, halomba rakva szokták a burkot
lerohasztani róla.
Gyümölcse a mi diónkra megszólalásig
hasonlít, de dióbele kevésbé ízletes, héja is
keményebb. Kisebb, mint a mi diónk, 110180 szem van egy kilóban, szemben a hazai
nemes diók 65-70 db/kg átlagával.
Diója minőségben a feketedióra hasonlít.
Más diófélékkel ellentétben nem fedeztek
fel olyan állatfajt, ami a dióit terjesztené,
természetes terjedését csak a lehullott diókból kikelő csemeték révén figyelték meg. Vagy a hegyoldalban a gravitáció és a
vízfolyások segítik terjedni.
Egy nagyított kép a dió héjáról:

Diói érés után negyedévig nem csíráznak, negyedév elteltével a csírázási arány 40-50 %.
A kikelt csemeték növekedése nagyon gyors. Hat-hét hét alatt negyedméteres növekedéseket figyelnek meg. Az egyéves
csemeték méteresre nőhetnek, a kétévesek másfél méteresre. Műtrágyázás nélkül, és kipusztulás nélkül. További
növekedése, fejlődése is gyors, törzsének vastagodása is. Egy 30 méteres kubai példány mellmagasságban mért
törzsátmérőjét 60 cm-esnek mérték.

Az árnyékot nem bírja. Csemetéi árnyékos helyen elpusztulnak. Más fáktól három-négy méteres, gyommentes távolságot
igényelnek.
Oltásával még senki se próbálkozott, de megfigyelték, hogy tősarjairól jól szaporítható.
Speciális kártevője, ami súlyosan károsítaná, nem ismert. Levélzetét a különböző, több gazdanövényes erdei lombrágó
rovarkártevők károsítják. A Dominikai Köztársaságban a dió héját átfúró, nem azonosított rovarkártétellel találkoztak.
Levélzetén baktériumos foltosság csak árnyékos helyen fordul elő.
Kereskedelmi méretekben soha nem termesztették.
Kiváló minőségű faanyagot ad, ami a feketedió anyagára hasonlít. Gesztjének színe sötét szürkésbarna, Kubában
gesztenyebarnás, pirosbarna erezettel. Szíjácsa világosabb, majdnem fehér. Fajsúlya átlagosan 0,60-0,69 g/cm 3, de ennél
sokkal sűrűbb és ritkább faanyagát is ismerik. De ritkasága miatt az elmúlt évtizedekben nem került kereskedelmi
forgalomba. A karib szigeteken nagy fantázia lenne ültetvényszerű termesztésében, mert faanyaga kivételesen kiváló.
Ennek a diófajnak bizonyított ősét ásatásban is fellelték Puerto Rico-n, a J. paleoantillana nevet kapta. Korát az utolsó
jégkorszak végére becsülik.
Feltételezik, ez a diófaj a J. venezuelensis, ugyancsak nagyon ritka fajjal van közeli rokonságban.

Juglans nigra - Feketedió 2. rész

A feketedió termése egyedülálló vagy páros, ritkábban hármas, 5 cm-es, kerek, zöld burokba (kopáncsba) zárt diótermés.

Zöld teniszlabdára hasonlít. Szeptemberben-októberben érik.

A feketedió bele augusztusban:

A kopáncs éréskor nem válik szét, hanem a csonthéjon marad.
Hosszúkás, gerinces, csúcsos, szabálytalanul barázdált csonthéjában két félből álló, ehető bél van. A két fél
négy komplett negyedként is felfogható. Esetenként kiemelkedő terméshozammal is meglepi gazdáját.
Értékesebbek a nagyobb hozamú, fehéres húsú, halványan színezett, telt belű, lágyabb ízű, könnyebben
törhető fajták, amelyeknél a két fél is elválasztható. Ezek a tulajdonságok a későbbi nemesítés, szelekció
szempontjait is képezik. A héjas magtermés idősebb fákon 25-50 kg/fa lehet.

Szeptember végén, október elején érik. Ilyenkor kopáncsa még zöld. Ha a kopáncsot ujjal már meg tudjuk nyomni, a
feketedió érettnek tekinthető.
Október a feketedió hónapja.

Héjas diója mélyen redőzött. Rászáradt kopánccsal és kopáncs nélkül:

A régi indián törzsek tápláléka volt. Ízét édesnek-olajosnak írják le. Erős, telt íze van, kissé füstös, ritkán borízbe hajló
zamattal. A feketediót ősszel összegyűjtve a cherokee-k fontos téli élelemforása volt. Nemcsak ették a dióbelet, hanem igen
kedvelt italt is készítettek belőle.

Termése egészben és félbevágva:

Héja tetszetős, hangulatos.

Dióbelét az érési szezonban magában is fogyasztják, de nagyobb részét édességek és igen ízletes sütemények alapanyagaként
tartják számon.

Mivel íze erős, jellegzetes, a feketedió-receptek elkészítésekor ezt a tulajdonságát vegyük
figyelembe, takarékosan bánjunk vele. Ha más diófélék helyett használunk a süteménybe, ételbe
feketediót, ügyeljünk az ízére. Többen úgy használják, hogy a recept szerinti feketedióbélmennyiségnek legfeljebb 1/4-ét veszik feketedióból, a többit közönséges dióból.
Ahhoz, hogy a dióbélhez eljussunk, fárasztó út vezet. A kopáncsot azonnal el kell
távolítani, ami nem könnyű. Ötféle módszert ismerek rá:
1. A kopáncsot késsel négy részre vágva húzzuk le a héjról. (Kesztyűben dolgozzunk, mert nikotin-színűre
festi a kezet, és aki látja, azt hiszi, olyan elmaradottak vagyunk, hogy még mindig füstszűrő nélküli
cigarettát szívunk!) Nagyon lassú munka.
2. Kemény felületen cipőtalppal vagy más alkalmas eszközzel koptatjuk le.
3. A dió méreténél valamivel kisebb lukakat fúrunk
keményfa-deszkába, és a diót a lukra helyezzük. Kalapáccsal ütjük át,
miközben a kopáncsa ledörzsölődik.
4. A legtermelékenyebb Fred von Althen módszere: Betonkeverőben néhány
marék kővel és kevés vízzel félórán át keverjük, majd lemossuk. Teljesen
hasonló Leo Matheny (Warrenton, Virginia) módszere is, ő kő helyett homokot
használ.
5. Kanadai módszer, hogy a kiterített kopáncsos feketedión autóval járunk
előre-hátra. Ne féljünk, hogy összetörik! Dehogy törik össze! Csak a kopáncs
reped le róla, és a kocsibejáró kövezete barnul bele. Majd nekünk kell
összetörnünk.
A kanadai módszer képekben:

Jogosan veti közbe tisztelt Kollégám, hogy ha az Egyesült Államok a technikailag legfejlettebb ország, miért nem gépesítették
az amerikaiak a feketedió kopáncstalanítását.
A felvetés jogos. Az amerikaiaknak is eszükbe jutott. Készítettek is egy feketedió-kopáncstalanító gépet, de az nem üzemel,
mert egy Pennsylvania-i mezőgazdasági gépészeti múzeum őrzi.

A feketedió buroktalanítására néhány maszek-próbálkozást a termesztési részben én is be tudok mutatni, de a legegyszerűbb,
ha a dióbirtokos nem piszkítja ilyesmivel a kezét, hanem mással végezteti el a buroktalanítást.
Tisztelt idegenbe szakadt és Amerikába kitántorgott Kollégám, most Önhöz szólok!
Az amerikai lakosoknak valamivel könnyebb a helyzetük, ha mint termelők, vagy akár mint vásárlók állnak a kérdéshez,
akkor is, ha feketedió beszerzése a céljuk, és akkor is, ha a dión levő, nehezen leszedhető kopáncsot kívánják megszerezni,
mert például diófestéket szeretnének készíteni. Nincs más teendő, mint ősszel, októberben ellátogatni Tennessee-be. Ilyenkor
feketedió-felvásárlók járják a vidéket, akik dióburok-leválasztó gépeiket a helyi terményboltok udvarán állítják fel. A
termelők sorban a felvásárló elé járulnak, aki lezúdítja gépén a diót, és a ragacsos, nedves burok a gép alatt gyűlik.
Korlátozás nélkül elvihető.
Buroktalanított feketedió:

Bárhogy is végezzük el a kopáncs leválasztását, utána minden
esetben mosás következik, amit legjobb egy vödör vízben
elvégezni. Lemossuk a kopáncs-törmeléket és a kopáncs levét.
A mosás arra is jó, hogy a diók közül kidobjuk a vízen úszó,
üres szemeket.
Ha nem törjük meg azonnal, következik egy gyors szárítás száraz, egyben
hűvös, jól szellőző helyen. Nem a napfényen. Szárítani kezdetben vékonyabb,
később pedig még 6 cm-es rétegben is lehet. A szárítás néhány hétig tart.
A száraz dió hálós vagy szövetzsákban hosszú ideig eltartható, egy évnél tovább
is.
A következő - nehéz - feladat a
törés. Amikor már száraz,
könnyebben törik, mint szárítás
előtt. És könnyebben törhető, ha
előző nap vízbe áztatjuk 1-2 órára, utána pedig másnapig légmentesen
csomagoljuk el. Ha még így is keménynek találjuk, közvetlen a törés előtt
tegyük forró vízbe.
Töréskor könnyedén kopogtassuk kalapáccsal a varratot, majd a végét üssük
meg a diónak! Nehéz kalapácsot és vasüllőt használjunk! Néhány nagyobb
példány elfogadhatóan törhető. Kaphatók nagyobb erőt kifejtő diótörő
szerkezetek is, - azokat már láttuk a házilagos diótörésről szóló fejezetben, kézi diótörő fogóval nem fogunk boldogulni.
Törés karos törő pofái között:

Van még egy megközelítés, a "frusztrációterápia-technika". Tegyünk mintegy 100 diót egy durva zsákba, és nagykalapáccsal
verjük a zsákot, betonfelületen. Addig verjük, amíg gömbölyű szemek vannak benne. Aztán válogathatunk.

És reménykedjünk, hogy előbb-utóbb kaphatók lesznek jól törhető fajtái. A baloldali képen látható feketedió állítólag
könnyen törhető.
Állítólag diónyitó lapkával nem olyan nehéz szétfeszíteni, mint törni. Ilyenkor féldiókat kapunk, de a bél kipiszkálása unalmas
munka. A feketedió belét - a közönséges diótól eltérően - nem lehet feles bélként kinyerni, csak negyedes vagy kisebb
darabokban.
A frissen tört dióbelet egy-két napig szárítsuk, mielőtt hűtőbe tennénk vagy
lefagyasztanánk. Akár edényben, akár polietilén tasakban fagyasztjuk le, évekig eláll.
Mivel dióbele édes ízű, cukrászatokban szívesen használják fel. A dióbélből készített új,
népszerű termék a feketedió-jégkrém. Újabban azt olvasni, dzsemet is készítenek belőle
az Egyesült Államokban, aminek értéke a gyártás során is megőrzött magas
vitamintartalma.
A dióbél kinyerésének nehézségei és ennek okán drágasága ellenére az Egyesült
Államokban igen népszerű a feketedió-bél. Évente mintegy 25000 tonnányi kerül
kereskedelmi forgalomba, de túlnyomó többsége házikertekben terem, és közvetlenül
használják el.
Házilagos feketedió-bél:

Akinek nincs otthon feketedió-fája, a boltban is vásárolhat feketedió-belet, vagy az abból készült édességeket. Csokoládésat,
mézeset, stb.

Feketedió-sütemények, édességek:

Feketediós édességek és feketedió-olaj:

Tisztelt Kollégám, kevesen tudják mifelénk, hogy az éretlen, zöld feketedióból ugyanolyan ízletes csemegék készíthetők, mint
a mi zölddiónkból. Sőt, a fiatal zölddióból ugyanúgy készíthető diólikőr, mint a közönséges zölddióból. Két kép a szirupos,
kandírozott feketedió-szeletekről, még zölddió-korukból:

Most, hogy kedvet kaptunk a feketedió megkóstolására, joggal merül fel az igény, hogy egy vasárnapi ebédet az elejétől a
végéig feketedióból készítsünk.
Az igény reális. De azt javaslom, erre a célra ne a dióbelet, hanem a még puha zöld diót kóstoljuk meg, tehát egy szép júniusi
vasárnapra tűzzük ki a feketedió-ebédet.

A javasolt menü:
Aperitif: Diós brandy
Előétel: Diós garnélarák
Főfogás: Csirke dióval
Desszert: Diós tojáshab
A feketedió zöld korában tele van C-vitaminnal. Ha tudunk, szedjünk friss, még puha belsejű zöld feketediókat. Az ebéd
elkészítése:
1. Diós brandy
Hozzávalók: 1 l közönséges brandy, 20 db zöld feketedió, 50 dkg kockacukor, 2,5 dl víz, 2 hüvely vanília
A zöld diókat vagdaljuk apró darabokra. Tegyük egy üveg-demizsonba, és öntsük rá a brandy-t, tegyük bele a vaníliát.
Zárjuk le, és hadd ázzon két hónapig. Aztán szűrjük le, és öntsünk hozzá cukorszirupot, amit úgy készítettünk, hogy a
kockacukrot a vízben melegítettük, és amikor az első buborékok megjelentek, levettük a tűzről, és hagytuk kihűlni. Tehát ezt
öntöttük a demizsonba. Lezárva hagyjuk így állni megint egy hónapig. Aztán újból szűrjük le, palackozzuk, 15 napig hagyjuk
pihenni, azután ihatjuk.
Ha jól számolom, mire mindezzel végeztünk, erősen ősz van már, úgyhogy a feketedió-ebéd ötletét tegyük el jövő júniusra. A
diós brandy eláll addig. Így addig van időnk beszerezni a garnélarákot.
2. Diós garnélarák (6 személyre)
A garnélarák (scampi) egy kisebb méretű, széles farkú rák. A mellékelt rossz minőségű képen
látható, de ott máshogy van elkészítve.
Hozzávalók: 12 garnélarák, 8 dkg zöld feketedió, 1 gerezd fokhagyma, 1,5 dl dióolaj,
bazsalikom, só, bors
2-3 db zöld feketediót reszeljünk finomra. Keverjük össze az apróra vágott fokhagymával,
kevés apróra vágott bazsalikomlevéllel és 1 dl dióolajjal, míg egyenletes állagú mártást nem
kapunk. A garnélarákot hosszában vágjuk ketté, és a maradék dióolajon néhány percig süssük,
míg barna nem lesz. Sózzuk, borsozzuk. A kisült rákokat helyezzük tányérra, és a langyos mártást öntsük rájuk. Dekoráljuk
a maradék zöld dió szeleteivel.
3. Csirke dióval
Hozzávalók: 1 csirke, 20 dkg hagyma, 10 dkg szalonna, 5 dkg apró uborka, 15 dkg zöld feketedió, vaj, só, bors
A csirkeszeleteket egy lábasban (serpenyőben) szalonnán süssük barnára. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Tegyünk fedőt a
lábasra, és pároljuk tovább vajon. A zöld diót, az uborkát, valamint a hagymát apróra vagdaljuk, és hozzáöntjük párolódni.
Ha kellően puha, tálalhatjuk.
4. Diós tojáshab
Hozzávalók: 3 tojás fehérje, 10 dkg zöld feketedió, 15 dkg porcukor
Reszeljük le a zöld diókat apróra, finomra. Melegítsük elő a sütőt 100 C°-ra. Keverjük össze a tojásfehérjét és a cukrot. Víz
fölött melegítsük óvatosan, és melegen verjük kemény habosra. Vegyük le a lángról, és addig verjük tovább, amíg le nem hűl.
Óvatosan keverjük bele a zölddió-reszeléket egy fakanállal. Alufóliával kibélelt tepsibe terítsük a diós habot. (Az eredeti
amerikai recept szerint csővéges tasakkal nyomjuk a habot a tepsibe.) Tegyük a sütőbe, ott már ne süssük tovább, hadd
száradjon egy órán át.

Különleges feketediós ételeket a réges-régi indiánok is tudtak készíteni. Egy amerikai indián törzsbeliek, narraganszett-ek
(magyar nevükről nem tudok) darált feketedió-bélből készítettek levesek és más, raguszerű ételek gazdagítására, sűrítésére
szolgáló tésztát.
-Ugyan, nehogy már! - vethetné közbe tisztelt Kollégám, aki olvasás közben se hisz
el mindent, hanem gondolkozik is. -Hiszen a régi indiánoknak nem volt
diódarálójuk!
Az tényleg nem volt, de dióőrlő köveik voltak. Az ásatások minden hajdani indián
településen tártak fel ilyen köveket. A kőbe csiszolt mélyedések akkorák voltak,
hogy a dióbél könnyen beleférjen, és beleillő gömbölyített kövekkel "daráltak".

Most már, hogy tudjuk, micsoda csemege a feketedió, nem lenne helyes megfeledkeznünk kerti kedvenceinkről, a
mókusokról. Számukra nem kell megtörnünk a feketediót, foguk elég kemény hozzá, és legalább addig se unatkoznak a hideg
télben. Ha mégis kedvezni szeretnénk nekik, keverjünk a feketedió közé pekándiót, vagy vegyük meg eleve keverten. Így
kapható:

Juglans nigra - Feketedió 3. rész
A feketedió hasznosításának története az amerikai történelem előtti idők homályába vész.
De Soto spanyol felfedező 1540-ben arról írt, a mai Észak-Karolina területén tett felfedezőútja
során, hogy amikor június 5-én egy indián településre, Chiahába értek, az egész csapat,
lovaikat is beleértve, olyan fáradtak és lesoványodottak voltak, miután a hegyeken átkeltek,
hogy az indiánoknál hosszabb időre le kellett táborozniuk. Az indiánok bőséges
diókészletükből táplálták fel őket, közben megtanították a spanyolokat a feketedió feltörésére,
olajának kinyerésére.
"A feketedió olaja tette rendbe emésztésünket, nagyon ízletes volt." - mint írta.
Az európai telepesek az indiánoktól vették át a feketedió hasznosításának tudásanyagát. Már a régi indián
törzsek is - és a korai európai telepesek is - szinte az egész fát felhasználták.
Dióbelét megették, a zöld dióburokból festéket készítettek, a levelekből és a fakéregből (gyógy)teát, kemény, dekoratív
fájából bútorokat és egyéb célú deszkákat, és ami a fából maradt, az tüzelő volt.
Az amerikai telepesek házaiban, bútoraiban, melléképületeiben, kerítéseiben a feketediónak megbecsült helye volt.
A feketedió ma is sokféle célra szolgáltat nyersanyagot.
Például egy apróság: Törzsét tavasszal megcsapolva édes nedvéből diószirup készíthető.

Kopáncsából sárga, zöld, világosbarna és fekete festék készíthető. (A festék házi készítéséről később szólok.)

A feketedió héja apróra őrölve finom polírozó anyagnak jó. Ismeretes, hogy a
második világháború idején az amerikai repülőgépek dugattyúit feketedióhéj-porral
csiszolták pontos méretre. Ezt az ötletet később az amerikai autóipar is
hasznosította. Az ötletet továbbfejlesztve sugárhajtóművek megmunkálására,
legújabban pedig az amerikai űrkutatásban a rakétatechnikában is használják a
feketedió héját.
A porrá őrölt dióhéjból aktív szenet készítenek. Visszakanyarodva a világháború
témájához, a második világháborús amerikai gázálarcok szűrőiben feketedió-héjból
készült aktív szén kötötte meg a mérges gázokat.
A dióhéj őrleményét az amerikai olajipar fúróiszapokhoz használja, egyéb ipari
felhasználási területe a festékeltávolítás, a kéménytisztítás és a növényvédőszerek
hordozóanyagaként történő felhasználás.
Hiába, az Egyesült Államok nem véletlen a legfejlettebb ország, a dióhéjból is pénzt csinálnak, amit itthon csak eltüzelünk.

Dekoratív héjából természetes ékszereket készítenek:

Dióbele, kopáncsa, kérge, levele gyógynövényként is használatos.
Texasi népi gyógymód például a skorpiómarás dohányleves-feketediós kezelése.

Kérge igen erős asztringens (összehúzó) gyógyhatással rendelkezik. Csípős, maró. Festék-alapanyagnak
is jó.
A fekete dió gyökere ugyanúgy herbicid hatású vegyszert bocsát a talajba, mint a mi diónké. Ezt a
vegyszert korábban juglóznak nevezték, de később rájöttek, hogy ugyanarról a juglonról van szó, amit a
közönséges dió - és több más diófaj is - termel.
A feketedió által kibocsátott juglon a növények egész sorára káros. A haszonnövények közül károsítja a
paradicsomot, a burgonyát, a lucernát, a szedret, a szőlőt, az almát. A dísznövények közül az orgonát, a
hortenziát, a krizantémot. A fák közül a nyírfát, a hársfát, a vörösfenyőt és a skót fenyőt. És még sokan
másokat.
A feketedió és a közönséges dió juglonhatása más növényekre azonos. Részletesebben az
ökológiai fejezetben tárgyaljuk.
Károsítja konkurrenseit, de károsítja saját, magról kelt csemetéit is.
Tisztelt horgász Kollégám, Ön hogyan szerzi be a horgászáshoz szükséges férgeket? Egy
amerikai horgász szerint az a legjobb módszer, hogy egy vödörben zöld burkos feketedió
szemeket áztatunk. Az ne zavarjon bennünket, hogy a víz megsötétedik, hanem öntsük ki
nyugodtan az egészet a földre. A belocsolt területen hamarosan a felszínre mászik az összes
féreg, ami a talajban tartózkodott.
A feketedió értékei viszont jelentősebbek, mint károkozása.
Ha szemléletünk nem annyira haszonelvű, és látókörünk szélesebb, észre kell vennünk, hogy a
feketedió nemcsak az emberek, hanem a vadon élő állatok számára is értékes. Amerikában az
ökoszisztéma szerves részét képezi. Termését leginkább a mókusok, a szarvasok, vadpulykák és a harkályok fogyasztják.
A feketedió szaporodásában a mókusoké a főszerep. Mivel diója közvetlenül a fa alá hull, ahol ha ki
is kel, juglonhatás és árnyékhatás miatt hamarosan elpusztul. A mókusok viszont a téli szükségletük
négy-ötszörösét is bekészletezik földi üregekbe, és a maradék dió tavasszal kihajthat.
Feketedió fák csoportja áprilisban:

Kihajtás után:

A levélnövekedés idején:

A nyár közepén:

Szeptemberben:

Az Egyesült Államokban a feketedió hasonló szerepet tölt be, mint nálunk a közönséges dió. Az emberek szeretik, kedves
fájuknak tekintik. Jellemző, hogy a dió angol neve, a walnut Amerikában elsősorban a fekete diót jelenti, az embereknek a
fekete dió jut az eszükbe róla, nem a közönséges (európai) dió. Ha a közönséges dióról akarnak beszélni, mindig
hozzátesznek egy jelzőt (európai, angol, kárpáti, kaukázusi, stb.), azzal tudják egyértelműsíteni. Jellemző a feketedió
népszerűségére, hogy patakok, dombok, települések, utcák, lakóházak tömegeit nevezték el róla.
Amerikai táj a feketedió fa alól nézve:

Amerikai szenátorok feketediót ültetnek:

Feketedió fa ültetés egy amerikai iskola udvarán:

Feketedió fák szeptemberben, az iskolai kirándulások idején:

A feketedió fák az amerikai történelem részét képezik. A képeskönyv művészeti részében egy olajfestményt is mutatok arról a
diófáról, ami alatt George Washington a hadsereget kifizette. Itt pedig az a diófa látható, amelynél Jackson generális
megpihent, mielőtt folytatta volna New Orleans ostromát.

A feketedió Amerikában kedvelt városi díszfa.

Utcafásításra alkalmazzák.

Parkokat, temetőket díszítenek feketedióval.

Feketedió fák a jamaicai Arnold Arborétumban:

Egy lengyelországi, egy olaszországi és egy németországi példánya:

Díszfaként nálunk is szépen díszlik. Egy díszparki példánya ősszel:

Hullott diója is hangulatos, dekorál. Ilyenkor illata jellemzően fanyar, kellemes.

A feketediónak ugyanúgy létezik egy - fajon belüli - szeldelt levelű változata, mint a közönséges diónak, ennek a neve Juglans
nigra var. laciniata, a közönséges dióé pedig Juglans regia var. laciniata. Kéretik a kettőt nem összetéveszteni. Mindkettőre
az a jellemző, hogy az összetett levél levélkéi erősen szeldeltek.
Ez a változat ritka, de ritkasága miatt értékes, ezért például Angliában szaporítják is. Levélzete tollszerűen néz ki, ami a
feketedió nagyobb számú levélkéjéből adódik. Ez a szabdalt levél végtelenül könnyű, csipkés hatású. Ha lehet így fogalmazni,
a természet remekműve.

Mint a feketedió általában, a laciniata is nagy növekedésű, érett korában hatalmas, impozáns fa. Törzse, kérge nem tér el az
alapfajétól.

De levélzete gyönyörű, szellős hatású.

Hogy ez a gyönyörű dísznövény mégsem ért el nagy népszerűséget, annak oka lassú növekedésében keresendő. A másik
hátránya a laciniata változatnak, hogy diótermő célra semmit sem ér, gyengén termő.

A feketedió másik dísznövény-változata hagyományos levelekkel bír, de a levelek színe bíborba hajlik, ami különös hatású.
Deming Purple néven fut egy ilyen fajta, Deming doktorról elnevezve, aki az Északi Diótermesztők Szövetségének alapító
tagja volt.
Mint minden diófaj, a feketedió is jól hibridizálódik más diófajokkal. Kivétel a részben azonos termőhelyen élő vajdió, amivel
nem ismeretes hibridje. De az arizonai és a texasi dióval igen.
A feketediónak az észak-kaliforniai fekete dióval létrehozott hibridjei részben diótermesztési célra, részben faanyagnevelésre
jók.
Diótermesztési célúak:
Rawlins mint elismert hibrid és a
Royal hibrid. Ez utóbbit még 1888-ban hozta létre Burbank, az ismert kaliforniai botanikus. Jelentősége, hogy korán
termőre fordul, nagyméretű diókat terem.
Faanyagtermelési célú hibridje a két feketedió-fajnak:
Oregoni feketedió. Termesztéstechnológiájáról a faanyagnak való dió fejezetében lesz szó.
Azóta sokszor, sok más diófajjal keresztezték a feketediót.
A feketediónak a közönséges dióval létrehozott hibridje a legnagyobb jelentőségű, a kövekező fejezetben önállóan
foglalkozunk vele.
Fatermelési vagy diótermelési célból Amerikában elterjedten termesztik a feketediót. A feketedió mindkét
termesztéstechnológiáját később részletesen tárgyalom.

Végül pedig íme egy igazán szép feketedió fa:

Hibriddió
Mivel a Juglans-diók fajainak szétválása nem oly régi időben történt, a dió-fajok közeli
rokonok. Egymás virágporával gyakran jól termékenyülnek, gyakoriak ezért közöttük a
fajközi hibridek. Hibriddió tehát sokféle van.
Én hibriddióként a külföldi - amerikai és francia - terminológiát használva a feketedió és a
közönséges dió hibridjét tárgyalom, ahol a közönséges dió az apa, a feketedió az anya.
A feketedió és a közönséges dió hibridje a Juglans x intermedia. A Juglans x Vilmoriana
néven illetett dióhibrid ugyancsak a feketedió és a közönséges dió hibridje, és a "Royal
hibrid" néven nevezett hibridek is. Természetesen, mindegyik másféle, az eltérések
legalább akkorák, mint egy diófajon belül a fajták, változatok között.
Fiatal hibriddió:

Idős hibriddió fa:

Amint tudományos neve is utal rá, ez a hibriddió átmeneti formát képez a két faj között. Esetlegesen diót is terem, de
figyelemre méltóbb a látványa. Növekedése nagy, levelei feltűnőek, szépek. Virágai aprók, rózsaszínűek.

Hibridhatásból származó nagy életereje, nagy növekedése miatt a hibriddió faanyagtermelési célra kiváló. A faanyagtermelés
jelenti fő hasznosítási irányát.
A másik hasznosítási cél pedig a dísznövénykénti, díszfakénti hasznosítás. Impozáns, hangulatos nagy fává fejlődik, szabad
térállásban nagy teret tölt be, levélzete dekoratív.

Az intermedia hibrid rövid vegetációs idejű, későn hajt ki. Megfelelő környezeti
feltételek mellett évi növekedése mégis a kétszerese lehet a közönséges dió
növekedésének.
A hibriddiónak világszerte több, elismert klónját szelektálták ki, amelyek
faanyagtermelési szempontból rendelkeznek előnyös tulajdonságokkal. Ilyenek az
Egyesült Államokban a Huntington, Paradox Bowman Kuhn, Paradox Burbank és
a Paradox O’Farrel.
Spanyolországban, Barcelonában nemrég állították elő a Juglans x intermedia egy
ígéretes klónját, amit IRTA X-80 névvel illetnek. Vegetatív klónozással, in vitro
szaporítják, és a spanyolországi faanyagtermesztésben nagy jövőt szánnak neki.
Nyári lombja:

Külsőre miről ismerhető fel a hibriddió?
Aki ismeri a közönséges diót és látott már feketediót, az a hibriddiót is könnyen felismeri. Röviden úgy lehet jellemezni, hogy
külső jegyeiben is átmenetet képez a két diófaj között.
Termete ugyanolyan nagy, törzse ugyanolyan erőteljes, mint mindkét szülőjéé. Szabad térállásban terebélyes.

Kérgének színe, állaga is a két diófaj közöttinek mondható. Sötétebb, mint a közönséges dióé, de még határozottan szürke.

Levelei világoszöldek, színre inkább a feketedió leveleire hasonlítanak.
A levélkék száma is több, mint a közönséges dióé, ami legfeljebb 9 (igen ritkán 11). A hibriddió-levélkék száma változó, 11nél több, 20-hoz közelít.

Ami leveleit a feketedió leveleitől jellemzően megkülönbözteti, hogy a levélkék száma mindig páratlan, és a csúcsi levélke
jellemzően jól fejlett.

Viszont ami a közönséges dió leveleitől megkülönbözteti, az, hogy a levélkék széle nem sima, fogazott.

A levélkék felszíne fényes.

Fonák-oldalukon a levélerek jól láthatók, kiemelkedők.

A közönséges diótól eltérően a fiatal levélkék színe nem pirosas, hanem halványzöld.

Hajtása:

A levélnyél enyhe szőrözöttsége is a feketedióra üt.

Leveleit megdörzsölve csak enyhén érezzük a közönséges dióra jellemző illatot, aromát.

Leveleinek jellemző rózsa-állása:

Nyári lombja:

A hibriddió zöld diójának színe a feketedióra jellemző világoszöld, és a termés csúcsossága, szőrözöttsége is eltér a
közönséges dióétól.

Vannak a feketediónál lényegesen bővebben termő változatai is, diói gyakran hármas-ötös fürtökben nőnek.

A leírttól eltérő, gömbölyű termést produkáló hibriddió-fák is léteznek.

A hibriddió hamisítatlan, igazi hibrid. Növekedési erélye is a hibridhatásból ered, és gyenge diótermő képessége is. Sokszor
terméketlen, mint a hibridek általában. Diója minőségben, mennyiségben nem ér fel a közönséges dió termőképességéhez,
nem érdemes diójáért ültetni.
Bár nem diójáért termesztik, a Juglans x intermediának mégis létezik egy diótermesztési célra elismert fajtája, a Kwik Krop.
Ennek a fajtának nagy, télálló, életerős fája van, de csak mérsékelt termőképességű. Korán termőre fordul. Diója vékony
héjú, könnyen törhető. A dióbél a héjat jól kitölti, a bélarány magas, a bél kellemes ízű.

A hibriddió környezeti igényei megegyeznek a közönséges dió és a feketedió igényeivel. Az igényeinek megfelelő termőhelyet
megtalálja Magyarországon is. Egy hazai hibriddió fa, közönséges diót termő ültetvényben:

Egy szép hibriddió-ültetvény faanyagtermelési célra:

Juglans major - Arizonai dió
J. elaeopyrea-nak is mondták, J. torreyinek is, valamint J. rupestris-nek is, mint a kicsi diót, de attól
megkülönböztetendő még a major melléknévvel is ellátták. És hívták már J. microcarpa majornak is.
Angol nevébe néha betoldják a „fekete” jelzőt (Arizona black walnut), mert a Juglans-diókon belül a feketediók
csoportjába tartozik.
Spanyolul csak diófa (nogal) a neve. Változatai a var. stewartii és a var. major.

Az egyetlen diófaj, amelyik sivatagi körülmények között él.
Az Egyesült Államokon belül Arizonában, Texasban, Új-Mexikóban él.
Mexikó Sonora és Coahuila tartományaiban azonban élőhelye
kiterjedtebb.
Száraz, sivatagos vidékeken él, folyók, patakok mentén, völgyekben,
kanyonokban, folyómenti síkságokon, teraszokon. Időszakos vagy száraz
vízfolyásokban is megtalálható, ahol a felszín alatt szivárgó vizet
hasznosítja. Előfordul némely hegyvidéki területen is, 800, sőt 2000 m magasságban is.
Hosszú életű fa, 400 évig is élhet.
Az arizonai dió lassan növekszik jó körülmények közé telepítve is. Nem várhatunk el tőle
többet, minthogy évente 30 cm-nyit nő.
Íme egy fiatal arizonai dió eredeti élőhelyén, termőhelyére mostoha talajviszonyok jellemzőek.

Durva, köves, sóderes területeken nő. Viszont mély talajt igényel, (főgyökere 8-9 m mélyre hatol), akkor is, ha különböző
minőségű rétegekből tevődik össze. Tápanyag-ellátottság szempontjából is megelégszik a változó minőségű talajokkal.
Termőhelyén a talaj szervesanyag-tartalma általában alacsony. El kell viselnie a rendszeres áradásokat is. Az enyhén lúgos
talajt jobban elviseli, mint a savasat.
Arizonai dió jellemző élőhelyén:

Viszonylag árnyéktűrő.
Közepes nagyságú diófa, mintegy 20 m-re nő meg, az ekkora fának 1,2 m a törzsátmérője. Alkata jellemzően vaskos, tömzsi.
Erős ágai szélesen terpeszkednek, széles gömb-jellegű koronát formáznak.
Kérge szürkésbarna, idősebb korában barázdált. Törzséről két kép:

Jellemző törzsére a villás elágazás, koronaformájára pedig a széles elterülés.

Hajtásai kezdetben zöldek, szőrösek, majd vaskosra, tömzsire, barnára érnek be. Vesszőinek belseje ugyanúgy kamrás, mint
a többi Juglans-dióé. A vesszőkön a levélnyél csatlakozási helye jól látható, nagy méretű. Rügyei piszkos szürkés barnák.
Páratlanul összetett levelei 9-15 levélkéből állnak, 15-35 cm hosszúak. A levélkék lándzsás-oválisak, némileg görbültek,
fűrészesen fogazottak. Egyenként 5-10 cm-esek. Színükön sárgászöldek, fonákjukon valamivel világosabbak. Levele néhány
felvételen:

Barkavirágzata sárgászöld színű, 5-8 cm hosszú.

Nővirága igen apró, egyesével, vagy kettes-hármas csoportokban jelenik meg a tárgyévi hajtás végén. Virágzás előtt:

Virágai későn nyílnak, májusban, júniusban, a későtavaszi fagyokat így kerüli el, amire virágai is, levelei is rendkívül
érzékenyek. A virágzás mértéke erősen lecsökken, ha a megelőző év aszályos volt. Virágzó hajtása:

Tavaszi lombja:

Három hónap alatt neveli ki termését. Termőképessége gyenge, 2-3 évenként várható rendes termés.

Termékenyülés után:

Kopáncsos diója 2,5-4 cm méretű, kerek. A zöld burok vékony, színe kezdetben élénkzöld, majd idővel megbarnul. Dióérési
idejéről az információk ellentmondók, júliustól decemberig mindent hallani. De leginkább ősszel érik. A dió héja vastag,
kemény. Felülete hornyolt.

Zöld és érett termése néhány képen:

Mintegy 100 db dió tesz ki 1 kg súlyt.
A dióbél arányát 40-50 %-ra becsülik.
Diótermése bőséges, de csak minden
második-harmadik évben. A
termésmennyiség nagyban függ az
időjárástól, főleg a tavaszi csapadék
mennyiségétől.
Aszályos évben nem neveli ki dióját, hanem elhullatja. Ehető dióját nehéz kibontani vastag, kemény
héjából. Vadon termő fái alól szokták étkezési célra összegyűjteni. A nagyobb, idősebb fák apróbb méretű
termést hoznak. Az indiánok ették.
Diótermése a helyi madár- és szürkemókus-populáció szempontjából értékes,
amelyek számára táplálékot ad. Gyenge természetes szaporodási képesége annak
is betudható, hogy dióit túl sok állat fogyasztja.
Levelei összehúzó hatásúak, ezért gyógynövényként is számon tartják.
Faanyagként azért nem számottevő, mert törzse rövid, növekedése lassú. Szép és tartós fája van,
furnérlemezt lehet belőle készíteni, ha a rönk elég hosszú. Sokféle célra használják, pl.
bútorgyártásra, ezen kívül, hogy a szélső értékeket említsem, kerítésnek és puskatusnak.
Kandallópolc az arizonai dió fájából:

Értéke a fának, hogy olyan területen ad árnyékot, ahol egyébként nem lenne. Például lakott területeken vagy legelőkön.
Metszeni a vegetációs időn kívül, vagy augusztusban lehet, egyébként olyan nagy nedvvesztést szenved, ami a fa legyengülését
okozhatja.

Egy 52 éves, 18 m magas, mezei példány:

Magányosan is nő, de megtalálható tiszta vagy vegyes erdőkben. Helyi nyár, kőris és platán fajokkal erdőcsoportok uralkodó
fájaként nő.

Egy texasi példány:

Nagy valószínűséggel arizonai diófa látható a mexikói, chihuahuai Namurachi-kanyonban is - jó lenne közelebbről látni, hogy
felismerjük. (Az idegenvezető csak annyit tud róla, hogy vad dió.)

Gyümölcstermő céllal nem szaporítják. Alanyként számításba jön a közönséges dió számára.
Generatív úton, magról szaporodik. Szaporításához a diókat egyedi edényekbe helyezik, mihelyt
azok megértek. A csírázás előtt kifejezett hidegigénye van. A tél folyamán a rágcsálóktól védeni
kell a magvakat. A talaj felszínén maradt diók rosszabbul csíráznak, mint a földdel takartak.
Csírázási aránya rossz, 50 % alatt van. Próbálták nedves körülmények között tartani a
csíráztatandó diókat, de az eredmény úgy se volt jobb. Tél végén, tavasszal kezd csírázni. A
csemete az első évben gyorsan, nagyot nő, erős főgyökeret fejleszt. Már nyár elején végleges
helyére kell ültetni, hogy gyökere ne károsodjon. Az első és a második télen nem árt némi hideg elleni védelem a fiatal
csemetéknek.
Növekedése a későbbiekben lelassul, nem lehet többre, mint 30 cm-re számítani évente. Később is sok a kiesés, nagy az elhalt
egyedek száma. Olyan esetről is beszámoltak, hogy a második évet 374 csemetéből csak 1 élte túl.

Vegetatív szaporítása még szövetkultúrás tenyészetben se volt eddig sikeres.

Rovarkártevői közül a különböző dióburoklégy-fajokat emelik ki, amelyek természetes
ellenségeként a Diachasmimorpha juglandis parazita darázs is megfigyelhető a
zöldburkú diótermésen.
Igen fogékony a gnomonia gombabetegségre, ami miatt képes a lombját elveszíteni. Sőt,
a gnomoniát képes a közönséges dióra is átfertőzni. Gyökere a gyökérrothadásra,
koronája farontó gombák miatti ágletörésre érzékeny.
Egy károsodott, repedt törzsű arizonai diófa törzsének metszete:

A kicsi dióval és a közönséges dióval is létezik hibridje. Az előbbit J. x torreyinek nevezik, az utóbbit francia kutatók
fatermelési célra tartják ígéretesnek, MJ 209-es kóddal jelölik. Ezt Garavel-hibridnek is mondják, az arizonai dió az anya, a
közönséges dió az apa.
A végére is maradt egy képem. Az biztos, hogy Arizonában készült, és az is biztos, hogy a fotós diófát fényképezett. De a fotós
fotós volt, nem szakember, így nem tudta megmondani, milyen diófajt fényképezett.

Tisztelt fotós Kollégám, mivelünk ez nem fordulhat elő, mi ismerjük a diófajokat.
Legvégül Juglans majorként közlik botanikusok az alábbi, piros színű levelet is. Lehet, hogy ásatásból származó lenyomat.

Juglans microcarpa - Kicsi dió, Texasi (fekete) dió
J. rupestris-nek és J. nana-nak is nevezték.
Angolul little walnut, Texas (black) walnut. Egyéb közönséges
nevei: törpe dió (dwarf walnut), bokros dió (shrubby walnut),
folyami dió (river walnut), mexikói dió (mexican walnut), diócska
(nogalillo, nogalito), namboca, vagy csak egyszerűen dió (walnut,
ill. nogal).
Változatai a var. microcarpa, a var. stewartii, amelyek a levél és a termés méretében különböznek, az
utóbbi szélesebb levelű és nagyobb diójú. Botanikai rajza:

Texasban, Kansasban, Oklahoma nyugati részén, Új-Mexikó keleti részén és Mexikóban él, általában elszórtan, völgyekben,
köves patakmedrekben, szakadékokban, folyómenti teraszokon. Mindig patakok, folyók közelében. A chiuahuai sivatag
völgyeinak jellemző fája. Jellemző élőhelyén:

Napos, vagy részben napsütötte helyet igényel. Vízigénye viszonylag alacsony, hőtűrő képessége nagyon magas. Lúgos
kémhatású talajt is elvisel.
Kis-közepes méretű fa, mintegy 6-15 m magas. Texas állam legnagyobb példánya:

Gyakran már a talaj közelében elágazik, terebélyes, nyílt koronát alkot, bokorformára nő. Koronaalakja gömbkoronának
mondható, átmérője a fa magasságával egyezhet meg.

Kérge szürke, az idős példányoké mélyen barázdált. Törzse jellegzetes illatú.

Ágai narancspiros, szürkésbarna színűek, gyengék.
Szárnyasan összetett levelei 20-30 cm hosszúak, 7-25 keskeny, lándzsás, görbült levélkéből állnak, amelyek 5-7 cm-esek. A
csúcsi levélke a Juglans fajok túlnyomó többségéhez hasonlóan, de a mi közönséges diónktól eltérően kisebb, mint a levélzet
középső levélkéi. Levelei az összes diófaj közül a legkeskenyebbek. Olyant is lehet olvasni, hogy kicsinyítős nevét (diócska)
kicsiny leveleiről kapta.

Ennek a fajnak egyedi sajátossága a többi dióféle között, hogy levélkéi a levélzeten belül egyenként is igyekeznek a talajjal
többé-kevésbé párhuzamos állást felvenni.

A levelek színe sárgászöld, alsó felületük világosabb. A levelek megdörzsölve jellemző aromás illatúak. Őszi levelei
világossárgák, jellemző színűek.

Rügyei és tavaszi hajtása:

Virágai sárgászöldek. Porzós barkái koratavasszal, márciusban-áprilisban jelennek meg, termős virágzata is, ami rendszerint
2 nővirágból áll. Hím- és nővirágai jellemzően külön időben nyílnak, idegenbeporzást igényel.
Porzói áprilisban:

Termését általában párosával hozza.

Termő hajtása:

Ősszel szeptember második felében, de inkább októberben érik. Diótermései 13-20 mm-esek, vékony, barna, szőrös
kopáncsban. Egy kilogrammot 200-205 db dió tesz ki. Diói ehetők, édesek.

Legnagyobbrészt vadon termő gyümölcsét fogyasztják, kisebb részben termesztik
is. Hátránya, hogy apró, 2-4 cm-es, burokkal együtt. De nagyon jóízű. Mókusok,
madarak és egyéb apró állatok szívesen megeszik, lombját a szarvasok is.
Levele gyógynövényként használatos, teáját szájöblögetésre használják.
A kicsi dió faanyaga szép, igen mutatós. Gesztje sötétbarna, szíjácsa fehéres.
Hogy mégsem készítenek belőle gyakorlatilag semmit, az vékony törzsének
következménye. A bokorformán nőtt példányok törzsvastagsága sokszor nem
több, mint 5 cm, bár a faalakú példányoké ennek a két-háromszorosa. Fája
keményfa, fajsúlya nagy, de nem erős. Évgyűrűi lazán kapcsolódnak egymáshoz,
és a faanyag nehezen viseli el a megmunkálást.
Fájából leginkább dekoratív kisebb tárgyakat, például késnyeleket készítenek, és
csak nagyon ritkán találkozni a fájából készült furnéranyaggal.
Gömbölyded dió-koronája mutatós dísznövénnyé lépteti elő. Élőhelyén városi
utcafásításra is használják. Tájrehabilitációs célra és talajmegkötés céljára is
ültetik. Állítólag Európában is lehet díszparkokban egyes példányait látni.
Egyébként 1868 óta ültetik díszfaként.
Diói jól csíráznak, ezért főleg magról szaporítják. Ősszel szokták végleges helyre
vetni, homokos talajba, 3-5 cm mélyre. Vegetatív szaporításának lehetőségét
jelenleg is vizsgálják Amerikában. Texasban gyakori, hogy a nem helyi diófajokat
a texasi dióra oltják, mint alanyra.

Egy fiatal példány:

Legveszélyesebb kártevői a dióburoklégy-fajok (Rhagoletis), amelyek a nyár második felében támadják meg, általában esők
után. Máshol a szövőlepke-kártételt emelik ki.
Kiemelkedően fogékony a talajlakó gombák károsítására. Ezért egy árvizes elöntés után biztosra vehetjük az elöntött fák
pusztulását. Viszont a legtöbb diófaj veszélyes gombabetegségére, a gnomóniára kevésbé fogékony.
Könnyen hibridizálódik a J. majorral és a fekete dióval. Az utódok küllemileg átmenetet képeznek az érintett fajokkal.
Juglans microcarpa mint városi díszfa:

Egy texasi példány:

Egy 1850 körüli növénygyűjteményből:

A texasi dió Magyarországon is előfordul. Nemcsak megél, jól is érzi magát a mostoha texasinál jóval kedvezőbb
körülmények között. Egy hazai példánya:

Hazai jelenlétét diótermesztési célú és parképítészeti szempontok indokolják.
A hazai diótermesztést nem diótermésével tudná fellendíteni, hanem alanyként jöhet számításba. Ugyanúgy, mint az 1970-es
években a feketedió alannyal a ráoltott nemesített közönséges dió fajták csökkent növekedését kívánták elérni, a texasi dió is
kipróbálható erre a célra. Bár diótermesztési elveimmel ellenkezik, hogy a diófát is az almafához hasonlóan törpésítsék, - én
nem tenném, - de gyümölcstermelő kertészek foglalkoznak ezzel a gondolattal. Remélem, az ezirányú kísérlet nem fog sikerre
jutni, így a másik cél, a díszfakénti hasznosítás maradhat a texasi dió reális hazai perspektívája. Szellős koronája, vékony
levelei, aranyos kis diócskái nagyon hangulatosak, különlegesek. Nem nevelhető belőle nagytermetű parkfa, de hangulata
egyedülálló.

Diói augusztusban Magyarországon:

És Texasban:

Juglans microcarpa díszfaként egy cseh parkban:

Juglans mollis - Mexikói dió
J. mexicana-nak is mondták. Mexikóban a következő közönséges nevekkel is illetik: folyómenti dió (nuez
corriente), negyedrész dió (cuartolote), mekkai dió (nuez meca), bebörtönzött diófa (nogal encarcelado) és
helyi mixteco indián nyelven tih-ti és tutiki.
Mexikóban 1200-2500 m magasságban, a hegyekben él, tölgyekkel, fenyőkkel elegyesen. Természetes
élőhelye a jobboldali képen piros pöttyökkel jelzett terület.
15-18 m magas fa. Törzse:

Levele így nézett ki 1890-ben:

Nő- és hímvirága jellemző Juglans-virág.

Diótermése éréskor, október-novemberben kávészínű, ehető. Nyersen vagy főzve, édességekben fogyasztják. Piacra kerülő
dióját gyakorlatilag az erdőkben gyűjtik össze. Nagykereskedelembe nem kerül. Chilapa, Guerrero piacain mintegy 2
USD/kg-nak megfelelő áron lehet kapni (1999-es adat).
Főleg faanyaga értékes, amit sokféle módon hasznosítanak. Közönségesen tűzifának, de lényegesebb, hogy házépítéshez
gerendának, továbbá patiok és kertek díszítésére, ácsolatként.
A mexikói dió ugyanúgy juglont termel, mint a közönséges dió és más diófélék. Allelopátiás hatása és emberi gyógyhatása is
azonos, gyógynövény.
A fa orvosi haszna: A leveleket reuma elleni borogatásra használják, a levelek főzetét nehezen hegedő sebekre, ezen kívül
enyhíti a szájpenészt, fehérfolyást, stb. A levelek kivonatából készült infúziót mérgezések esetén alkalmazzák. A kopáncs
véraláfutások, zúzódások borogatására jó.
Tuberkulózis ellen hagyományos népi gyógyszer a a fa kérgéből és leveléből kioldott juglont tartalmazó oldat. Ezirányú
gyógyhatását jelenleg is tanulmányozzák.
Kérgéből és éretlen kopáncsából rovarirtó szert készítenek.
Házikertekben és árutermelő ültetvényekben is ültetik. Magról szaporodik.

A TÖBBI JUGLANS-DIÓ TERMESZTÉSE
Vázlat:
Általában a Juglans-diók termesztéséről
Japán dió
Szívdió
Vajdió
Mandzsúriai dió

Általában a Juglans-diók termesztéséről
Tisztelt diótermesztő Kollégám, tudunk diót termeszteni!
Megtanultuk a mi saját, közönséges diónkon, és már ültettünk feketediót és pekándiót is. Szép eredményeket értünk el
mindegyikben.
Szakemberek vagyunk! Legyünk büszkék, ezt nem mindenki mondhatja el magáról.
Most már, gyakorlati tudásunk birtokában, hályogkovács módjára nyugodtan belevághatunk a többi dióféle fa termesztésébe
is.
Ebben a fejezetben a mi diónk testvéreit, a Juglans-diókat szaporítjuk, a következőben pedig a hikoridiókat.
Miért? Diójukért. És a dióféle fák szépségéért. Díszfának is nevelhetjük, ha nincs ültetvénynek való földünk.
Az erdőművelés, a faanyag megtermelése más műfaj. Később talán azzal is megpróbálkozunk.
Összevonhatjuk a dióféle fák termesztésének ismereteit? Ó, hogyne. Láttuk, a közönséges és a feketedió termesztése se tér el
lényegesen, pedig kontinensnyi távolságban szocializálódtak az emberhez. Azonos a szaporításuk, a nevelésük, a szüretük,
sőt, az utólagos munkák is. A világon máshol se tesznek lényegi különbséget az egyes diófajok termesztéstechnológiájában.
Juglans-diók egy svájci amatőrnél:

Magvetés céljára minden diófélét rétegezni, vermelni kell a tél folyamán. Tavasszal vetjük faiskolába vagy végleges helyükre.
A kelési arány nem mindig magas. A csemetéket az első évben gondosan ápolni, kapálni, öntözni, kötözni, permetezni kell. És
a második évben is, rendszerint átültetve.
Közös eleme a diófélék termesztésének, hogy eredményes diótermesztés csak kipróbált, bevizsgált fajtáktól várható.
Olyanoktól, amelyek alkalmazkodtak a helyi klímához, mert a dióféléknek nincsenek világfajtái, a dióféle fák kötődnek
termőhelyükhöz. Ezért oltással, szemzéssel vagy korszerűbb vegetatív szaporítással kell nevelni a diócsemetéket.
A dióféle csemeték oltására tucatnyi módszert dolgoztak ki hozzáértő kertészek. A módszerek többségében a gyenge,
alacsony százalékú eredés szokott probléma lenni. Elterjedt kertészeti gyakorlat, szinte az egész világon, hogy a Juglans
nemzetségen belül gyakorlatilag bármelyik fajra mint alanyra más fajú Juglans diót oltanak. A képek is ezt mutatják. Csak
annyit tudni, hogy északamerikai - valószínűleg mexikói - képek, és az alanyra a "vad dió" kifejezést alkalmazták. De a
nemes dió faja sincs azonosítva.

A dióféle fák többségükben nagy alapterületet foglalnak el. Individuális egyedek, többségük nem szereti a sűrű, erdei
körülményeket. Ezért vagy eleve nagy távolságban kell ültetnünk őket egymástól, vagy időközben kell ritkítanunk, ha túl
sűrűnek találjuk.
A dióféle fák térállására nincs elfogadott irányszám. Próbálkozni kell. A szakirodalomban előforduló legnagyobb ajánlott
térállás 15x15 m. És a legkisebb? Nevetségesen kis távolságokat is írnak szakértők.
A csemeték kiültetése végleges helyükre teljesen azonos minden diófaj esetében. Mélyrétegű, jó vízgazdálkodású talajokat
szeretnek, egyébként nem túl válogatósak. Az ültetés előtti talajelőkészítés változatos lehet, a gödörfúrástól a teljes
talajforgatásig.
A csemeték első éveiben a gyorsan növő, de szélkárra, letörésre hajlamos csemetéket kötözni ajánlatos. Az első néhány
évben, amíg kérgük puha, a nyulak, őzek, stb. ellen törzsvédővel kell védekezni.
Jól alkalmazhatók más diófajok termesztése során is a feketedió esetében Kentuckyban ajánlott egyszerű tápanyagpótlási
mértékek. Nem ismétlem.
Végig, a fák felnevelése során a talajfelszínt rendszeresen gyomtalanítani kell, ajánlatos az öntözés és a tápanyagpótlás, főleg
a nitrogénpótlás.
A diófák metszhetők, bár tavasszal igen erősen nedvedzenek. A kívánt faalakot metszéssel kell elérni.
Az idegenbeporzás követelménye sok esetben fennáll, de ez annyira a helyi körülményektől függ, hogy arra hiába is várnánk
tanácsot bárkitől is. Ha valakinek van ilyen irányú tapasztalata, az mindenképpen csak helyiérdekű tapasztalat.
Amikor a fák megnőttek, már maguk is besegítenek a gyomtalanításba, többségük gyomirtó hatású vegyszert bocsát ki.
Amikor megnőttek, már csak azt kell kivárni, hogy mikor teremnek. Ha teremnek, külön gond a szüret.
A diófajokon belül az egyes szelektált, keresztezett diófajták sokszor annyira eltérnek egymástól - nem küllemükben, hanem
tulajdonságaikban, - mintha nem is ugyanarról a diófajról lenne szó.
A diófajok közötti hibridek nagyszámúak, és állandóan jelennek meg újabbak is.
Hát, ezek a diótermesztés közös jellemzői, az egyes diófajok specifikumait külön említem. Természetesen, csak a mérsékelt
övi diókat sorolom fel, a japán diót, a szívdiót és a vajdiót. Szubtrópusi, sivatagi és trópusi diófélékkel itthon kár
kísérleteznünk.

Japán dió

Japánban diójáért termesztik. Mi is megpróbálkozhatunk vele. A miénknél
hidegebb éghajlaton is megél.
A japán dió jól szaporítható magról is, oltványként is. Ha szaporítani
akarjuk, érett dióját egyedi edénybe ültessük, és télen - az egerektől,
madaraktól, mókusoktól megvédve - tartsuk hideg, nedves helyen. Kora
tavasszal csírázik, és a nyár elején kiültethető, olyan korán, amikor csak
lehetséges. A csemetét az első-második télen védjük a hidegtől, és karózzuk
is.
Az átültetést fiatalon jól bírja - írják. De máshol azt olvasni, hogy mély
karógyökerének bolygatását nem bírja.
Talaj iránt nem igényes, a homokos, a középkötött és az agyagos talajok
egyaránt megfelelnek számára. A talaj eltérő kémhatását is jól tolerálja, bár
a lúgos talajokat kedveli. Fontos viszont számára, hogy a talaj mélyrétegű,
nedves legyen, de a víz ne álljon meg rajta.
Árnyékban nem nő, napos helyet igényel, és a széltől is óvni kell. A téli
hideget jól bírja, de tavaszi hajtásait a késői fagyok veszélyeztethetik. Akár
már -1 vagy -2 C°-on is, de ha friss hajtásai teljesen le is fagynak,
alvórügyekről újrahajt. Ekkor már csak termés nélküli hajtásokat hoz.
Metszeni nyár végén és koraősszel szokták, valamint a nyugalmi ideje alatt,
mert erősen nedvedzik, és a nedvveszteség miatt a fa legyengülhet.
Diótermését 3-4 éves korától kezdi hozni. Virágzási hajlandósága nagyrészt
az előző év időjárásától függ.

Rovarkártevői nem szoktak elhatalmasodni.

Európában is van diótermő állománya, Franciaországban, Périgordban. Ottani tapasztalat szerint terméshozama elsősorban
a tavaszi időjárástól függ, mert korán hajt ki, elfagyhat. Dióbele kínai kereskedőktől bármikor beszerezhető.

Igen dekoratív fa, ezért díszfaként Európában (Finnország, Punkaharju) és Amerikában (Kanada, Ontario) jelenleg is ültetik.
Európába 1860 körül hozták be, ha információim helyesek, japán diót 1866-ban ültetett először Franciaországban Siebold
holland botanikus, akinek tiszteletére később a faj tudományos nevét is sieboldiana-nak nevezték.
Értéke a japán diónak, hogy városi környezetben szűri, tisztítja a benzingőzös levegőt,
sőt, acetiléngáz-megkötő tulajdonságát is leírták. Légtisztító tulajdonsága kiemelkedik
a fafélék közül.
Ha díszfaként ültetjük, magányosan vagy kisebb csoportban, illetve útmenti fasorként
egyaránt ültethetjük. Díszfakénti felhasználása szempontjából is előnyös, hogy kevés
rovar károsítja, védekezni nem kell ellenük.
A Juglans-diók közül a japán dió tűri legjobban a téli hideget. Hidegtűrését kihasználva
főleg északi vidékeken ültetik díszfaként, például Moszkvában és környékén.
Nagybritanniában mindenhol megél.
Egy japán dió mint díszfa, és ugyanaz Finnországban:

A szép fákat Újzélandon is szeretik. Egy újzélandi díszfa-példánya a japán diónak:

Itt pedig egy díszkert lakója, ugyancsak Újzélandon. Figyeljük meg a fa körül a kövek elrendezését: Hagyományos maori
stílus.

Levelét, termését számos rovarfaj károsíthatja. Gombabetegségeit ugyanúgy sorolni lehet, mint a többi termesztett diófajét.
Egy taplógombás japándió-törzs:

Szívdió
A szívdió termesztési jellemzői túlnyomórészt azonosak az alapfajéval, a japán
diónál imént leírtak a szívdióra is érvényesek.
Élőhely-igénye is azonos, északi vidékeken, az USA-ban, valamint Kanada
Ontario és Brit Kolumbia tartományában propagálják termesztését.
Elsősorban faanyagnak, de potenciális dióterméséért is.
A fák alacsony koronájúak, mintegy 15 m magasak, kevés ággal.
Terebélyesek, a korona szélessége 20-30 m is lehet, telepítve 10 vagy 12 m-re
ültetik egymástól.
Közönséges dióval keresztezve hibridjei már nem sima, hanem tüskés diót
teremnek.
A változat jól keresztezhető vajdióval, feketedióval, de inkább mandzsúriai
dióval, így értékesebb típusok alakíthatók ki. Fagytűrése így is jó, továbbá
ellenáll legalább 3 gombabetegségnek és az ágelhalásnak.
Hektárankénti diótermése 1 tonnányi lehet, ami kb. 300 kg dióbélnek felel
meg. A fák egy része már korán, a harmadik-ötödik évben teremni kezd.
Tisztelt diótermesztő Kollégám, foglalkoznunk kellene a szívdió hazai
termeszthetőségével. Ezt idehaza még nem kutatta senki. De Európában már
itt van a szívdió, és megint lemaradunk egy üzleti lehetőségről.

Ha a termelését fontolgatjuk, az alábbiakat tartsuk szem előtt!
Széltől és fagyveszélytől lehetőleg védett helyet válasszunk. (A téli fagyot tűri, csak a tavaszit nem.) Tehát olyan helyet, ahol
nem áll meg a fagyos levegő.
Ami a szelet illeti, Nagybritanniában, Cornwallban azt tapasztalták, hogy szeles termőhelyen a fiatal szívdió-ültetvény
fejlődése igen lelassult, csak a nyolcadik évtől kezdtek a fák virágozni.
A talaj akár homokos, akár vályog-, vagy agyagtalaj, nyirkos legyen, magas talajvízszintű, vízzáró altalajjal vagy kőzettel.
Ha ez a feltétel nincs meg természetesen, öntözni kell.
A felső talajszint ugyanakkor kellően humuszos és levegőzött legyen, a talaj műveléséről
gondoskodni kell. Jó talajon gyorsan nő.
Ültetés előtt szerves- és műtrágyázzunk! Az évenkénti nitrogén-műtrágyázást a tenyészidőszak elején
végezzük el, a mikroelem-trágyákat pedig a lombfelületre permetezzük.
A talaj ne legyen erősen savanyú, kb. 6 pH-nál nem kevesebb. Előnyösebbek a semleges kémhatású,
de leginkább az enyhén lúgos talajok. Azt tartják, hogy ahol a feketedió vagy a vajdió megterem, ott a szívdió is.
Napos helyet válasszunk, árnyékban nem nő.
Ültetés előtt a teljes területet meg kell forgatni, gyomtalanná tenni.
Ha magokat ültetünk, termésként a dió-alakok és méretek széles választékával fogunk találkozni, jól és rosszul törhető,
ovális és szív alakú diót termő egyedekkel, vagyis termésünk igen heterogén lesz. Ezért a faiskolák se magról szaporítják,
hanem kizárólag oltványokként.
Ha mégis magról kívánunk csemetét nevelni, a nyirkos közegben végzett rétegezés ajánlott, hasonlóan más diófélékhez.
Előtte nem kell buroktalanítani. Jól csírázik, egy hónapos rétegezés után 90 %-os indulás szokásos. Amikor a gyököcskék
megjelennek, 2 cm mélységben ültethetők a csírázó diók. Rágcsálók, nyulak és madarak elleni védekezésre fel kell készülni.
Érdekes módon a varjak és a szajkók nem szokták kérosítani. De a mókusok veszélyesebbek.
A szívdió-csemeték szétültetése esetén számítani kell arra, hogy gyökérrendszerük szétágazóbb, mint más dióké. Ezért széles
ültetőgödör szükséges. Az átültetés akkor lesz sikeres, ha a felszínközeli, szétágazó gyökerek nem sérülnek.
Alanyaként feketediót is használnak. A kép is ezt mutatja. Szívdió feketedió alanyon. Ennek a kombinációnak állítólag az az
előnye, hogy a helyi feketedió fáknak nagyobb a hidegtűrésük.

Közönséges dió nem jó szívdió-alanynak, mert gyakran túlnövi az alany a nemest. Fordítva, amikor a szívdió az alany, és a
közönséges dió a nemes, szintén nem gyakori, bár állítólag Franciaországban kipróbálták, és jónak találták.
A kiültetésre kerülő csemete ha vajdióval alkotott hibrid, a jellegzetes szívdió-termést fogja hozni. De ennek az utódai, vagyis
az F2 nemzedék már az eredeti ovális japán dió termést fogják adni. Tehát ültetés előtt meg kell győződni a szaporítóanyag
eredetéről.
Általában erős gyökere van, a csemetéket mégis a lehető legnagyobb gyökérrel ültessük. Ültetéskor a gyökereket óvatosan
teregessük szét. Ültetés után fekete fóliával borítsuk a csemete környékét, hogy a gyökerek kellő meleget kapjanak, ezzel
stimuláljuk őket. Ajánlatos az ültetőgödörbe csontlisztet keverni. A jobb megeredés érdekében próbálkoztak közönséges dió
alanyra oltott csemetékkel, de azok nem váltak be. A legjobb a saját fajú alanyra oltott csemete, akkor jó az első éves
növekedés.
Legsűrűbben 2,5-3,0 m 2-re ültetik, illetve ha hibridfajtákat ültetnek, amelyektől faanyagot is remélnek, 5-6 m 2-re. Később, a
fák növekedésével az állomány négy alkalommal is, mindig a kétszeres tenyészterületre ritkítható. Ha a tenyészterületet
3,5x4,5 m-ben határozzuk meg, 1 ha-ra 635 fa kerül. Ez esetben is az évek során fokozatos ritkítással alakítsuk ki a legvégső
60 db /ha-os állományt. A szívdiónak igen sekélyen helyezkednek el a gyökerei, és konkurenciamentes területet igényel. Mivel
a gyökerek túlterjednek a lombkoronán, mindig ügyeljünk arra, hogy a szomszéd fák gyökere ne érjen össze. Mivel sekélyek
a gyökerei, igényli a téli hóborítást, egyébként megfagyhat a gyökérzet. A sekély gyökerezés miatt vigyázzunk, a talajművelés
során ne károsítsuk a gyökérzetet. Ezért köztes növények termelése nem ajánlott, legfeljebb pillangós takarmánynövények.
A szívdió gyökérrendszerében a felszínközeli gyökerek vannak erős többségben. A gyökerek
nagyon érzékenyek. Nemcsak a talajművelésre, hanem a fasorok közti közlekedésre is,
könnyen károsodnak.
A gyomokat mégis irtani kell, igaz, ebben segít a levelek gyomirtó juglon-tartalma.
Ami a talaj beárnyékoltságát illeti, elég, ha a talajfelszín 30 %-át éri csak napfény.
Életerős fa, jó körülmények között 50-100 cm-es vagy nagyobb éves növekedéssel lehet
számolni, telepítés után az első évben 1,5 m-es növekedés az általános. Buja lombja ellenáll a
gombabetegségeknek, és a rovarkártétel se szokott jelentős lenni.
A diótermő szívdió fák 50 év alatt 50 cm törzsvastagságúra fejlődhetnek. A hibridek ennek a
kétszeresét is elérhetik. Persze, ehhez igen sűrűn kell ültetni, és erdészeti módon metszeni,
ritkítani.
A csemeték alakító metszése olyan, mint más fáké. Ha hibridfajtákkal foglalkozunk, vagyis a fatörzs is fontos, az évek során
olyan korrekciós metszéseket kell végezni, hogy a törzs 3-6 m magasságig teljesen elágazásmentes és sima legyen. Így lehet
biztosítani az egészséges, sértetlen, csomómentes, faipari szempontból értékes törzset. Ha erre nem törekszünk tudatosan, a
korona alacsony marad.
Ha diójáért termesztjük, tudjunk róla, hogy a késői (áprilisi-májusi) fagyok tönkreteszik a diótermést, annak ellenére, hogy a
szívdiót tartják a leginkább fagytűrő diónak. A fája tűri is a fagyot, de mivel a nővirágokat a csúcsrügyeiből hozza (a
csúcsrügyek vegyes, lomb- és hajtásrügyek), és azok hajtanak ki először, legelőbb a nővirág károsodik, nem termékenyül. 13 éves korában már terem egy keveset, de csak 6-8 éves korában tekinthető termőre fordultnak, amikor már eladásra is jut a
termésből. Hosszú élete során évi 2,5-7 tonnás hektárankénti héjas termésre számíthatunk.

Diótermése az alapfaj japán dió termésével összehasonlítva:

Tápanyagpótlásról rendszeres laboratóriumi vizsgálatok alapján döntsünk. Műtrágyát csak tavasszal adjunk, mert a késői
műtrágyázás a vesszők beérését gátolja, és nő a fagyveszély.
Ha magunk akarjuk szaporítani, megpróbálhatjuk. Könnyen csírázik, mintegy 90 %-os eredménnyel. A magvak nyirkos,
hűvös rétegezése a tél folyamán nem kötelező, mint más dióféléknél, de ajánlott. Kopánccsal együtt rétegezzük. A vetést 2 cm
mélyen végezzük, tavasszal. Szaporítható sarjról és a vesszők gyökereztetésével is.
De az oltás a biztos, ha értékes fajtáit kívánjuk szaporítani. Szívdió csemete május elsején Münchenben:

A diótermelési célú szívdió válogatása, nemesítése során a következő értékmérő tulajdonságok
alapján értékelik a változatokat:
1. Törhetőség. Megbízhatóan a varraton törjön a dió, egy, vagy két darabban bocsássa ki a belet.
Géppel is törhető legyen.
2. Termőképesség. Évről évre megbízhatóan teremjen, az évközi terméshullás minimális legyen.
3. A dióbél minősége. Teltnek, egyenletesen halványsárgának kell lennie. Egyenletesen szürke, vagy
bézs-színű bél is elfogadható. Lágy íz kívánatos, a keserűség hiba.
Fajtái:
Bates. Ontariói. Jó növekedésű, hidegtűrő, korán termőre forduló, jól termő fajta, igen nagy termésekre képes. Diója
apró-közepes méretű. Az egyik legjobban törhető fajta. A dióbél aránya magas, a bél íze jó.

Brock. Csak mérsékelten hidegtűrő, de jól termő fajta. Késői érésű. Diója nagy, jól törhető, a dióbél aránya és íze
kedvező. Dióbele sötét színű. Vajdióval vagy annak hibridjeivel való beporzással utódai ígéretes hibridek lehetnek.
Buckley. Újabb kanadai fajtának mondják.
Calander vagy Calendar. Kanadában elterjedt fajta. Hidegtűrő, jól termő, korán termőre forduló. Virágzása hímelőző
jellegű. Diójának mérete közepes, a dióbél aránya 31 %. Jól törhető, íze gazdag.
Caloka. Diója kicsinek számít, 170 db tesz ki 1 kg-ot. Bélkihozatala 36 %-os.
Campbell CW 1. A CW fajták az Etter magoncai, R.D. Campbell foglalkozott velük. A W
west-et jelent. Ezek a fajták már fiatalon virágozni kezdenek. Szép, szívalakú diójuk van.
A CW 1 termésmennyiség, törhetőség és az íz szempontjából értékes fajta. Közepes
méretű diót terem. Halvány aranysárga színű bele van, a bél felesen nyerhető ki.
Szeptember végén érik.

Campbell CW 3, Campbell CWW. Ez a két fajta egyforma jellegű. A téli fagyot csúcsrügyük jól
elviseli. A legkésőbbi virágzásúak. Dióik kicsit vaskosabbak, mint a CW 1 fajtáé. Október első
hetében érnek, dióbelük felesen nyerhető ki. A CW 3 fajtának dísznövény-jellege is van, alkati
megjelenésén túl levélzete is szép, élénk zöld színét késő őszig megtartja.
Campbell CW 4. Közepes méretű. Új fajta, kipróbálás alatt áll.
Campbell C2C
Canoka. A legkésőbben kihajtó, kanadai eredetű szívdió-fajta, a legtöbb fajtát közel két héttel
kési le. A kihajtáskori fagyokat így nagy valószínűséggel elkerüli, ezért évente rendszeresen
terem. Hátránya ugyanakkor, hogy tenyészideje nagyon kinyúlik, a kora őszi fagyok a termés
beérését veszélyeztetik. Diói - a szívdó fajták között - nagynak számítanak. 110-170 db tesz ki 1
kg-ot.
Char. Koreai nemesítésű, Amerikában új fajta. Erős növekedésű, feltörekvő habitusú fája van.
Házikerti telepítésre ajánlott. Szívalakú diója vékony héjú, könnyen törhető, magas bélarányú. Char fajtájó szívdió
oltása Németországból:

Crax-Easy. Újabb kanadai szívdió-fajta, talán a Brock leszármazottja, a neve könnyen törhetőt jelent.
Etter. Igen hidegtűrő, termékeny kanadai fajta. Rövid nyarat igényel. Középnagy vagy nagy diója jól törhető. Bélaránya
és a dióbél íze egyaránt jó. Az egyik legkevésbé sikeresen oltható fajta, de diói igen jól csíráznak, magoncai jó
minőségűek. Tehát a fajta nem egységes, bár az utódok tulajdonságai közelítik az anyafáét.
Faust is létezik Kanadában.
Fodermaier. A legrégebben kiválogatott és leggyakrabban ültetett szívdió-fajta, New York-i. Értéke a jó
termőképesség, törhetőség. Életerős, fagytűrő, a -30 C°-ot jól elviseli. Túl nagy termés esetén a zölddiók
egy részét elhullatja. Hideg éghajlaton későn érik. Nagy méretű diót terem, 1 kg-ba csak 120 db fér. Gyors
szárítás esetén a dió héja szétnyílik. Diója jól törhető, a dióbél aránya 37 %. Bele jó minőségű, jóízű, felesen
nyerhető ki. A legkésőbbi érésű, október közepén érik, ezért olyan termőhelyre való, ahol olyankor még
nincs fagy.
Frank. 1980-ban elismert fajta. Az egyik legkésőbbi kihajtású fajta, a fajták többségénél 1-2 héttel később, ezért a
kihajtáskori fagyokat nagy valószínűséggel elkerüli, ezért rendszeres termésére lehet számítani. Közepes nagyságú, jól
törhető diója van. A dióbél minősége kiváló. Attraktív kinézetűnek mondják.
Gellatly. Második világháború előtti kanadai fajta.

Grimo Manchurian. Valószínűleg a mandzsúriai dióval alkotott hibrid, mindenesetre termése jellegzetes szívdió-termés.
Közepes nagyságú, jól törhető.
Imshu. John Gordon fajtája. A fajta neve az Improved Schubert névből származik, vagyis javított Schubert (l. lejjebb).
Magoncok közül válogatott fajta. Nem a termés mennyiségével, hanem méretével és törhetőségével tűnik ki, dióbele
egészben nyerhető ki. Korai érésű, szeptember végén érik.

Irvine. Talán újabb kanadai szívdió.
Jewel Box. Kentucky-i nemesítés. Korai kihajtású. Ha a tavaszi fagy nem
károsítja, évente rendszeresen jól terem. Diói igen nagyok, jól törhetők.
Kalmar. Svédországban véletlen szerencse következtében keletkezett szívdiófajta, valószínűleg mindkét szülőjét közel ültették. Koronája nagy, széles.
Könnyen törhető diója van, a bél jól kifejthető. Jól terem. Annyira sűrű
fürtökben terem, hogy a kifejlődő diók sokszor nem elég szimmetrikusak.

Locket. John Gordon fajtája. Nagy, könnyen
törhető diójú fajta. Az Etter-re és utódaira, a CW
fajtákra hasonlít. Új, kipróbálás alatt van.
Love. Kanadai szívdió.
Marvel. New York-i, 1948-as születésű, a
Fodermaier és a Wright keresztezése. Hidegtűrő, 30 C°-ot elviselő fajta. Gyorsan növő, termékeny.
Sajnos, korai kihajtású. Diója kicsi-közepes, jól
törhető, jó minőségű. A Wright-tal kölcsönösen jól
porozzák egymást.
Pyke. Igen korai érésű. Lapos diója van, jól törhető.
Rhodes. 1998-as. Kanadai, ontariói (más forrás szerint Tennessee-i). Csak mérsékelten
hidegtűrő. Korán termőre forduló, termékeny. Későn virágzik, megbízhatóan terem. Diója
közepesen nagy vagy nagy, vékony héjú, könnyen törhető. Az egyik legmagasabb dióbélaránnyal rendelkezik. A dióbél íze, minősége kiváló. Öntermékenyülőnek tartják.
Ritchie.
Rival. Hidegtűrő, jól termő fajta. Még -30 C°-on se károsodik. Diója közepes méretű,
szárítva jól törhető. Minősége, íze jó. Jó pollenadó a Wright fajta számára, és jól
termékenyül attól.
Rover. Gyengén termő.
Schubert. Bőven termő. Viszonylag
nagy, jól törhető diója van. Dióbele
kiváló ízű. Utóda az Imshu.
Shoka. 1989-es.
Simco. New York államban
termesztik.
Stealth. John Gordon fajtája. Nagy,
könnyen törhető diója van. Még
kipróbálás alatt áll. Újabb
hibridfajták szülője lehet.
Stewart. Kanadai, Brit kolumbiai.
Nagy, jól törhető diója van.
Stranger, Walter. Kevéssé ismertek.
Weschcke. Régi wisconsini fajta, nemesítőjéről elnevezve.
Westfield. Jelenleg is szaporítják.
Wright. 1930-as nemesítés, Pennsylvaniából. Igen jó téli hidegtűrő, bőven termő fajta. Korai kihajtású, a
tavaszi fagyok veszélyeztetik. Diója közepesen nagy, vajdió-jellegű. Dióbele is nagy méretű, a héjat
szorosan kitölti, ezért nehezen szedhető ki egészben. A bél jóízű, a vajdióéra hasonlít. Más leírás szerint
íze a legrosszabb a vajdiók közül. Betegségellenálló. Jól porozza a Fodermaier, Marvel és Rival fajtákat.
A szívdió-fajták csak kis részben önbeporzók. Ezért legalább két fajta legyen a kertben. Árutermelő méretű ültetvényekben a
pollenadást meg kell tervezni ültetés előtt, az a cél, hogy a virágzás ideje alatt végig legyen pollenszórás is.
Kanadában ötletes, eredményes módszert találtak az újabb, jobb szívdió-fajtajelöltek felkutatására. Akció keretében minden
érdeklődő magánszemély kaphat 10 szem szívdiót, elismert fajták dióját, vetési célra. A diók egy faiskolás kimaradt
készletéből származnak, de a diónként fizetendő 1 dollár díjat nem a faiskola kapja, hanem a diótermesztők szövetsége, ami
az akciót végzi. Természetesen, a részvétel feltétele a szövetségi tagság, és a csemeték fejlődéséről rendszeresen be kell
számolni. A legértékesebbek fajtajelöltek lehetnek, és talán még tulajdonosuk nevét is viselhetik.
A szívdió gyorsan termőre fordul, 2-3 évvel kiültetés után már terem.
Termése:

11 éves szívdió ültetvény:
Betakarítását - gépi rázás és felszedés - a korai fagyok előtt kell megkezdeni.
Zöld dióburka pelyhes, húsos. A kopáncstalanított, tisztított, mosott szívdiót egy hétig kell szárítani.
Ha nem rázzuk a fát, hanem csak a hullott diót szedjük össze, a vékony kopáncs gyakran a szárítás
alatt hull le. Ha nem, a száraz dióról kézzel könnyen leszedhető.
Betakarítás után tartsuk néhány hétig hűvös, száraz helyen. A száradás mértékét néhány dió feltörése útján ellenőrizzük,
mielőtt tárolásra összeöntenénk.
A szívdió héjasan jól eltartható, a közönséges dióhoz hasonlóan. Törés után fennáll a dióbél olajainak avasodási veszélye.

A szívdió növényvédelmi problémái azonosak, igen hasonlók a többi dióféléhez. A gnomóniás gombabetegséggel szemben,
amely a legtöbb diófélét károsítja, a szívdiót ellenállónak mondják. Az azonos termőhelyen élő vajdió rákosodása se támadja
meg.

A törzskárosító Melanconium oblongum gomba a szívdió fákra is átterjed a közeli feketedió vagy vajdió fákról. A Geosmithia
morbida által okozott rákosodás is megtámadja.
A xanthomonaszos bakteriózis ellen más dióféléknél megszokott módon, pl. réztartalmú szeres permetezéssel védekezhetünk.
A levéltetvek közül a nagy szürke levéltetűt, a Longistigma caryae-t emelik ki, amely jellegzetes szívdió-károsító. Azt
mondták, a következő kép a nagy szürke levéltetűt ábrázolja. Nekem inkább ragadozó fátyolka-lárváknak tűnnek, a
levéltetvek a szájuk alatt keresendők. A két szárnyas példány mindenesetre kifejlett fátyolka.

A többgazdanövényes károsítók, mint például a levélsodrók a szívdión ugyanúgy előfordulnak, mint más gyümölcsfáinkon. Itt
levélsodró-lárva látható szívdión.

Leveleit a Corythucha juglandis (walnut lace bug - magyarul talán csipkepoloska) szívogatja, ami a szürke dión is előfordul.
A nimfák feketék, 0,5-2 mm-esek, a kifejlett egyedek mintegy 3,5 mm hosszúak, 2 mm szélesek, egyedülálló megjelenésűek.
Átlátszó szárnyaik csipke-hatásúak. Kifejlett alakban telelnek át a fán, és későn, csak júniusban petéznek. A nimfák a
levélfonákon szívogatnak, aminek hatására a levelekből eltűnik a klorofill, megfehérednek. Színük később, nyár közepén
barnás-bronzosra változik, és az eredmény korai, augusztusi lombhullás. Feltűnő még a levélfonák fekete ürülékessége. A
kifejlett egyedek nem repülnek messze.
A hajtást és a zöld diót a Conotrachelus juglandis ormányos bogár és lárvája károsítja.
Mint láttuk, a változatnak a mandzsúriai dióval van hibridje.
Blunt. New York államban termesztik. Diója vajdió-jellegű, pedig mandzsúriai hibrid, a
Covel nevű mandzsúriai fajta keresztezett magonca. Csőrös orráról kapta nevét. A dió
alakja kerekded, mégis töréskor az oldaláról célszerűbb megütni. A bél szorosan ktölti,
mégis jól törhető, egészben kinyerhető. Dióbele édesebb, mint a szívdióké.
A szívdió és a feketedió közötti hibrid, mint diótermő fajta:

Filsinger.
Létezik hibridje a szürke dióval (vajdió) is. Ha a kereztezés során a szívdió bibéjére visszük fel a vajdió
virágporát, sima héjú diót termő utódot kapunk. George Hebden Corsan kanadai diószakértő végzett ilyen
keresztezést a két világháború között. És még legalább 15-félét. Nincs tudomásom róla, hogy munkáját
valaki folytatta volna. A vajdióval létrehozott hibridfajtákat a vajdiónál említem.

Vajdió (szürke dió)
A vajdió jóval később kezd teremni, mint akár a közönséges dió, akár a feketedió. Tízéves kora
előtt nem lehet számítani termésre. Ez az időpont a termőhelytől, éghajlattól, talajtól is függ,
kiszámíthatatlan. Bár Kentuckyban már 3-4 éves korában termést várnak a vajdiótól.
A vajdió-fa 20 éves korától terem jól, 30-60 év között adja legnagyobb termését. Az évenkénti
terméshozam nagyon eltér, minden három évből egyben számíthatunk jó termésre.
Magyarországi termeszthetőségének gátját éppen az jelenti, hogy későn kezd teremni. Mivel
optimális élőhelye északabbra van, melegebb körülményeink között a fa szövetei lazábbak
lesznek, és a faj amúgy is erősen fogékony a farontó gombák kártételére. Húsz évnél nem várhatunk sokkal hosszabb
élettartamot.
A vajdió termesztése során is a fajtahasználat jelentőségére szeretnék rámutatni. Olyan dióméreteket, amik
összehasonlíthatók a közönséges dióval, csak kiválasztott fajtáktól lehet elvárni. Egy magonc fa termését Frans Geraets
hasonlítja össze egy - igaz, nagytermetű - közönséges dióval.

A vajdió szelekciója, nemesítése során gyümölcstermelési szempontból értékmérő tulajdonságnak a termésmennyiségen kívül
az ízet és a törhetőséget tekintik. Gyümölcstermő fajtái:
Aiken. 1917-es születésű.
Alverson. Michigani.
Ayers. Michigani fajta. Feltörekvő fája van. Későn kihajtó, dús lombozatú. Kései virágzású. Diója közepes nagyságú, a
bél aránya 23 %, magasabb, mint más fajtáké. A héjból feles bél nyerhető ki.
Baker. Michigani.
Barney. Kanadai, Brit-Kolumbiai. Fája nagytermetű. Jól terem. Korai érésű. Diója nagy, nehezen törhető.
Bear Creek. Washington állambeli. Diója közepes méretű, jól törhető.
Beckwith. Ohioi. Hidegtűrő, jól termő. Közepes dióméretű (75-80 db/kg), jól törhető. A dióbél aránya 21 %, jó minőségű.
A fajták közül a leginkább életképes.

Bliss. Igen nagy diója van.
Bohn.
Bountiful. Hidegtűrő. Későn virágzó. Öntermékeny, bőtermő. Augusztusban-szeptemberben érik, dús fürtökben. Jól
törhető, kellemes ízű.

Buckley. Iowai. Szelekciója a könnyű törhetőségre irányult, tehát a többi értékmérő tulajdonságban gyenge. Fája erős
növekedésű. Korai kihajtású fajta. Diója igen nagy (25 g-os), de a bél aránya csak 17 %.
Chamberlin (vagy Chamberlain). New-York-i. Kiváló hidegtűrő. Mérsékelt növekedésű. Közepesen nagy, inkább nagy
méretű, nagyon kemény diójú. Más leírás szerint jól törhető. A bél a héjat nem tölti ki tökéletesen, viszont nagyon jó ízű.
Betegségekre fogékony.

Craxezy vagy Crakeze. 1934-es, michigani. Nem kizárt, hogy hibridfajta. Jól termő, korai kihajtású fajta. Diója közepes
méretű, dióbéllel jól telt, jól törhető. A dióbél jó minőségű. Betegségekre mérsékelten fogékony.
Creighton. 1944-es. Széles körben ismert fajta. Erős növekedésű. Kései kihajtású és ősszel kései érésű fajta. Diói kicsikközepesek, jól törhetők. A dióbél a héjat jól kitölti, nagy része felesként nyerhető ki. Betegség-ellenálló.
DeVan, Doud, Doug, Edge. Négy ismeretlen fajta.
Fjoka. Ontariói. Alternálva, gyengén terem. Diója kisméretű, jól törhető. A dióbél aránya 24 %.
George Elmer. Nagy növésű. Diója közepes méretű, kerekded. Jól törhető, bele jó minőségű. Betegségekre fogékony.
Gray Road. Indianai.
Hancock. 1972-es. Koronája szétterülő, dióbele jóízű.
Helmick Henderson. Faanyagtermelési célra szelektált fajta.
Henick Hergert. Nagy diója van.
Herrick, Herrington. Indianai fajták.
Irvine.
Ivanhall. New York-i. Nagy diója van.
Johnson. New York-i. Jól törhető diója van.
Kennyglen vagy Kinneyglen. New York-i, 1998-as. Diója közepes, jól telt, jól törhető.
Kenworthy. Nagyon nagy méretű diót terem. Minnesotából származik.
Lingle, Loumis. Ismeretlen vajdió-fajták.
Love. Fája nagy, gyorsan termőre fordul. Diója kicsi, jól törhető, a bél jó minőségű. Betegségellenálló.
Luther.
Mandeville. New York-i. Nagy diója van, jól törhető.
Morehead. Kentucky-i fajta, 2000-ben ismerték el. Faanyagtermelési célra nemesítették, a vajdió rákos
megbetegedésével szemben ellenálló fajtaként.
My Joy. John Hershey válogatta ki, 1930-ban. A dió minősége jó.
New Discovery.
Painter. Nagy diója van.
Robinson, Rockville, Sherman, Sherwood, Simonson, Smith, Shyckle,
Thede, Thill, Utterback. Ismeretlenek.
Weschcke. Wisconsini, 1934-es. Rendkívül hidegtűrő, termékeny fajta.
Diója közepesen nagy vagy nagy, jól törhető, belseje sima, a bél
egészben nyerhető ki. A dióbél világos színű. (A dióhéj képe jobbra.)
Wright.
Termesztett vajdió a quebec-i Sainte-Anne-de-la-Pérade helység piacán,
2000-ben:

Akár magról akarunk fát nevelni, akár ismert tulajdonságú vajdió-fajta alanyaként csíráztatjuk, számolnunk kell a
vajdiónak azzal a tulajdonságával, hogy az elvetett szemek gyakran csak a második évben csíráznak. Csírázó vajdió (Frans
Geraets felvétele):

Vajdió házilagos szaporítása magról:

A vajdiónak feketedió alanya is lehet, ez esetben hamarabb lehet termésre számítani. (Fordított esetben, vagyis feketediót
vajdióra oltva biztos az eredménytelenség, mert az alany növekedése elnyomja a nemest, értéktelen fát kapunk.)

A vajdió-fajták - a feketedióhoz hasonlóan - gyakorlatilag jól termékenyülnek saját
virágporuktól. Az idegenmegporzásnak a terméshozás szempontjából csak termésnövelő
jelentősége van, hiányában nem marad el a termés.

Egyébként a vajdió a szívdióval kölcsönösen jól porozzák egymást.
Ha ültetni kívánjuk, tudjunk a következőkről.
Ültethető városi díszfaként, de sokkal jelentősebb erdőgazdasági telepítése, faanyagáért. Rendszerint deszkának
dolgozzák fel, nem furnérnak. Vannak a vajdiónak gyümölcstermő változatai is, de csak minden másodikharmadik évben terem, érzékeny a környezeti problémákra, az aszályra, a rovarkártevőkre és a
gombabetegségekre.
Faanyaga puha, nagyméretű edénynyalábokkal. Jól megmunkálható, felületkezelhető, festhető.
A közelmúltbeli nagyarányú gombakártétel miatt ezekben az években ritkák az idősebb példányai. Jelenleg hiány
van a vajdió faanyagából. A meglévő anyagból leginkább bútorok és dísztárgyak készülnek.
Környezeti feltételek iránti igénye széles határok között változik a vajdiónak. Az éves átlaghőmérsékletet
tekintve természetes előfordulási körzetén belül egyaránt megtalálható a 4 C°-os éves átlag (New Brunswick),
mint a 16 C°-os (Alabama). A termőhelyén elviselt legszélsőségesebb hőmérsékletek -34 C°-tól 41 C°-ig
terjednek. Összességében fagytűrőbb, mint a feketedió.
Termőhelyének egyes vidékein 630 mm az éves csapadék, máshol 2030 mm. A fagymentes napok száma pedig 103-210 között
változik.

Jó vízáteresztő képességű, mélyrétegű, termékeny talajt igényel. Sekély, köves, vagy mészkő-platón lévő talajokon satnyán
fejlődik. Ritkán szokták magában ültetni, mert az árnyékot szereti, abban nő jól. (Egy erdészeti ismertetés szerint nem tűri az
árnyékot.) Más fafajokkal elegyesen ültetik, amelyek elviselik. Végleges tenyészterülete 12x12 m, de akár 15x15 m is lehet.
Elképzelhető az is, hogy véglegesen is elegyes maradjon az állományunk, más fafajjal.
Sikeres telepítéséhez, gyors növekedéséhez teljes talajforgatás szükséges. A talajelőkészítést az ültetés előtt egy évvel
végezzük el. Kezdeti növekedését a gyomok nagyon gátolják, ezért gondoskodjunk a teljes körű gyomtalanításról. Csak
ismert helyről származó, válogatott csemetéket ültessünk. Ügyelni kell, hogy a nővirágok virágzásakor legyen pollenadó fa,
mert egy fán belül nem egy időben nyílnak a hím- és a nővirágok. Ennek biztosítása a faiskolától megkövetelendő.

Első éves csemete korában a vajdió nehezen különböztethető meg a feketediótól. A következő két kép közül az elsőn látható
csemetéről a gazdája se tudja, hogy melyik diófajhoz tartozik. Egy kanadai internetes fórumon tette közzé a képet, segítséget
kérve az azonosításhoz. Én is onnan mentettem le. A második viszont biztosan a vajdió csemetéje.

Az átültetést nem szereti, ültessük egyből végső helyére. Nagy térigényre számítsunk, mert amikor
teremni kezd, koronája szétterül.
Ha elültettük (vagy átültettük), erősen vissza kell metszeni, közel a talajhoz (5-10 cm). Ültetés után
mulccsal borítsuk a talajt.
Metszése során a magasan feltisztított törzsre kell törekednünk, 3-6 m magasságig, akkor kapunk
értékes faanyagot, egészséges, csomómentes törzset.
Ha kifejezetten gyümölcséért termeljük, nem kell a törzset felkopaszítani, ez esetben arra
törekedjünk, hogy a lombozat egészséges legyen. Nagy dióterméshez napfénnyel jól megvilágított
korona kell, ezért termőkorban a sűrítő ágakat ritkítani kell.
Tavasszal műtrágyázzunk, sohase nyáron.
A diófélék közül viszonylag későn kezd teremni, a termés mennyisége a fák nagyságával arányosan nő.

A fa rákosodása a legsúlyosabb termesztési probléma. Bármely életkorú és
terjedelmű fát képes kipusztítani.
Az 1960-as években a rákosodást okozó Sirococcus clavigigninti nevű gomba
járványszerűen söpört végig a teljes állományán. Ennek következtében az Egyesült
Államokban a vajdió-állomány erősen lecsökkent, és még nem állt helyre a korábbi
populáció. Kanadában a járvány miatt annyira lecsökkent a vajdió-fák állománya,
hogy védett fajjá nyilvánították.
A gomba kártétele hosszúkás, besüppedt rákos sebeket okoz a vajdión. Elhalt
ágakban, elszíneződött kéregben, valamint fekete lé eresztésében mutatkozik meg a
betegség. Mivel a gomba spórákkal - és feltételezhetően rovarok útján is - terjed, az
új állományokat a régiektől megfelelő távolságban, szeparáltan kell létesíteni. Azon
kívül, hogy a károsodott fákat kivágjuk, mást nem lehet tenni.
Lombrágó kártevőjeként említik az Amorpha juglandis (egyéb nevei: Cressonia
juglandis, Laothoe juglandis) nevű lepke hernyóját (képei a pekándiók
károsítóinál).
A vajdió károsítóit és betegségeit majd később külön tárgyalom, ott az említett
rákos betegségről is mutatok képeket.
Itt csak egy elrettentő képet mutatók.
A vajdió rákos betegségének nevezett gombakártétel miatt kipusztult vajdió fa:

A rákosodás ellen jelenleg nem ismernek védelmet. Az a megfigyelés ad némi reményt, hogy a kipusztult állományokban is
maradt egy-egy egészséges fa, amelyen nem láthatók a rák jelei. Valószínű, megnövekedett természetes ellenállóképességgel
rendelkeznek ezek a fák, és elszaporításukhoz fűznek reményeket.
Díszfaként is ajánlják a vajdiót. Nagyméretű leveleivel, áttört hatású, szellős koronájával dekorál. Kertekbe, fasorokba
kisebb csoportokban vagy magányosan ültessük.

Diótermő állománya Európában is van, Franciaországban, Périgordban. Hideg éghajlatú európai vidékek diótermő fája
lehetne.
A vajdió használható más diófélék, így a közönséges dió alanyaként is, de vajdiónak csak vajdió alanya legyen.
A vajdió és a közönséges dió hibridjét J. x intermedia alata néven és J. x quadrangulata néven ismerik. Létezik hibridje a
mandzsúriai dióval, a japán dióval, sőt, a kicsi dióval (J. microcarpa) is. Ezekről a hibridekről többet nem tudok.
A szívdióval alkotott hibridje a Juglans cinerea x Juglans ailantifolia. Önálló latin nevén pedig Juglans x bixbyi. (Helytelenül
bisbyi-nek is írják.)
Ezt a hibridet angolul buartnut-nak nevezik, ami a vajdió és a szívdió nevének összevonása. A hibrid jelentőségét mindkét
szülője előnyös tulajdonságainak megőrzése adja. A vajdiótól a kiváló télállóságot és a dióbél rendkívüli ízét. A szívdiótól
pedig a bő termést, a jó törhetőséget és a díszfának is beillő megjelenést.

A hibridfajtáktól a nagyobb termőképességet várják, ami alapja lehet a szívdió-termesztés felfuttatásának. A szívdió-vajdió
hibridek többségében a vajdió durva, nehezen törhető héját örökölték, de van köztük néhány sima héjú, szabályos alakú
változat is, amelyek diómérete nagyobb, a dióbél íze pedig jobb, mint a szívdióé. Ezek a változatok ígéretesek. Három hibrid a
szívdióval összehasonlítva:

A szívdió-vajdió hibridek küllemükben is eltérnek a szívdiótól. Koronájuk kevésbé terül szét, sokszor határozottan egyenes
törzset nevelnek, faanyagtermelésre is számításba vehetők.
A hibrid talajigénye azonos a többi dióféle fa igényével, vagyis homokos, középkötött és agyagos
talajon egyaránt jól megél, ha a talaj mély rétegű, és nem áll meg rajta a víz. A talaj kémhatására tág
határok közt nem érzékeny, de inkább az enyhén alkálikus talajokat kedveli. A nedves, nyirkos talajt
igényli.
Csemetéje kereskedelmi forgalomban is kapható. Szaporítása Kanadában leginkább a diók egyéni edényben műanyagpohárban - történő keltetésével, majd végső helyére történő kiültetéssel és későbbi helybenoltással történik. Ezek az
eljárások azonosak a többi diófaj nevelésénél leírtakkal.
Valószínűleg a hibridhatás miatt a diófélék közül a legerőteljesebb növekedésű. 20 m magasra nő, jó télálló. Árnyékban
rosszul nő. A kiültetett első két télen zárt törzsvédővel kell védeni az erős téli lehűléstől.
A tavaszi fagyok is károsítják. Rövid ideig tartó -2 C°-os fagyot se visel el fiatal hajtása, virágja. A fagyok elmúltával újra
hajt, de virágot már nem hoz.
Erős főgyökere rendszerint egészséges.
Metszeni a nyugalmi időszakban és a nyár végén lehet. Egyéb időben az erős "vérzés" legyengítheti.
Ez a hibrid öntermékeny. Későn, május-júniusban virágzik. Virágzási hajlandósága az előző év időjárásától függ.
Diója viszont mondhatni, a legkeményebb héjú valamennyi dió között. 10-15-ös csomókban terem, korai érésű, a vajdióra
hasonlít. A dióknak határozott varratuk van, egyes fajták diófelszíne sima, és alakjuk a szívdióra emlékeztet.
Csemetéje kereskedelmi forgalomban kapható. Néhány fajtájáról tudok:
Baker. A Mitchell-re hasonlít. Nehezen törhető.
Barney. Jó télálló, bőtermő fajta. Gyors növekedésű, gyorsan termőre fordul. Érési ideje korábbi,
mint a legtöbb dióféléé. Diója nagy, nehezen törhető, dióbele jó minőségű. Íze a vajdióéhoz hasonló,
de héja puhább.
Butterheart. Szív alakú termése van. Jól törhető, magas bélarányú, a bél felesen nyerhető ki, édes
ízű. Díszfának is megfelel. Porzófát igényel.
Canoka. Jól termő.
Coble. Életerős hibrid, vajdió alakú termése van. 7-8 db-os fürtökben terem.
Corsan. Kanadai, ontariói. Nagy növésű, egyenes törzsű fája van. Jól termő fajta. Diója teljesen
kerek. Faanyagtermelésre is figyelembe vehető.
Dooley. Szívdió-jellegű diója van.
Dunoka. Inkább a vajdióra hasonlít. Alternálva terem. Diói változó
méretűek, az átlagos bélarány 25 %.
Fioka vagy Froka. A legperspektívikusabb hibridnek mondják. Szép
fája van, jó télálló. Jól terem, minőségi termést produkál, de
alternálásra hajlamos. Diója jó méretű (120 db=1 kg), a dióbél aránya
24 %. Héja kemény, de jól törhető. Íze mint a vajdióé.
Filzinger. Szívdió-jellegű diója van. A Mitchell-re hasonlít. Nehezen törhető.
Helen. Vajdió típusú.
Mitchell. Kanadából származó hibrid, 1930-ból. Igen télálló. Igen termékeny. A legtöbb évben virágai egy időben
nyílnak, ritkábban hímelőző. Szívdió alakú, csúcsos, kívül kissé tüskés termése van. Könnyen törhető, héja belül sima, a
bél kissé szorosan áll benne, egyébként jóízű. Hátránya a tavaszi korai kihajtás.

Pierce. Kiváló télálló. Olyan helyeken is megél, ahol a szívdió már nem. Igen gyors növekedésű, 5 éves
korában eléri a 6 m-es magasságot. Gyorsan termőre fordul, diói 10-15-ös fürtökben teremnek. Jól
törhető.
Sauber.
Walilick. Egyesült Államok-beli. Dióbele jóízű.
Mindezek a fajták szaporítás alatt állnak, szaporítóanyaguk beszerezhető, ha nem is hazai forrásból.
Dióbelét rendszerint nyersen fogyasztják, ízletes. Ehető olajtartalma jelentős, de könnyen avasodik.
Lehullott levelének juglontartalmát az eső a talajba mossa, ami több növényfaj (almafák, erikák, pimpók,
egyes fenyők) növekedésére káros, mérgező.
A feketedióhoz hasonlóan a vajdióra is érzékenyek a lovak. Erről később írok.

Mandzsúriai dió
A mandzsúriai dióról megismerhető termesztéstechnikai ajánlások némileg eltérnek az elébb tárgyalt diófajoktól.

Ültetvényszerű termesztéséről nem tudok, csak arról olvastam, hogy Oroszországban az Altaj
hegységben és környékén erdősávokba ültették. A fák teremnek, de évi néhány tízezer tonnás
össztermésüket gyakorlatilag nem hasznosítják. Sokáig diótermő, elismert fajtájáról se tudtam, de
egy kedves német diótermesztő kolléga felhívta a figyelmemet a New York-i John Gordon
diófaiskola kínálatára, amelyben a mandzsúriai diót a Covel fajta képviseli.
Kinézetre a Covel diója pekándióra hasonlít, "fekete pekán" néven is említik. Mint egy
nagyméretű földimogyoró, arra is hasonlít, de erős belső válaszfala van, ami miatt a belet nem
mindig sikerül egészben kinyerni. Szívdióként törhető, bár kúpos csúcsa lényegesen erősebb.
Dióbele fényes sárga, íze édesebb, mint a szívdióé. Száraz, meleg helyen végzett tárolás során jó
ízét hamar, néhány hónap alatt elveszti.
Elérhető tehát, a Covel-csemete nem is drága, de igazi fajtakínálat nincs. Például Oroszországban, ahol nemcsak
természetes, hanem ültetett állománya is nagy, nincs elismert fajtája. Az orosz ültetvényeket erdőgazdálkodási céllal
telepítették, és csak az erdészeti csemetekertek foglalkoznak a szaporításával. Csírázási aránya gyenge, a magonc-csemeték
is nagyon drágák, átszámolva 3500-4500 Ft darabjuk. A mandzsúriai diófa terjesztésének a szaporítóanyag drágasága az
egyik legnagyobb akadálya.
Többségében magról kell fát nevelnünk magunknak. Valószínű, bőven fog teremni, de a diótermesztési cél elérése kétséges,
dióinak minősége bizonytalan lesz. Amúgy is nehézsége ennek a diófajnak, hogy a dióbél a héjat teljesen kitölti, héja
vastagabb, mint a mi diónké, tehát törése, válogatása sokkal nehézkesebb.
Teremni kezdő mandzsúriai diófa Oroszországban:

A reális cél tehát a magonc fák szórványos nevelése, valamint a díszfakénti ültetés. Alkata, hatalmas levelei, őszi
lombszíneződése, fürtös diótermése díszítő hatásúak. Nyáron szinte trópusi kinézete van a fának. Jól bírja a városi levegőt is.
Magányosan, csoportban, fasorban egyaránt ajánlható. A magyar éghajlatnál sokkal hidegebbet is jól elvisel.
Igényei a talajra és a vízre korlátozódnak. Termékeny talajt igényel, amit nem borít időszakosan víz. Igényes a jó
talajművelésre, nem szereti a gyomosságot. Érzékeny a szárazságra, nálunk csak öntözéssel ajánlható. Végül fényigényes is.
Magvetés céljára az ősszel megszedett diói használhatók. Az igazi kérdés az, hogy honnan lehet
dióhoz jutni, mert a fa magyarországi példányáról nem tudok, és nem ismerek olyan faiskolát, ami
mandzsúriai diócsemetét nevelne. Nem feltétlenül kell a Távol-Keletre utazni, Észak-Európa legtöbb
országában találni mandzsúriai diót, akár közparkokban is.
A dió csíraképességét 2-4 évig jól megtartja.
Legjobb még ősszel elvetni a diókat, de ez esetben az egérféle rágcsálók ellen hatásos védelmet kell
találni. Ha nem vetjük el, hanem edényben homokban rétegezzük, a dió csírázásához szükséges
hideget úgy adhatjuk meg, hogy a tél folyamán kétszer-háromszor fagynak tesszük ki, 10-10 napra.
A közbeeső időben a homokot vízzel locsoljuk meg. Még így is alacsonyabb csírázási arányra kell
számítanunk, mint őszi vetéskor. Mit tegyünk, ha alacsonynak találjuk a csírázási arányt? Kínaiak erre is találtak megoldást.
Larix-fenyők gyökeréből, kérgéből vagy leveléből készített kivonatokkal locsoljuk meg a csíráztatni szánt mandzsúriai dió
szemeket. Megnő a csírázási százalék. (Ez a jelenség az ellenpélda a növényvilágban az allelopátiára. Amikor egy növény
hatóanyagai jó hatásúak, serkentőleg hatnak egy másik növény csírázására, fejlődésére.) És a csemeték első éves
növekedése, fejlődése is jobb lesz.
Egy másik ajánlás szerint a fenyőkivonat helyett mangán-vegyületek oldata is hasonló, csírázást serkentő hatású, azzal kell
meglocsolni a tavaszi csíráztatás előtt a mandzsúriai diószemeket.
A gyakorlatban jól bevált, hogy a télre rétegezett diót koratavasszal, március elején
kivesszük a homokból, edényestül forró vízbe mártjuk, újból homokba rétegezzük, és
szobahőmérsékleten tartjuk. Egy hónap múlva megjelennek az első csírák, két hónap
múlva gyakorlatilag az összes. A csírázó diókat vethetjük, vagyis földbe,
termesztőközegbe helyezhetjük.
A vetés mélysége 6-8 cm legyen, folyóméterenként 10-15 darabot vessünk.
Más diófajhoz képest is külön figyelmet érdemel, hogy a mandzsúriai dió csemetéje
gyorsan erős karógyökeret növeszt. Ha az első év végén nem emeljük ki, karógyökerét nem vágjuk el, később már nemigen
fogjuk tudni megtenni. Speciális kampós szerszámmal szokták ezt elvégezni. Ha csak a második évben vágjuk el a
karógyökeret, átültetés után a csemete nagyon meggyengül, nagyon gyengén fejlődik.
Bár a fa télen nagyon jól bírja a nagy hideget, Oroszországban, Tomszkban 42 C°-ot is elviselt fagypont alatt, egy másik
szibériai városban pedig 50 C°-ot is, azonban tavasszal a későtavaszi fagyokra levélzete érzékeny, fagykár előfordulhat. A
későtavaszi fagy a fát nem károsítja, hamarosan újrahajt, az elvesztett zöld hajtást pótolja.
Fiatal korában rendkívül jól metszhető a mandzsúriai diófa, szinte bármilyen faalak kialakítható. Ez a tulajdonsága

különösen alkalmassá teszi dísznövénynek, mert az adott környezethez leginkább megfelelő formájúra nevelhetjük. Egy
példa: a moszkvai központi arborétum mandzsúriai diófája:

Rendkívüli.
A metszés idejére sem érzékeny, bármikor metszhetünk.
Hatéves korában kezd teremni, majd évente gyorsan növekvő termésmennyiséget produkálva kifejlett korra 30-40 kg-ot is
teremhet egy fa.

Dísznövénykénti, városi fasorbeli telepítésére sok példa van. Én a szibériai, Kemerovó körzetbeli Oszennyiki város Kirov
utcáját tudnám a legérdekesebb példaként felhozni.
Városfásítás céljára való alkalmasságát a kazahsztáni biológus, Irina
Loginova szavainak idézésével tudom jellemezni: "A mandzsúriai
diófa hatalmas zöld koronája képes megfogni a port és a gázokat. A
diófa különleges baktericid anyagot, juglont választ ki, ami fertőtleníti
az atmoszférát. A diófákkal célszerű az autóparkolókat beültetni,
mert nagy, tollas leveleik megtisztítják a levegőt a benzingőztől,
acetiléntől és más szennyeződésektől. Nem véletlen, hogy
Fehéroroszországban életbe lépett a csernobili baleset miatt
károsodott területek dióligetekkel történő betelepítésének
programja."
Mivel a mandzsúriai dió diótermő jelentőségét igazán az adja, hogy
olyan hideg éghajlaton terem a mi diónk ízével majdnem azonos ízű
diót, ahol a közönséges dió nem él meg, felmerült a mandzsúriai dió és
a közönséges dió hibridizálásának gondolata, ami a két faj közeli
rokonsága következtében már sokaknak sikerült.
A hibridizálást úgy végezhetjük el, hogy a mandzsúriai dió nővirágára a közönséges dió virágporát visszük fel, pl. ecsettel. A
beporzott virágokat vattával, zacskóval le szokták fedni.
A közönséges dió virágporát áprilisban gyűjthetjük össze, hűtőben tárolhatjuk, és egy hónappal később, amikor a
mandzsúriai dió nővirágai nyílnak, akkor vesszük elő. A fordított irányú hibridizálás emiatt a virágnyílási idő különbözete
miatt nem megy.
Léteznek más próbálkozások is az északi diótermesztésre. Közönséges diót, az áhított vékonyhéjú fajtákat - a mandzsúriai
dióhoz képest minden közönséges dió papírhéjúnak számít - oltják mandzsúriai dió alanyra. De ez már nem a mandzsúriai dió
termesztése.

A FEKETEDIÓ TERMESZTÉSE
Tisztelt diótermesztő - és most már reménybeli feketediótermesztő Kollégám, a feketedió fát ugyanúgy kell nevelni, gondozni, mint a mi
diónkat. Tulajdonságai nagyon hasonlók. Az időjárásra, a
betegségekre, a művelésre a mi diónkhoz hasonlóan reagál.
Igaz, a közönséges dióról sincs sok diótermesztési szakkönyv, de
már rendelkezünk diótermesztési tapasztalattal, és a saját kárunkon
megtanultuk. Nem nagy az eltérés. A feketedió szaporításában,
nevelésében, növényvédelmében, stb. amit külön nem említek,
azokban a kérdésekben teljesen a közönséges diónál írottak szerint kell eljárni.
A feketedió-termesztés nem újdonság, 1750 óta telepítik Amerikában, bár ez a megfogalmazás így nem pontos. Az európai
telepesek telepítik 1750 óta. A mai Ontario területén az őslakos mohawkoknak olyan nagy telepített feketedió-erdeik voltak,
amekkorát azóta se telepített senki.

Ha itt, Európában, Magyarországon a feketedió termesztésébe akarunk kezdeni, érdemes legalább az alábbiakon
elgondolkodni.
Jó vízellátású, jó víztartó, neutrálishoz közeli kémhatású, (bár elviseli a 4,6-8,2 közötti pH-értékeket), legalább 1,5 m
mélységig jó termőréteggel ellátott talajt igényel, olyan fekvésben, ami nem teljesen sík, hogy a fagyos levegő ne álljon meg a
területen. Széltől védett terület szükséges.
A feketedió éghajlat iránti igénye a feketedió típusától függ. Attól, hogy ősei milyen éghajlathoz szocializálódtak. Eredeti
élőhelyén - hogy a két szélsőséget említsem - Florida határán 280 nap, a Nagy Tavak vidékén 140 nap vegetációs szezont
igényel.
Északi típusai megelégszenek 7 C°-os éves átlaghőmérséklettel, a délieknek 19 C° kell. A faj átlagos, jellemző hőmérsékleti
igénye 13 C°, és legalább 170 fagymentes nap.
A tenyészidőszakban jelentős, legalább 900 mm-nyi csapadékra van szüksége a feketediónak. Ha ez nincs meg, - nálunk hogy
is lenne meg, - öntözni kell.

Legjobban a semleges kémhatású, mélyrétegű, tápanyagban gazdag talajt szereti, az ilyenen nő és terem a legjobban. A talaj
legyen nedves, nyirkos, de ne álljon meg rajta a pangó víz. A vizes talajhoz képest jelentős fejlődési előnyt, gyorsabb
törzsvastagodást mértek amerikai kutatók a jó vízgazdálkodású talajokon.
Ilyen kísérlet több is ismert. Az egyik: Arkansasban kétéves feketedió oltványokat ültettek ki 9x15 m-es térállásba, füves
területre. A talajvíz szintjétől függően vizsgálták a fák növekedését. Ahol a talajvíz szintje nem emelkedett 1,5-2 m-nél
közelebb a felszínhez, ott a feketedió növekedése a háromszorosa volt annak, mint ahol a talajvíz kb. 1 m-re megközelítette a
felszínt. A kísérleti telepítés így nézett ki június 21-én:

Száraz helyen, dombtetőn, meredek lejtőn a feketedió nem fog jól teremni. Dombos vidéken a dombok északi és keleti
oldalának az alja a legmegfelelőbb.
Egy-egy termesztett fafaj számára ha ideális termőhelyet keresünk, gyakran alkalmazzuk azt a módszert, hogy a kiszemelt
területen vagy annak közelében szépen díszlő fákat vagy egyéb növényeket figyeljük meg, és annak alapján bíráljuk el, hogy
a termőhely mennyire felel meg a szándékunkban álló fának. Nos, a feketedió esetében ilyen fogódzónk nincs. Nemcsak azért,
mert nem illeszkedik a hazai ökoszisztémába, de azért sincs, mert eredeti élőhelyén, az amerikai kontinensen sincs olyan
jellemző társ-növénye, amivel az igényei megegyeznének. Jól alkalmazkodik a különböző ökoszisztema-rendszerekhez, és ez a
tulajdonsága teszi alkalmassá, hogy a hazai körülmények közé is beillesszük. Nagy általánosságban mondhatjuk, hogy ahol a
nyárfa, a tölgyfa, a juhar, a kőris, a szilfa megél, ott a feketedió is. Amerikában azt is megteszik, hogy faanyagnak nevelt
feketediósba utólag "aljnövényként" akácot telepítenek, és ez jó hatású a feketediók további fejlődésére. Tehát ahol az akác
jól érzi magát, ott a feketedió is.
Ha feketediósunkból faanyagot is szeretnénk nyerni, az ültetvényt 3-6 m törzsmagasságig fel kell kopaszítani, rendszeres
metszéssel. Így érhetünk el egyenes rajzú, csomómentes, értékes faanyagot. Ez esetben a diótermés viszont csökken. A
feketedió erdészeti és kertészeti hasznosítása nehezen egyeztethető össze. A jó diótermő fák deszkaanyagának értéke
általában alacsony, mert törzsük rövidebb, anyagukban görcsök, csomók találhatók, évgyűrűik szélesebbek, ezáltal
faanyaguk lazább, és magasabb a világos színű faanyag aránya a törzsön belül.
Előre el kell dönteni, számunkra melyik a fontosabb. Ebben a fejezetben a feketediónak csak diótermesztési célú
hasznosításával foglalkozom.

Előnye a diótermelési célú feketedió-ültetvénynek az erdészeti célú ültetvénnyel szemben, hogy valamivel gyengébb talajokon
is jó eredményt lehet elérni.

A feketedió tápanyagigényes fa, igényli a rendszeres makro- és mikroelem-trágyázást. A műtrágyát kora tavasszal kell
kijuttatni. A műtrágya-igényt szak-laboratóriumi vizsgálattal határozhatjuk meg.
Létezik egyszerű tápanyagszámítási ajánlás is, amit az Egyesült Államok diótermesztő gazdái számára dolgoztak ki. Eszerint
az ültetéskori tápanyagellátáson túl a kezdeti években úgy számítjuk ki a szükséges műtrágya-mennyiséget, hogy a talajszint
fölött 10-15 cm-rel megmérjük a fák átlagvastagságát. Minden hüvelyk - 2,5 cm - törzsvastagságra félkiló 10-10-10 %
hatóanyagú műtrágyát szórunk ki, február végén.
Savanyú talajon, figyelembevéve a műtrágyák talajsavanyító hatását is, a talaj kémhatását évente mérjük meg, ne
csökkenjen 6,0 pH alá. Megelőzésként meszezzünk.
A nyomelemek nagyon fontosak a diótermesztésben, főleg a cink kritikus. Cink hiányában rosszul köt termést a fa, és
gyengén terem. Virágzás után közvetlenül permettrágyázzunk, 1-2 evőkanál cinkszulfátot kb. 5 liter vízben oldva. Kétszer
vagy háromszor permettrágyázzunk, két-három hét elteltével. Ha nem permettrágyaként, hanem a talajra juttatva adunk
cinket, akkor a cink-kelát ajánlottabb, mint a cinkszulfát. Például egy rész 10 %-os cink-kelátot 10 rész nitrogénműtrágyaoldathoz. A cinktrágyázás a termőkorú fáknál is fontos.

A fekete dió származási helye az USA középső és keleti része. Kanadában a Nagy-tavak és a Szent Lőrinc-folyó vidékéig
termesztik, de állítólag északabbra is termeszthető, ha megfelelően megvédik.
Mivel eredeti élőhelye az északamerikai sűrű erdőkben van, termesztése során is a
sűrűbb ligetszerű állomány a célszerű. Faanyag céljára sűrűbben, diótermesztési célra
ritkábban kell ültetni. Legelőre is szokták telepíteni, mert tapasztalat szerint
rovarriasztó hatása is van, alatta kevesebb a rovar. Hasonlóképpen káros hatással van
sok, a közelébe ültetett növényre, pl. különösen a paradicsomot irtja.
Hova ültessük a feketediót? Ültethetjük zárt állományba, de gyakori az a megoldás is,
hogy a mezőgazdaságilag művelt területen ültetnek nagyobb sorközű feketedió-sorokat,
és a sorok között mezőgazdasági termelést végeznek. Szerintem az ilyen gazdák
magukban se döntötték el, hogy mezőgazdasági termeléssel vagy feketediótermesztéssel kívánnak foglalkozni. Mégis sokan vannak ilyenek. Ezt a
termesztésmódot itthon nem látni, Amerikában "agroforestry"-nek nevezik.
Szerintem az agroforestry-művelésnek a mezőgazdasági termelés szempontjából
ugyanúgy megvannak a hátrányai, mint a diótermesztés szemszögéből. Előnyeit nem
látom. Erről a művelésmódról a feketedió fatermelési technológiájánál szól majd egy fejezet.
A legnagyobb diótermést a szabadon álló feketedió-fák adják.

Diótermelési célra a feketedió-fákat legsűrűbben 1,8x2,4 m-re ültethetjük egymástól. Az ilyen sűrű - és a valamivel ritkább állomány a diósgazdának azt az elgondolását árulja el, hogy a diótermés mellett az értékes faanyagra is számít. Legtágabban
pedig 5x5 m-re szokták a diójáért termesztett feketediót ültetni.
Mihelyt a koronájuk összeér, az állományt a felére kell ritkítani, amely ritkítást később
szükség szerint ugyanígy ismételjünk meg. Idővel 15x15 m-es kötés is kialakulhat, a nagy
fáknál.
A diójáért termesztett feketedió fák végső térállása általában nagyobb, mint a közönséges
diófáké. Befolyásolja a tervezett térállást a telepíteni szánt feketedió fajtája is, a fajták
alkatukban is eltérnek. Jobbra két fajta alkatának összehasonlítása.
Az 1,8x2,4 m-re ültetett diótermő feketedió ültetvény 10 éves korában felére ritkítható,
majd a fejlettségtől, a törzsátmérőtől függő időben a felére ritkítás még háromszor
ismételhető, legutoljára 60 éves korban, évi 1 cm-es törzsátmérő-vastagodást feltételezve.

Fiatal feketedió ültetvények:

Ellenőrzött, faiskolából származó oltványt ültessünk! Faiskolások arra is figyelmeztetnek, ügyeljünk arra, hogy a nővirágok
nyílásakor legyen pollenadó fajta is, mert egy fának a hím- és nővirágai nem egy időben nyílnak. De a pollen-ellátottság
kérdése nyitott, mások szerint nem kell a feketediónak pollenadó fa.
A feketedió nemesítése jelenleg is folyik, faanyagnevelési és diótermesztési célra egyaránt. Igaz, nem nálunk, leginkább csak
Amerikában. A diótermesztés érdekében a nemesítés céljai jelenleg: A termőhelyen kései rügyfakadás, betegség-ellenállóság,
korai termőre fordulás, dióminőség (héj vastagság és törhetőség), valamint a dióbél színe. Újabb nemesítési cél a közönséges
dióhoz hasonlóan az oldalrügyön is termő diófajták előállítása. (Ez érdekes cél, mert ilyen még nincs.)
Feketedió-nemesítők: Tony Zerr és Loy Shreve

Szaporítása hagyományosan magról, korszerűen pedig vegetatív úton történik. Egyaránt állítanak elő oltással, szemzéssel és
gyökerezetéssel csemetéket. Így a fajta minőségében biztosak lehetünk, de nem várhatjuk, hogy a diótermés szempontjából
értékesebb egyedek bukkannak fel ültetvényünkben.
A feketedió oltványokhoz alanyként a saját fajt, a feketediót használják Amerikában is. Általában ismeretlen származású
magvakból nevelik meg, de a Missouri Egyetemen már folynak a megfelelő alanyfajta kiválasztására irányuló kísérletek. 31
fajtajelölttel kísérleteznek, több mint öt különböző helyszínen. Azt remélik, a feketedió-oltványok nagyobb százaléka fogja
túlélni az első néhány évet, és fejlődésük jobb lesz. De eredményről még nem tudok. Ritkábban a szürke dió is előfordul a
feketedió alanyaként.

Ha magról szaporítjuk, feketedió-állományunk vegyes, többségében gyengébben termő, kevésbé értékes lesz. De magunk is
nevelhetünk feketedió-oltványokat.
Magvetésre szedett feketedió:

Magvetéshez az érett feketedió szemek felszedése után buroktalanítás és mosás szükséges, és
még ősszel el kell vermelni a diót. A mosás során a víz felszínére került diókat ki kell dobni,
azok értéktelenek. Rosszul teltek ki béllel, és csíraképtelenek lesznek.
A jobboldali rajz John Gordon munkája, ő burkos feketedió csírázását rajzolta le. A burok
elbomlása megkezdődik a tél folyamán, amikor nyirkos talajrétegben telelnek a vetésre szánt
diók. Mivel nem mossa a diót, nem a fajsúlyuk alapján szelektál. Feltör néhányat, és a
nagyobb, teltebb béllel rendelkezőket részesíti előnyben. Nem magról nevel fákat, hanem
alanynak csíráztat. Tapasztalata szerint a nagyobb, teltebb belű diókból már az első év végén
oltható vastagságú csemete fejlődik, a gyengébbekből pedig csak két év múlva.
A feketediónak a sikeres csírázáshoz típustól függően 90-120 nap a csírázás előtti
hidegigénye. Sok dió a második-harmadik évben kel csak ki.
A vermelést legalább 8 cm vastagságú nyirkos homokban kell végezni, és kifejezetten hűvös
helyen kell teleltetni, pl. hűtőházban.
A vermelés idején Penicillia és egyéb közönséges szaprofita gombák károsíthatják a
magvakat. A vermelőhomok fertőtlenítéséhez gombaölőszeres belocsolás szükséges.
Egy másik magvetési módszer a magvak helybevetése. Ebben az esetben erős varjú- és
rágcsáló-kárral is számolnunk kell, mivel a diókat már rögtön érés után a földbe helyezzük. A
kár csökkentésére nagyon ajánlható a bádogdoboz-módszer, amikor (nem alumínium, hanem
bádog) üdítős és konzerves dobozokba földbe ágyazott diókat "ültetünk". A doboz teteje
természetesen nyitott, az aljára pedig vágjunk kereszt alakú nyílást, és a lapkákat
hajtogassuk kifelé. Így a diógyökér ki tud nőni, és mégis védve van a pockoktól. Amikor a diócsemete annyira megerősödik,
hogy már nem fér a dobozba, szétfeszíti azt, mivel addigra a doboz már elrozsdál. Hogy az elrozsdálásban biztosak legyünk,
ajánlatos használatbavétel előtt a doboz galvanizált bevonatát tűzben leégetni. Ha csak alumínium (sörös) dobozunk van, a
doboz oldalát is végig kell vágnunk, hogy a diócsemete szétfeszíthesse.
A diókat oldalukra fektessük a földben, és kb. 4 cm földdel takarjuk. Ha van fűrészporunk, 2 cm-es takarást abból is
kaphatnak, de ne vastagabbat, mert az alja bepenészedhet. A fűrészport tartsuk nedvesen.
Ha tavasszal, márciusban vetjük, majd csak 18 C°-on fog csírázni. A télre elvermelt diókkal nincs különös teendőnk, de a
levegőn telelt diókat egy hétig hideg vízbe kell áztatnunk. Cseréljük gyakran a vizet.
A módszer leírása során azért említek következetesen diót és nem feketediót, mert - anélkül, hogy máshol megismételném - ez
a módszer változtatás nélkül alkalmazható a többi diófaj termesztése során is.

A csírázó feketedió erős karógyökeret és hajtást indít. Kezdetben az igen tápanyagdús sziklevelek tápanyagából nyeri
sejtjeinek, szöveteinek építőanyagát és a csírázáshoz szükséges energiát. A dió tápanyagai egy hét után fogynak el, attól
kezdve magára van utalva.

A fiatal magoncok áprilisban vagy májusban kelnek ki. Jó körülmények között 90 cm-t is nőhetnek az első évben, és ezzel
együtt gyorsan nagy gyökeret fejlesztenek. A feketedió-csemeték éven belül a legnagyobb növekedést a nyár közepétől a nyár
végéig produkálják.
Attól kezdve, hogy a kelő diócsírák megjelennek, a vadnyulak károsíthatják. Védekezésként raschel-zsák anyagú
műanyaghálót húzhatunk a csemetesor fölé, amit ősszel felszedünk.
Első éves magoncok:

A feketedió csemetekori, kifejletlen levele a közönséges dió levelére hasonlít.

Csemetenevelés cserépben:

Feketedió-csemeték első éves hajtásnövekedése Németországban:

Az első év végén kiemelt, magról kelt csemeték már erős, jól fejlett főgyökérrel rendelkeznek. Egy éves csemetéknél mértek
már 120 cm-nél hosszabb főgyökeret is, réti agyagtalajon. Általános a 65-70 cm-es főgyökér, jó vízellátottság esetén.
Első éves csemeték csúcsrügyének indulása áprilisban:

Első éves hazai feketedió-csemete:

Második éves:

Nagy gyökérzetüknek köszönhetően az átültetést jól bírják, de 2-3 évig a gyomokkal
nem tudnak konkurrálni, rendszeres gyomirtást igényelnek.
A csemeték második életévében folytatódik a főgyökér növekedése, és emellett sok
oldalgyökér is fejlődik.
A gyökértömeg egyébként a talajtípustól függ, homokos talajon nagyobb a gyökerek
kiterjedtsége. Száraz talajon pedig a főgyökér fejlődik gyorsabban.
Mivel a feketedió gyökérzete számára előnyös az egyes gombafajokkal való szimbiózis,
előfordul, hogy már a csemetekertben beoltják Glomus deserticola vagy G. etunicatum,
esetleg Gigaspora margarita fajú gombafonalakkal. Ilyen esetben nagyobb növekedést
tapasztaltak. Az oltás csak annyi, hogy átültetéskor vagy kiültetéskor a csemeték
gyökerét a felsorolt - vagy fel nem sorolt egyéb - gombákat tartalmazó oldatba mártják,
egy vödörben.
Vannak a feketedió-csemete számára ártalmas talajlakó gombák is, a Phytophthora
citricola és a Cylindrocladium fajok.
Jó hír a feketedió-termesztők számára, hogy az utóbbi években előretört a feketediótermesztésben is az oltványhasználat. Oltással, szemzéssel, üvegházi neveléssel állítják
elő a kipróbált, biztos termésű feketedió-fajták csemetéit.

Rossz hír viszont, hogy az oltás, szemzés eredményessége még nem tökéletes, ezért a csemeték nem olcsók. Igaz, hogy
előfordultak már 80-100 %-os eredések is, de nagy általánosságban a 30-80 % az elfogadható eredés. Az oltványok kiültetése
után is előfordul 10-30 % pusztulás.
Oltványok előállításához alanynak - ugyanúgy, mint a mi közönséges diónknál - gyakorlatilag bármilyen fajtájú, vagy
ellenőrizetlen magonc feketedió alkalmas. És ugyanúgy, mint a mi diónknál, az ellenőrizetlen, vegyes fajtájú alanyhoz képest
előnyösebb, ha alanynevelés céljára bevált, szakmailag elismert fajtát használunk. A feketedió esetében ilyen alany-fajták
például a Kwik-Krop, a Sparrow és a Thomas.
A feketedió diótermő fajtáiról valamivel később beszélek, a téma annyira nagy, hogy szétfeszítené ennek a fejezetnek a
kereteit.
Itt csak egy különlegességről, az ágyúgolyóról.

Tisztelt Kollégám, van Észak-Karolinában - nem tévesztendő össze Észak-Kaliforniával - egy
feketedió-fa, Wilson város közelében.A jobboldali képen látható. És csodájára is járnak.
Akkora diókat terem, mint egy ágyúgolyó, 45 dekásakat. Ezért cannonball-tree-nek nevezik.
Diói állítólag jól törhetők, a bél aranysárga színű, nagy darabokban nyerhető ki, a törés során
95 %-ban negyedes bél érhető el. A kinyerhető bél aránya 35 %.
Értékei miatt gyors szaporításába is kezdtek.
A következő képeken örvendező kislány és fiatalember tulajdonképpen csak reklám-feladatot
hajtanak végre, mert az ágyúgolyó-fajtájú feketedió-fa szaporítása sem diójáról történik, mint
ahogy a képek sugallanák, hanem vegetatív úton, a nemes, ágyúgolyót termő fa vesszőit oltják
feketedió-alanyokra.

A feketedió fajtáinak ismertetése során a megporzásról, a porzófajtákról gyakorlatilag szó sem esik, Amerikában sem.
Ennek az az oka, hogy a feketedió a közönséges diónál jóval kevésbé igényes az idegenmegporzásra. Terméshozás
szempontjából saját virágporral is kielégítően termékenyül. Az idegenmegporzás lehetősége a nagyobb termésben jelentkezik.
Kiültetés előtt álló, faiskolai feketedió-oltványok nyáron és lombhullás után, mélynyugalmi állapotban:

Vásárolhatunk konténeres csemetét is, a fiatalember - valószínűleg főnöke megbízásából - 6
dollárt kér érte.
Ha feketedió-telepítésünket nem vásárolt oltvány használatával, hanem saját oltvány
előállításával kívánjuk megoldani, három lehetőségünk van.
1. Helybe vetés és helyben oltás
2. Házi faiskola létesítése
3. Konténeres csemete nevelése
1. A feketediós leendő területét gondosan munkáljuk el. Minden leendő diófa helyére
helyezzünk koratavasszal 2-3 rétegezett feketedió-szemet, 5 cm mélyre. Rögtön jelöljük meg a
helyét, a környékét pedig tartsuk állandóan gyommentesen. Az első év folyamán a legszebb
növekedésű csemetét hagyjuk meg, a többit tőben vágjuk ki. A csemete növekedését július
közepén segítsük kevés műtrágyával, és mihelyt megszárad a talaj felszíne, állandóan öntözzük meg.

2. Mélyrétegű homokos vályog talajt válasszunk a faiskola részére, hogy ki tudjuk majd emelni és át tudjuk ültetni a
csemetéket. Koratavasszal készítsünk finom, aprószemcsés magágyat. A magvakat 5 cm mélyre ültessük, a sorok távolságát
úgy szabjuk meg, hogy kerti géppel művelni tudjuk. A sorokban a tőtávolságot 6 cm-re javasolják amerikai szakemberek. A
faiskola területét műveljük rendszeresen, tartsuk állandóan gyommentesen. A talaj felszíne legyen állandóan nyirkos. Július
közepén a sorokba szórjunk kevés műtrágyát. Az első éves csemetét kiszedni a következő év márciusában lehet. Legalább 4050 cm mélyen vágjunk a gyökerek alá, és minél több vékony gyökeret is igyekezzünk megmenteni.
3. Konténernek a legkülönbözőbb anyagú, méretű és alakú edények jók. A lényeg az, hogy a konténer alja nyitott legyen,
nehogy a főgyökér az edény alján körkörösen kezdjen nőni, ami a konténeres diócsemete-nevelés szokásos problémája.
A második éves alany oltható, szemezhető. Ezek az eljárások azonosak a közönséges dió csemetenevelése során leírtakkal.
A diójáért termesztett feketedió metszése a csemete kiültetésétől a fa termőkoráig
teljesen azonos a közönséges dió metszésével. Röviden összefoglalva: A nevelés
idején a gyors növekedés, a szép koronaforma kialakítása a cél, termőkorban pedig
a korona szükség szerinti ritkítása, a rossz helyzetű és az elhalt ágak kivágása.
A feketedió-ültetvény ápolása nem okoz különös nehézséget, a gyomok irtásába
maga a fa is besegít, gátolja más növények növekedését. A területen növő egyéb
fákat, cserjéket, gyomokat mindenesetre rendszeresen irtani kell. Még a fák alatti
gyep is csökkenti a diótermést, bár az a haszna megvan, hogy lejtős területen
gátolja az eróziót. Gyepes területen a feketedió-szüret jobban elvégezhető, mint
művelőeszközzel művelt és a szüretkor esetleg sáros földön.

Fiatal feketediós Franciaországban, meglehetősen nagy gazban:

Jó körülmények között a fiatal, még nem termő feketedió-ültetvény átlagos évi növekedése 90-120 cm is lehet.

A diójáért termesztett feketedió esetében is felmerül a köztestermesztés gondolata, lehet vele foglalkozni. A képen
karácsonyfának ültetett fenyő alkotja a köztest. Feketediósban kevésbé nevelnek köztesnövényeket, mint a közönséges dió
ültetvényeiben. Például a mogyoróval való sűrítést kimondottan kerülendőnek tartják, mert az együttes termesztés egyik
héjas gyümölcsnek se felel meg igazán.

Mekkora termésre számíthatunk a feketedióból?
Szerintem jóval kisebbre, mint a mi diónkból.
A diójáért termesztett, nem erdei sűrűségben nőtt feketedió-fa négy-hat éves korában már
mutogatja termését. Tíz éves kora körül kezd teremni, talán 25 kg-ot hektáranként, de 12 éves
korában már 110-120 kg/ha terméssel számolhatunk.
20-30 éves korára éri el teljes termőképességét, amit még további 10-20 évig tart meg.
De jó termést csak 2-5 évenként ad. Egy másik feketedió-kutatói megfogalmazás szerint az
évek 40 %-ában várható jó termés. Nem beszélve arról, hogy dióit legtöbbször egyesével
hozza, ritkán látni termésfürtöt, mint a következő hármas fürt:

De az is szép, ha csak két dió van egy fürtben.

A feketedió esetében még annyira se terjedt el a nemesített, elismert diófajták
termesztése, mint a közönséges dió esetében. Igen sok feketedió-termelő Amerikában is
a közelben növő ismert, jó hozamú, egyenletesen termő, nagy dióméretű fákról szerzi be
a szaporítóanyagnak való vesszőt, és maga szaporít.
Így nem lehet csodálni az előbb említett alacsony terméshozamokat. Szelektált fajta
(oltvány) ültetése esetén, valamint műtrágyázással a fenti mennyiségek
megtöbbszörözhetők. Egy missouri kutatás eredménye szerint egyedül a műtrágyázás a
kétszeresére emeli a terméshozamot.
A terméshozam, a dióméret, a törhetőség annyira egyedi tulajdonságai a - vad feketedió fáknak, hogy csak ismert fáról vagy fajtából származó szaporítóanyaggal
érdemes dolgozni.
A feketedió-csemete ültetése, évekig tartó nevelése annyira
azonos a közönséges dióéval, hogy arról kár is lenne szót ejteni.
Csak a kártevőkben, betegségekben van kisebb eltérés. A törzs, a
levélzet betegségeiről, károsítóiról a faanyagcélú feketedió-termesztés leírásakor ejtek szót, de külön
fejezet is foglalkozik azokkal. A diótermés károsítói közül itt a Conotrachelus retentus-t (walnut
curculio) említem, amelynek lárvája a fejlődő diótermésbe fúrja magát, és a "júniusi hullás" néven
ismert diókárt okozza. Amerikában.
Értékes tulajdonsága a feketediónak, - és ebben a közönséges dióra hasonlít, - hogy a gombabetegség
vagy mechanikai sérülés miatt fiatalon kipusztult feketedió fa tősarjakról jól újul. Ha a sarj tényleg a
fa tövétől indul, nagy biztonsággal nem tartalmazza belső fás részében a gombafonalakat, így az új fa
erőteljes lesz. Növekedése ekkor igen gyors, mert kifejlett gyökérzet látja el tápanyagokkal.

A feketedió-termesztés leghangulatosabb része a szüret. Egészen megragadó, a hatása alól senki se tudja kivonni magát.

Szüretkor a legtöbb feketedió-gazda megvárja, amíg a dió lehull. A mókusok viszont nem várják meg a teljes érést, hanem
előbb is körberágják a diókat, és kieszik belüket. Készletfelhalmozásukkal is termésveszteséget okoznak a gazda számára.
Ha meg akarjuk előzni, az érett dió le is rázható, vagy le lehet verni dióverő póznával.
Kisüzemi körülmények között a feketediót ugyanúgy verni szokták, mint a közönséges diót. A földről való összeszedésére
egyszerű szedőszerszámok is alkalmazhatók, amelyekkel nemcsak a felszedés gyorsabb, a szedőmunkás keze se feketedik be.

A valóságban nem ilyen idilli a feketedió szezonja. Ahogy a zöld burok színesedik, sárgára, barnára, feketére, úgy színesedik
belül a dióbél is, ha feketéig nem is, de sötétbarnáig. Ha sokáig a fán vagy a fa alatt marad, romlik a bél minősége, íze. Ezért
ültetvényszerű termesztésben rázni kell a fát, és a termést mielőbb buroktalanítani.
Feketedió szüret a kiskertben:

Frissen betakarított feketedió-termés:

Feketedió-szüret után - ugyanúgy, mint a közönséges dió szürete után - a diót
kopáncstalanítani és szárítani kell, akár közvetlenül meg akarjuk törni, akár
héjasan kívánjuk tárolni. Ha elmarad a kopáncstalanítás, az a bél sötétedéséhez és
ízromláshoz vezethet. Az édeskés, jellemző dióíz "földízűvé" változhat, amit nem
mindenki kedvel.
Szüretkor még nincs a burok a héjra száradva, még húsos. Egy fa termését még
kézzel is buroktalaníthajtuk, néhány fára pedig akár egy kukoricamorzsoló is
megfelel. Utána meg kell mosni a diót, és 2-3 hétre hűvös, száraz helyre kiteríteni száradni.

Ha nincs, nem kapható feketedió-buroktalanító gép, a feketedió-termesztők saját buroktalanító gépek konstruálására
kényszerülnek, mert a burkos dió tárolása kellemetlen, és burokkal együtt a vevők se veszik meg. Ilyen házi szerkesztésű
gépet konstruáltak Cobjon-ék is (következő kép), és igény esetén másnak is készítenek.
Na, ugye, hogy mégis van feketedió-buroktalanító gép, akkor is, ha nincs. Tavasszal kell megrendelni, hogy őszre meglegyen.

Ez a gép víz nélkül dolgozik, folyamatos üzemű, üzembiztos. A baloldali rekeszben gyűlő kopáncs megszárítható, és például
gyógynövényként felhasználható. A jobbra gyűlő feketedió viszont valóban fekete lesz a burok leválasztása után, ezért egy
gyors mosás igencsak ajánlott.
A villanymotorral hajtott gép működési elve igen egyszerű. Belsejében forgó lapok ütik le a dióról a burkot, és a burkos

diókeverék balról jobbra halad. A gép alja rácsos, amelyen a burok kiesik, a dió nem. A dió jobboldalt a szabad nyíláson át
hull ki.
Hasonló gépet konstruált Bill Lane, aki nemcsak konstruktőr, hanem diónemesítő is. A Football nevű fajtákat és a Grand
Championt nemesítette.

Ügyes emberek maguk is tudnak feketedió-buroktalanító gépet konstruálni. Gázpalackból, a rajz szerint.

Feketedió mosó, buroktalanító, fehérítő (igen, az is!) gép egy amerikai szakmai bemutatón:

Amikor még puha a feketedió burka, áztatással segíthetjük elő a burok leválasztását.

Feketedió felvásárlás Amerikában:

A feketedió-termesztők problémája ugyanaz Amerikában is, mint a világon szinte minden parasztnak, gyümölcstermesztőnek:
Ki vannak szolgáltatva a monopolhelyzetben levő felvásárlóknak. Akik nem szégyenlősek, amikor le kell nyomni a
felvásárlási árat. A legnagyobb amerikai feketedió-felvásárló és feldolgozó, Hammons-ék, például magyar pénzre átszámítva
90 Ft-ért veszik a termelőktől a feketedió kilóját. De ez az ár csökkenhet a szezon folyamán, ha nő a kínálat.
Ha a feketediót a következő tavaszon csíráztatni fogjuk, a kopáncs rajta maradhat. Persze ekkor a romló kopáncs fekete,
koszos nedvet ereszthet.
Ha vevőnk úgy igényli, feketedió-termésünket meg kell törnünk, ami - tudjuk - nem könnyű munka. Amerikában már
fejlesztettek ki erre a célra gépeket, kisüzemek részére. Egy kézi meghajtású lendkerekes és egy elektromos törőgép:

Ha a kézi törést meg kívánjuk könnyíteni, törés előtt a diót 1-2 órára áztassuk be.
Lecsöpögtetés után egy zárt tartályban, pl. műanyag hordóban) füllesszük 10-12 órán át.
Igaz, hogy a bél is vesz föl valamennyi vizet, de könnyebben elválik a héjtól.
A feketedió bélkihozatala lényegesen gyengébb a mi diónkhoz viszonyítva. Fajtától függően
26-40 %-ra lehet számítani, és nem feles, hanem negyedes bélre.
Mindenesetre ha eljött a szüret, kóstoljuk meg saját termésű feketediónkat. Törjünk meg 10
db átlagos nagyságú feketediót és ugyanannyi közönséges diót, és tegyük a belét egy-egy
tányérra. És állapítsuk meg tárgyilagosan, részrehajlás nélkül, hogy a mi közönségesnek mondott diónk kétszer annyi,
sokkal jobb ízű dióbelet produkál, mint az amerikaiak feketediója.

És héjasan is tetszetősebb a mi diónk.

Az összehasonlító vizsgálat után már nem vágyunk arra, hogy az amerikai diót együk.
Mit tegyünk hát feketedió-termésünkkel? Dobjuk piacra. Feketedió kínálat héjasan, kb 1 $/kg áron:

Itt pedig fontjáért kérnek 5 dollárt, tehát kilóra kb. 2000 Ft. Héjas dióért. Nem semmi.

Feketedió-bél a piacon:

Ha a vevők megkérdik, hogy mennyiért adjuk a feketedió-belet, jó, ha tudunk róla, hogy a szokásos kialakult piaci ára 10,5
$/kg. Annyiért megveszik.
Máshol is kísérleteznek a feketedió-termesztés honosításával. Kína délebbi területein nagy területeken jártak sikerrel az
ezirányú próbálkozások.
Tisztelt dióültető Kollégám, biztosan felmerült Önben a gondolat, hogy nem fog feketediót ültetni.
Rendben van, ez is egy tiszteletre méltó álláspont. De kérem, fontolja meg a gondolatot, hogy ha nem is akar feketediót
termeszteni, földbirtokának határát akkor is egy elegáns feketedió-fasorral jelölje ki, mint az alábbi fasor tulajdonosa is
tette. Ugye, milyen jól néz ki?

Ha nem is ültetünk, a feketedió magától is nő, nálunk, Magyarországon is. A réges-régen feketedió alanyra oltott diófák
amikor elpusztulnak, a feketedió alany sokszor kitör, és önálló fává nő, akár egy árutermelő dióültetvényben is.

Körülötte pedig csoportosan kelnek magoncai.
A feketedió tehát jól érzi magát nálunk. Mégis meg kellene próbálkoznunk a termesztésével.
Rendben van, de milyen fajtát válasszunk? Erről szól a következő fejezet.

A feketedió diótermő fajtáiról
A fajták felsorolása
A fajták ismertetése
Táblázat egyes feketedió-fajták tulajdonságairól
Fényképeik
A feketediónak vannak száz éve elfeledett fajtái is, pl. a Taylor.

A feketediónak ma is rengeteg ismert és még több ismeretlen fajtája létezik. Irodalmuk
is áttekinthetetlen. Például ilyen a Black Gem (jobbra) és a Cooksey is (itt lent),
amelyekről van ugyan fényképem, de csak annyit tudok róluk, hogy egy faiskola
kínálatában szerepelnek, szaporítja őket.

De vannak ismert fajtái is feketediónak, azt mondják, több, mint 400. Magam a következő
elismert fajtáiról tudok, az éghajlati beosztások között átfedés is van, egyes fajták eltérő
éghajlaton is teremnek, de nem egyformán viselkednek.
Hideg (kanadai és észak-USA) éghajlatra: Adams, Bayfield, Beck, Browser, Burns, Clermont,
Cutleaf, Daniels, Davidson, Elmer Myers, Emma K, Farrington, Hare, Harney, Krouse, Lamb,
Leon Pounds II, Neel 1, Northwestern, Ohio, Paterson, Pearl, Ridgeway, Rowher, Sauber 1,
Sauber 2, Schreiber, Sepic 2, Sparrow, Stabler, Thomas, Vandersloot, Weschcke.
Mérsékelt éghajlatra: Beck, Bicentennial, Boellner, Brown Nugget,
Card, Cochrane, Cranz, Davidson 629, Davis 2, Demings Purple, Eldora,
Emma K, Farm Thomas, Farrington, Football II, Grand Champion,
Grundy, Hare, Hay’s, Iowa 1, Kitty, Krause, Kwik Krop, Leavenworth 1,
Ludi, McGinnis, Mintle, Mitchell, Myers, Ogden, Ohio, Peanut, Pfiester
1, Pritchett, Rabbit Ridge (Ridgeway), Rock, Rowner, Rupert, Sparks
127, Sparks 147, Sparrow, Splichal 1, Stabler, Stambaugh, Surprise,
Thatcher, Thielenhaus (vagy Theilenhaus, nem tudom pontosan) 47-47-1,
Thomas, Throp, Todd, Wright’s G-4, Yate’s Clermont

Meleg éghajlatra: ‘Student Orchard’, Thomas. Létezik még a Purdue fajta is, ezt Texasban ültetik.

Néhány feketedió fajtáról a néven kívül is van információm.
Adams. Iowai. Viszonylag hidegtűrő. Diója jól törhető.
Bayfield. Wisconsini. Nagy növekedésű, bőven termő. Jó télálló, diója könnyen törhető.
Bicentennial. Diója kemény, jól telt belű, termékeny.
Brown nugget. Jól termő. Diója kicsi, kerek. Vékony héjú. Bélaránya 32 %. A bél negyedesen jól kinyerhető, világos,
fényes.
Bowser (vagy Browser). Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel, nyílt koronájú, oldalágai nem
hosszúak. Alternáló terméshozásra hajlamos.
Burns. 1941 óta az első, 1973-as elismertségű fajta Kanadában, ontariói tulajdonosáról elnevezve, aki
1967-ben figyelt fel az akkor már jól termő, vékony héjú diókat termő fára. A gyors elismerés annak is a
következménye, hogy fejlett, negyven éves termő fát kellett megvizsgálni. Dióit a Cornell Egyetemen
McDaniels vizsgálta be, és megállapította, hogy az addig ismert összes - mintegy 35-féle - feketedió-fajta
tulajdonságait felülmúlják. A fa alkatra ugyanolyan, mint a Bowser. Kártevők - ellenőrzött vizsgálatok
szerint - kevésbé támadják, mint a többi fajtát. Diója kicsi, de ezt ellensúlyozza, hogy vékonyhéjú, magas
bélarányú. Egy kilóban 96-110 db dió van, a dióbél aránya 29,5-34,4 %.
CES 604. Niagara vidéki, átlagos méretű diókat termő fajta. A dióbél aránya 32,6 %.
Clermont. Ohio-ból származik. Keskenyen feltörekvő, nem terebélyesedő alkata miatt nem szorul
neveléskori metszésre. Bőtermő. Északon is jól beérik. Diója közepes méretű, - 60 db nyom egy kg-ot, vékonyhéjú, 28-36 % béltartalommal. Íze kiváló. Baktérium-rezisztens.
Daniels. 1978-as fajta. Termékeny. Kisebb-közepes méretű diót terem, feketedió-viszonylatban igen
vékony héjjal. Könnyen törhető, a 40-41 % bél jó minőségű.
Elmer Myers (vagy Myer). Ohio-i származású. Magasra növő fája van, rövid ágakkal, ezért
gyakorlatilag nem igényel neveléskori metszést. Alternáló terméshozásra hajlamos. Tavasszal későn
hajt ki, ősszel későn érik. Diója kicsi-közepes méretű, viszonylag vékony héjú. Jól törhető. Bélaránya
nagyon alacsony, 25,4 %. A dióbél jóízű.
Emma K. Illinois-ból származik. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel. A kedvező
alkatot úgy kell elképzelni, mint pagodaformát, egy ginkgo-fáét. Erős, határozott központi tengely,
fölfelé egyre rövidebb oldalágakkal, így a lombfelület igen jó megvilágítású. Jó terméshozamú fajta,
de egy jótermésű év után hajlamos a következő évben gyengébben teremni. Lombja késő őszig a fán
marad. Diója közepes-nagyméretű, ovális alakú, némileg lapított, hosszúkás. 1 kg dióban 66 db van.
Az egyik legvékonyabb héjú, törhető. A bélarány 35 %. A bél jó minőségű, főleg darabosan nyerhető
ki, kisrészben felesen. Kiváló ízű.

Farrington. Diója nagy, 44 db tesz ki egy kilót. Bélaránya nagyon alacsony, 27 %.
Football. Nagy, ovális diója van. Vékony héjú, 32 % béltartalmú. Többségében negyedesen nyerhető ki. Hibája, hogy
alternatívan terem, és fogékony a bakteriózisra.
Football 2. A hideg éghajlathoz jól alkalmazkodott, oldalrügyön is termő fajta. A dió mérete közepes, 57 db van 1 kgban. Jól törhető.
Grand Champion. Új fajta, 1999-ből, a Football leszármazottja. Bill Lane fajtája, aki a Football fajtával is foglalkozott.
Egy kilóban 54 dió van, a dióbél aránya 32,2 %.
Hambleton. A fajta értékeiről nem tudok mit mondani, csak a képe áll rendelkezésemre.
Hare. Illinois-i eredetű. Jól termő. Nagy diója van. Jól törhető. A dióburoklégy gyakrabban károsítja,
mint más fajtákat.
Krause vagy Krouse. Iowai, 1940-es születésű, rendszeresen jól termő, északi termőhelyre való fajta.
Jó téltűrő. Bőven, kiegyenlítetten terem. Nagy diója van. A Daniels fajtára hasonlít, de jobban, jól
törhető. Béltartalma 30-35 %.
Kwik Krop. Magasan feltörekvő alkata van, nem terebélyesedik szét.
Lamb’s Curly. Rendszeresen terem, bár kisebb diókat. Elsősorban tetszetős, göndör hatású faanyagáért szelektálták ki,
elsősorban faanyagnak való. Alkata is inkább feltörekvő, kevés oldalággal.
Leon Pounds II. Nagyon bőtermő. Diója vékony héjú. Rendkívül magas, 55 %-os a bél aránya. Dióbele ízletes.
Minnesota. Agroforestry művelésbe ajánlják.

Neel 1. Későn fordul termőre. Vékony héjú. Dióbele szívalakú, kiváló ízű.
Northwestern. Jó télálló.

Ohio. Anyafája Ohioban volt. Gyengébben télálló. Alkata
szétterülő, nevelési korban metszése figyelmet igényel. Alternáló
terméshozásra hajlamos. Diója kiválóan törhető, bélaránya 30 %,
dióbele jóízű. Rendkívüli tulajdonsága a feketedió-fajták között,
hogy más diófajokhoz a legjobb az affinitása. Egyrészt a vajdió
alanyhoz, másrészt készségesen hibridizálódik a szívdióval és a
vajdióval.
Paterson. Iowai. Igen télálló, kiválóan törhető, kiváló ízű.
Pearl. Gyenge téli fagytűrő. Egyéb tulajdonságai jók.
Ridgeway. Illinois-i. 1984-ben ismerték el. Jól termő, nagy diójú.
Jól törhető diója van, 35 % bélarányú. Baktériumellenálló.
Rowher (vagy Rohwer). Iowai. 1926-ban elismert, jó télálló, korán
termőre forduló fajta. A dió mérete változó, 44-55 db ad ki 1 kgot. Könnyen törhető, a bél rendkívül világos színű, a bélarány 3537 %.
Rupert. Jól termő fajta. Kicsi, kerek diója van. A héj közepesen vastag, a bélkihozatal 26 %-os. Jól törhető, bele igen jó
minőségű. A dióbél krémszínű, könnyen negyedesen szedhető ki.
Sauber 1. A Sauber fajták nem igazi feketediók, hanem a feketedió és a szívdió hibridjei, ahol az apa
feketedió volt, az anya pedig a Fish fajtájú szívdió. De gyakorlatilag feketedióknak minősülnek. A Sauber
1-et 1970 óta termesztik. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel. Nagyon jól terem,
változóan nagy diókat (44-55 db/kg). Problémája az alternatív terméshozásra való hajlam, gyakorlatilag
csak kétévente terem. A feketedió-fajták közül a legkönnyebben buroktalanítható. Törése hasonlóan
nehéz, mint más feketedió-fajtáké. A dióbél aránya 39 %, a dióbél világos színű, jó minőségű. A héjtól jól
elválik. Egészben is kinyerhető, mint a szívdióé.
Sauber 2. Termőképessége elmarad a Sauber 1-től. Kiválóan törhető. A dióbél aránya 37 %.
Sol. Nagy diójú illinoisi fajta. Egy kilót 45 db dió tesz ki. A bélarány 23,3 %.
Schreiber (vagy Schrieber). 1941-es. Rendszeresen terem, nem sokat, de igen nagy méretű diókat (33-44
db/kg). Diója a Thomas Myers-re hasonlít. Kiválóan törhető. A héj vastagsága a feketedióra jellemző, a bélarány 30 %.
A dióbél jóízű.
Shenandoah. Diója elég nagy, 55 db fér 1 kg-ba, bélaránya 32,8 %.
Sparks 127. Iowa-ból származik. Hideg éghajlatra is nagyon jó. Korán termőre fordul. Diója kisebb, 66 db ad ki 1 kg-ot,
a dióbél aránya viszont magasnak számít az átlagos 33 %-os kihozatalával. Könnyen törhető.
Sparks 147. Bőven termő fajta. Diója közepes nagyságú, csőrös alakú. A dióhéj igen vékony, a dióbél aránya 38 %.
Könnyen nyerhető belőle nagy méretű negyedes dióbél.
Sparrow. 1935-ös fajta. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel. Korán
termőre fordul, rendszeresen terem, ha nem is bőtermő. 1 kg-ban 55-66 db dió van. A
bélarány 28 %, a bél jóízű, minőségi.
Stabler. Gyengén télálló. Hosszú életű, szép növekedésű. Nagyméretű diója van. Könnyen
törhető, bélaránya 32 %, a dióbél egészben nyerhető ki diójából. Érdekessége a Stabler
fajtának, hogy fanedve a legbővebb és legédesebb a feketediók között, juharsziruphoz
hasonlóan csapolható. Ezért a fajta potenciálisan hármas hasznosítású: diótermésre, édes
nedvre, végül faanyagra. A következő képen alkata látszik, utána az oltás évében termést hozó csemetéje.

Stambough. Az egyik legnagyobb diójú fajta, 42 db van egy kilóban. Bélaránya szinte a
legalacsonyabb, 25,6 %.
Surprise. 57 db dió felel meg 1 kg-nak. A dióbél aránya 33 %, de csak negyedesen nyerhető ki,
mert a héjat szorosan kitölti.
Thorp. Gyenge fagytűrő. Sok diója egyrekeszű.
Vandersloot. Gyenge fagytűrő. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel, mert
oldalágai nem hosszúak. Diója igen nagy.
Weschcke. Wisconsini. Igen télálló, kiválóan törhető, kiváló ízű. A Weschke nemesítője,
névadója: Carl Weschcke.

És mindenek előtt a Thomas (Thomas Myers). A legáltalánosabban ültetett fajta, 1980-as, pennsylvaniai születésű. (A
dátum nem biztos, 1950-ben már említik.) Termőre fordulása korai. Neveléskori metszési igénye kevés, mert ágai nem
terebélyesek. Rendszeresen és bőven terem. Késői kihajtású, betegségellenálló. Diója igen nagy, 44 db már 1 kg. A
dióbél a héjat jól kitölti, aránya 38 %. Jól törhető, vékony héjú.
Thomas fajtájú feketedió képei:

A feketedió szerintem legjobb fajtája a Thomas. Az alapfajtól csak annyiban
különbözik, hogy minden értékmérő tulajdonságában felülmúlja fajtársait. Faanyaga jó
minőségű, dióbele szalmaszínű, fényes, ragyogó, telt, szilárd, jóízű. Ízét jellegzetesnek,
erősnek mondják. Vegetatív úton, feketedió alanyra oltva szaporítják.
A Thomas jellemzően apomiktikus diófajta, vagyis termékenyülés nélkül is magas
arányú terméshozásra képes, amint azt kaliforniai diókutatók megállapították.
Magyarországi viszonyok között a feketedió egyetlen fajtája sincs kipróbálva.

Feketedió-fajták virágzási és érési adatai
(a Missouri Egyetem nyomán)
Fajta neve
Rügyfakadás Nővirágzás kezdete Teljes nővirágzás Pollenszórás kezdete Virágzás típusa Virágzástól érésig Érés
Beck
04.28
05.15
05.21
05.16
Hímelőző
128 nap
09.25
Bowser
04.29
05.09
05.14
05.19
Hímelőző
128 nap
09.17
Brown Nugget
04.16
04.27
05.01
05.10
Hímelőző
131 nap
09.08
Cranz
04.29
05.19
05.21
05.11
Nőelőző
130 nap
09.27
Crosby 2
05.02
05.10
05.19
05.20
Hímelőző
142 nap
10.03
Davidson
04.12
04.23
04.28
05.09
Hímelőző
132 nap
09.04
Drake
04.28
05.06
05.13
05.15
Hímelőző
151 nap
10.09
Elmer Myers
05.01
05.10
05.17
05.23
Hímelőző
128 nap
09.18
Emma K
04.20
04.23
04.30
05.06
Hímelőző
148 nap
09.23
Football
04.15
04.27
05.01
05.06
Hímelőző
156 nap
09.30
Grundy
04.20
05.10
05.12
04.28
Nőelőző
122 nap
09.13
Hare
04.29
05.07
05.16
05.20
Hímelőző
143 nap
09.30
Harney
04.27
05.08
05.15
05.16
Hímelőző
133 nap
09.26
Hay
05.05
05.14
05.22
05.24
Hímelőző
135 nap
10.03
Higbee Mill
05.04
05.17
05.27
05.25
Hímelőző
131 nap
10.02
Jackson
04.16
04.27
05.02
05.09
Hímelőző
155 nap
09.28
Knuvean
04.18
05.11
05.17
04.29
Nőelőző
136 nap
10.01
Kwik Krop
04.26
05.05
05.09
05.18
Hímelőző
148 nap
10.03
Mintle
04.17
05.14
05.19
05.01
Nőelőző
129 nap
09.23
Mystry
04.16
04.29
05.04
05.11
Hímelőző
141 nap
09.19
Neel 1
05.03
05.12
05.21
05.21
Hímelőző
141 nap
10.05
Ness
04.16
04.27
04.30
05.10
Hímelőző
168 nap
10.18
Ogden
04.23
05.06
05.10
05.13
Hímelőző
168 nap
10.18
Ohio
04.24
05.07
05.08
05.15
Hímelőző
140 nap
09.18
Patterson (Emma K) 04.16
04.25
04.30
05.06
Hímelőző
153 nap
09.28
Pound 2
04.24
05.08
05.17
05.20
Hímelőző
143 nap
10.01
Pritchett
04.18
04.28
05.06
05.12
Hímelőző
134 nap
04.14
Rhower (Thomas)
04.28
05.07
05.13
05.20
Hímelőző
145 nap
10.02
Sarcoxie (Kwik Krop) 04.25
05.04
05.09
05.15
Hímelőző
141 nap
09.25
Sauber 1
04.26
05.06
05.14
05.18
Hímelőző
134 nap
09.20
Sauber 2 (Sparrow) 05.08
05.14
05.17
?
Hímelőző
118 nap
09.05
Schessler
04.13
04.22
04.29
05.06
Hímelőző
129 nap
09.04
Scrimger (Sparrow) 04.27
05.10
05.14
05.15
Hímelőző
117 nap
09.05
Shreve
05.02
05.08
05.17
05.17
Hímelőző
147 nap
10.04
South Fork
04.14
05.06
05.09
04.28
Nőelőző
158 nap
10.08
Sparks 127
04.25
05.07
05.12
05.16
Hímelőző
118 nap
09.04
Sparks 129
04.23
04.27
05.06
05.15
Hímelőző
125 nap
09.28
Sparks 147
05.03
05.11
05.15
05.18
Hímelőző
131 nap
09.21
Sparrow
04.26
05.11
05.13
05.16
Hímelőző
119 nap
09.06
Surprise
04.25
05.06
05.10
05.15
Hímelőző
143 nap
09.30
Thomas
05.02
05.06
05.15
05.21
Hímelőző
145 nap
10.02
Thomas Myers
05.05
05.11
05.21
05.21
Hímelőző
131 nap
09.26
Tomboy
04.18
04.27
05.01
05.09
Hímelőző
135 nap
09.10
Wiard
04.28
05.14
05.24
05.09
Nőelőző
125 nap
09.21

A táblázat fajtáinak érő termése így néz ki, (a Davidsonról nincs felvétel):

A CARYA NEMZETSÉG DIÓI
Vázlat:
A Carya-fajok eredete
A Carya-diók közös jegyei
A Carya-diók megismert története
A Carya-diók gazdasági jelentősége
Carya aquatica
Carya cathayensis
Carya cordiformis - Bitternut hickory - Keserű hikori
Carya floridana
Carya glabra
Carya hunanensis
Carya illinoinensis - Pekándió
Carya kweichowensis
Carya laciniosa - Shellbark hickory - Rojtos kérgű hikori
Carya myristiciformis Nutmeg hickory - Szerecsendió-hikori
Carya ovalis
Carya ovata - Shagbark hickory - Fehér hikori
Carya pallida
Carya palmeri
Carya texana
Carya tomentosa - Mockernut hickory - Bolyhos hikori
Carya tonkinensis
A Carya-diók a mi diónk unokatestvérei.
Korábban a Carya nemzetséget Hicoreae-nek is nevezték, mivel a köznyelvben a
nemzetség tagjait hikoridióknak mondják.
A tudományos Carya név ógörög eredetű, diót jelent. A mitológia szerint Carya Lakónia
királyának, Dionnnak volt a lánya, és Dionízosz isten diófává változtatta.
A Carya-diók északmerikai, kisebb részben kínai eredetűek. Az északamerikaiak
kontinens keleti felén, a prériövtől keletre élnek. 17 önálló faj tartozik közéjük, és 12
fajközi hibrid. Többségük diója fogyasztható, némelyik tényleg ízletes, pl. a pekándió.
A jelenleg érvényes tudományos rendszerezés szerint (1978 óta) a Carya nemzetséget három szekcióra osztják:
1. Sinocarya szekció. A kínai Carya-fajok tartoznak ide. Közös vonásuk, hogy csúcsrügyeikről hiányoznak a többi Caryafajra jellemző rügypikkelyek, továbbá hogy levélkeszéleik simák.
C. cathayensis
C. hunanensis
C. kweichowensis

C. tonkinensis
A kínai Carya-fajok közös kínai neve shan he tao, szabad fordításban hegyi fehér dió.
A második és a harmadik szekcióba az északamerikai Carya-diók tartoznak.
2. Apocarya szekció. Ezeket mondják pekán-hikoriknak.
C. aquatica
C. cordiformis
C. illinoinensis
C. palmeri
3. Carya szekció. Ha mondhatni, ezek az „igazi” hikorik.
C. floridana
C. glabra
C. laciniosa
C. myristiciformis
C. ovalis
C. ovata
C. pallida
C. texana
C. tomentosa
Ha a pekán-hikorik és az igazi hikorik közötti különbséget keressük, annyit találunk, hogy az előbbiek csúcsrügyei legfeljebb
hat rügypikkelyt tartalmaznak, amelyek éle tapintható, és nem fedik át egymást. Az igazi hikorik csúcsrügyén 6-12, egymást
átfedő rügypikkely van. A botanikusok a rügypikkelyek számát a hideghez való alkalmazkodással magyarázzák.
Hikori-fajok téli rügyei Ohio-ból (C. laciniosa, cordiformis, glabra, tomentosa, ovata):

A további eltérések csak segéd-fogódzót adnak a fajcsoportok elkülönítéséhez, de nem mérvadóak. A pekán-hikorik
levélkéinek száma 5-13, az igaziaké 5-9. A pekánok kopáncsán több „szárny” van. Ha dióikat keresztbevágjuk, az igazi
hikoriknak nincs dupla fala vagy belső gerince, ami a dió alapjánál négy részre osztaná a belet. Bár ez a pekándiónál sincs
meg. Az ázsiai Caryáknál is hiányzik a belső, dupla fal. Végül az összes pekán-hikori diploid (n=16) kromoszómaszámú, az
igaziak diploidok vagy tetraploidok (n=32).
Barkavirágzat és nővirág:

A Carya-diók rajzos áttekintése 1873-ból:

Három Carya-faj diója Washington állam erdőiből: C. tomentosa, C. cordiformis, C. glabra.

A Carya-fajok eredete
A Carya-fajok eredetéről röviden annyit, hogy a diófélék családjának többi tagjaitól való
elkülönülésük 70 millió évvel ez előtt történhetett meg, a többi diófélével átmeneti állapotot mutató
maradványok ebből az időszakból kerültek elő. 50 millió évvel ezelőtti maradványok Eurázsiából
ugyanúgy felszínre kerültek, mint Észak-Amerikából.
Paleocén-kori, vagyis 55-65 millió éves az általam legősibbnek ismert Carya-kövület, a ma is élő
Carya glabra levele (jobbra).
Az első felismerhető Carya diótermés 34 millió éves, Coloradóban találták meg. 20 millió éves
Carya-maradványokat ugyanúgy megtaláltak Európában, Németország területén, mint Kínában.
Azt mondják, a Carya-nemzetség Amerikában különült el a többi dióféléktől, és terjedt vissza
Ázsiába a Bering-hídon át.
A harmadidőszakban a Carya-diók nagy létszámban tenyésztek
az egész északi féltekén. Nemcsak Európában - például a Spitzbergákon, - hanem
Szibériában és Grönlandon is. Eocén-kori fosszilis maradványaik Budapesten is
megtalálhatók, a Kis-Svábhegyen. Erről a leletről így ír a Révai lexikon:
"Ritka jelenséget tárt elénk az a diómag, a mely domborzati-kőmag gyanánt maradt fenn.
Az érdekes lelet tisztátalan mészkőből származik, míg a héj csak üreges lenyomat képében
maradt hátra. Ilyen megkövesedett diómaradványok, különösen a Carya ventricosa Brgt.
(Unger) gyümölcsei, találhatók a budai Kis-Svábhegy felső eoczénkorú meszében."
A Francia Középhegységben, a Massif Centralban, közelebbről a Puy-de-Dôme megyei Bussieres-ben oligocén-kori Caryafaanyagot találtak.

Sokkal fiatalabb, mindössze 12-13 millió éves, miocén-kori az erdőbényei Caryalevéllenyomat, ami mészkőrétegben maradt ránk. Eredetiben a Magyar
Természettudományi Múzeumban tanulmányozható (képe jobbra).
A felső pliocén időszakából, talán 2-5 millió évvel előttünk, meglehetősen sok diópollen
került elő, a Carya-fajok pollenje, Itáliában. Ekkor ott a klíma melegebb,
csapadékosabb volt.
A Carya fajok Európában 2 millió évvel ezelőtt, a Pleisztocén korban haltak ki, az
eljegesedés miatt - írják amerikai botanikusok. De mi itt élünk Európában, valamivel
jobban tudjuk. Nem haltak ki teljesen, hanem délebbre szorultak vissza. Az interglaciális
szünetekben, konkrétan például a Mindel-Riss interglaciális alatt (250.000-230.000 éve)
a nedvesebb periódusokban újból megjelentek a lombhullató erdők is, bennük a
hikoridió, továbbá a később tárgyalandó szárnyasdió. Persze, a vége az lett, hogy nálunk
mégis kihaltak. Miután legalább hét interglaciális szünetet éltek le nálunk.
Ugyanekkor, a jégkorszakok többszázezer éve alatt Amerikában is erősen lecsökkent a
Carya-fajok száma. Amerika nyugati részéről ekkor tűntek el, a nyugati part- és hegyvidéket azóta se foglalták vissza.
Ha tehát jelenleg a pekán- és hikoridiókat nem tekintjük hazai őshonos fajoknak, az a mi hibánk. Mi jöttünk későn, ők a
legszerényebb számítás szerint is 35-40 millió évet éltek itt, mi meg talán ezret. Közvetlenül azelőtt tűntek el, hogy mi
megjelentünk a Kárpát-medencében. (Talán hallották, hogy jövünk.)
Érdekesség, hogy a korábbi Carya-dió maradványok vékonyabb héjúak voltak a maiaknál, és a héj belső, második fala is
hiányzott. A héj vastagodása időben egybeesik a rágcsálófélék, például a mókusfélék nagyobb elterjedésével, a héjvastagodás mintegy védekezést jelent a diótermések számára. Ebből a fejlődési trendből a pekándió képez kivételt, amely
megtartotta a héj vékony jellegét, és hiányzik a másodlagos belső fal. Bár az is lehet, hogy a többezer éves emberi
beavatkozás, szelektálás eredményezte az ember számára kedvezőbb vékonyhéjú formák terjedését.
További észrevétel a Carya-diók fejlődésével kapcsolatban, hogy a jelenlegi diploid kromoszómaszámmal (n=16) szemben
korábban 8 kromoszómával rendelkezhettek a diófélék, a kromoszómaszám duplázódása a hibridizáció eredménye lehet.

A Carya-diók közös jegyei
Függőlegesen feltörekvő, hengeres koronájú nagy fák. (Persze, ha van elég helyük kifejlődni.) Fejlett, erős főgyökerük
biztosan horgonyozza őket a legkülönbözőbb (homokos, mocsaras, stb.) talajokban is. A Caryák erősen vízigényesek, a talaj
bizonyos fokú nedvességét egész évben igénylik.

Vesszőik, vékonyabb ágaik úgy különböztethetők meg a Juglans diók hajtásaitól, hogy a Caryák fabele sima, a Juglansoké
rekeszes.

Néhány Carya-diófa téli rügye:

Páratlanul összetett leveleik fűrészes szélű, lándzsás, hegyes levélkékből állnak, amelyek megdörzsölve kellemes, aromás
illatot adnak. A levélkék száma 5-21. A kínai Caryák levele simaszélű.

A Carya-diók - mint a diófélék családjának valamennyi tagja - egylakiak. Hím- és nővirágaik különböző módon helyezkednek
el, ugyanazon a fán. 7-8 cm hosszú karcsú, csüngő porzós barkáik egy vagy két pár, szembenálló, pikkelyes rügyből
fejlődnek, a hajtásrügyek kibomlásával egy időben. Rügyenként három barka fejlődik. A három barka a nemzetség közös
jellegzetessége, elkülöníti őket a család többi nemzetségétől.

Nővirágaik aprók, nem feltűnőek. A tárgyévi hajtás végén álló nővirág-füzérek (mondják peceknek, tüskének is) 2-20 virágot
tartalmaznak. A bibe kétágú, röviden ülő, szemölcsös.

A hím- és a nővirágok ugyanazon a fán eltérő időben nyílnak. Így biztosítják az idegen megporzást (heterozigota-hatást), ami
az utódnövények életképessége, ellenállóképessége szempontjából fontos. A Juglans-fajokhoz hasonlóan beporzás nélküli
(apomiktikus) terméshozás is létezik a Carya-dióknál.

Diójuk ősszel érik, kerek, vagy ovális, vaskos kopánccsal, ami a varratok mentén többé-kevésbé 4 lebenyre hasad, a fajtól és

a genotípustól függően. A kopáncs hasadási módja is megkülönböztető jegyet jelent a Juglans diókhoz képest, a Caryáké
szabályosan hasad, a Juglansoké szabálytalanul vagy sehogy sem. A kínai dió (Annamocarya) kopáncsa pedig 4-9 lebenyre.

A termés kopánccsal vagy anélkül hullik. Csonthéjuk sima vagy szögletes. A kopáncs
nélküli diótermés alapján is megkülönböztethetők a Juglans dióktól, mert míg a
Juglansoknak nincs, a Caryáknak jellemző alapi plexusuk van. Az alapi plexust sokáig nem
tudtam, hogy micsoda, amíg a mellékelt képre rá nem bukkantam.
A Carya-fák gyümölcstermése ciklikus tendenciát követ.
A Caryák közeli rokonok. Rengeteg fajközi hibridjük ismert. Természetes úton olyan
helyeken hibridizálódnak, ahol a Carya-fajok elterjedési területe átfedi egymást. A közeli
rokonság az amerikai és a kínai Caryák csoportjai között is fennáll. Például a pekándió jól
porozza a kínai hikorit (C. cathayensis), és néha hibridek is létrejönnek. De a kínai
hikoridió termésének méretén, formáján is meglátni, ha a beporzást a pekándió végezte.
Az emberi úton létrehozott hibridek száma is igen nagy. A hibridekre most nem térek ki,
csak a hikoridiók termeszthetőségének fejezetében. Ugyancsak mellőzöm a Carya-fajok
tudományos szinonímáinak felsorolását, vagyis hogy hogyan nevezték ezeket a diófajokat
korábban, mert csak a felsorolás másfél oldalt tenne ki, és azok a nevek ma már nem
használatosak. Ugyanakkor a tudományos világ, a botanika fejlődése sem áll meg, új
nevekkel is találkozunk.
Az amerikai Caryák zömmel erdőalkotó fák, olyan értelemben, hogy olyan erdőkben élnek,
amelyek vagy vegyes állományúak, vagy más fafaj az erdőalkotó.
A talaj minősége iránt igényesek. Megfigyelték, hogy az egyes Carya-fajok minél inkább
nem a számukra optimális klíma alatt élnek, a talaj minősége iránt annál igényesebbek. Ez
is okozza, hogy a Carya-fákat nem összefüggő, nagy területű erdőkben találjuk, hanem szétszórtan, a legjobb minőségű
talajokon, a vízfolyások melletti öntéstalajokon.
A Carya-diófák az északamerikai és az ázsiai ökoszisztéma szerves részét képezik. Beilleszkednek a helyi erdőtársulásokba,
elegyes erdőket alkotnak más fafajokkal. Diótermésüket az erdőlakó állatok fogyasztják. A következő kép a talajra hullott
érett Carya-diót mutat, amelynek kopáncsa az eséstől vált le, így a dió az erdei állatok számára hozzáférhető.

A Carya-diók megismert története
Feltétlenül szólni kell viszont a Caryák eddig megismert történetéről, már ami az emberi történelem időszakára esik.
A legkorábbi, ember által használt hikoridió-maradvány Texasból, a Baker-barlangi ásatásokból került elő, i.e. 6100-ból, az
emberi maradványok között pekándió levelét és termését is megtalálták. És ettől kezdve az európaiak megjelenéséig a
pekándió-fogyasztás folyamatos lehetett az indiánok körében, hiszen ebben a körzetben az európaiak megjelenését
közvetlenül megelőzően, 1650-ből származó leletek ugyanúgy kimutatták hikoridió (és Juglans-dió) fogyasztását.
Az európai felfedezők első feljegyzései ugyancsak tartalmaznak hikoridió-fogyasztással kapcsolatos információkat. Strachey
1612-ből származó beszámolója szerint a jelenlegi Virginia állam területén élt „powhatan” indiánok halál-mítoszában a
hikoridió komoly szerepet játszott. Az indiánok a szellemeknek kukoricamáléból és „pokahichary”-nak nevezett italból
szolgáltak fel, hogy a halott szelleme nyugodtan utazhasson a felkelő naphoz. (Ennek a „pokahichary”-nak a készítéséhez
használtak tört hikoridió belet, vízzel keverve.) Ez a szertartás mutatja a hikoridió régi, megbecsült helyét az indián
tradíciókban.
A hikoridióról Cabeza de Vaca számolt be elsőként Európában, 1533-ban. Leírta, hogy Texasban, a Guadalupe folyónál a
hikoridió évente váltakozóan terem. (Ezt a tulajdonságát, a terméskihagyást azóta is megtartotta.) Ugyancsak Cabeza de
Vaca írja, hogy amikor a Colorado folyó alsó szakaszánál utazott a mariame indiánok területén, kísérői megálltak egy napra
„diót enni”. Ez a dió kisméretű volt. Azt írja, akkora, mint a korabeli dió Galíciában (természetesen a spanyolországi
Galíciában). A diófák számosak és igen nagyok voltak. Leírja, hogy télen ezek az indiánok két hónapon át semmi mást nem
ettek, csak diót.
Megjegyzem, a spanyol felfedezők óta hívják a jelenlegi Texas állam két folyóját is spanyolul dióra utaló néven: Nueces (dió)
és Nogales (diófák).
A hikoridió olajáról Hernando de Soto számolt be elsőnek, aki 1539 és 1542 között a jelenlegi USA délkeleti területein az
indiánok körében nagyarányú dióolaj-előállítást és fogyasztást tapasztalt, úgy hikoridióból, mint Juglans-dióból. Mindkettőt
használták konyhai használatra ugyanúgy, mint gyógyászati célra. Mint írja, ajánlatos, jó szer fájdalmakra, hascsikarásra.
1771-ben Bossu arról számol be, hogy az indiánok a palacsintájukat dióolajban sütötték. 1792-ben W. Bartram „régi, művelt
hikori-mezőkről” beszél, a mai Georgia állam területéről. Leírja, hogy egyes indián diótermelők többezer bushel (1
bushel=35-36 kg) hikoridiót tároltak otthon. A dióolajat úgy állították elő, hogy a darabokra tört dióbélből forró vízzel
nyerték ki az olajat, majd finom szűrőn (szitán) szűrték át a masszát, és a szitán fennmaradó finom, tejszínszerű, hikoritejnek
nevezett édes krémet használták fel, különösen kukoricalepények készítéséhez.
Más, korai feljegyzések szerint az indiánok a dióbelet magában is fogyasztották, italt is csináltak belőle (Lawson 1714,
Romans 1775). Talán nem érdektelen, hogy Ázsia népei, főleg a kínaiak is hasonló módon fogyasztották a Carya-diókat
(Louis, 1921).
Nagyon jó íjakat készítettek az indiánok a hikoridiók fájából. Ezt a korai európai betelepülők szó szerint a saját bőrükön is
tapasztalhatták. Kéziszerszámokat is készítettek belőle (du Pratz 1763).
A chippewa indiánok a C. tomentosa-t gyógynövényként is hasznosították. A fiatal dióhajtásokat görcsök ellen alkalmazták.
A Carya-diók jelentőségét mutatja, hogy azoknak az indián törzseknek, amelyek területén nem fordultak elő Carya-féle diók,
szintén megvoltak a saját szavaik a különböző Carya-fákra és diókra. A „hikori” elnevezés, amint a pokahichary ital neve is
utal rá, indián eredetű, ami több indián nyelvben is (powcohocora, pocohiquara, powhigwara neveken) használatos volt, a
betelepült európaiak is innen vették át a Carya-fajok összefoglaló nevét. Az algonkinok nyelvén a hikoridiók neve
pawcohiccora volt, ami olajos dióbelet jelentett.
A Caryák közül a leginkább hasznosított dió, a pekándió neve is indián eredetű, eredeti jelentése minden, nehezen, csak
eszközzel (kővel, kalapáccsal) törhető héjas termésre vonatkozott, pl. így hívták a chippewa indiánok is: paccan, pagan,
többes számban paganag. A Mississippi mentén élő algonkin indiánok nyelvén a pekán szó ezt jelenti: „kézzel törhetetlen
dió”. Francia felfedezők a Mississippi mentén élő indiánoknál betűzték le a pekándió nevét, francia írással „pecanes”, ill.
„pacanes” néven. Spanyol felfedezők pedig „pacanos” formában rögzítették. Az angol nyelvű „pecan” Webster 1773-as
szótárában rögzült jelenlegi formájában.
A pekándió jelentőségét a Kolumbusz előtti északamerikai indiánok életében, táplálkozásában nem lehet eltúlozni.
Északamerika nagy részén a telek hosszúak, kemények. Tudjuk, az északamerikai indiánok nem voltak földművelők, nem
termesztettek télre elraktározható növényeket, gabonaféléket. Teljesen a vadászat sikerétől függött, hogy télen ehettek-e
egyáltalán. Egyedül a pekándió (és kisebb részben más hikoridiók, amerikai gesztenye, némi tölgymakk) állt téli készletként
rendelkezésre. A pekándió könnyen begyűjthető, hosszan tárolható. Hónapokat ki lehetett rajta húzni.
Nem csoda, hogy az indián szálláshelyek környékén a pekándiófák megtalálhatók voltak.
A pekándió az indiánok csereeszköze is volt. Azok a törzsek, amelyeknek nem volt (elég) pekándiójuk, dohányt, pipát,

prémeket, kőszerszámokat adtak érte.
Talán nem véletlen, hogy a pekándió a Mississippi hatalmas vízgyűjtő területén terjedt észak felé, mindenhova, ahova a
korabeli legkorszerűbb szállítójárművel, a kenuval el lehetett jutni.
Az amerikai hikoridiókkal ellentétben az ázsiai Carya-fajok történelme - szerintem - feldolgozhatatlan. Azok mindig is fontos
élelemforrást jelentettek a termőhelyükön élő népeknek, elsősorban a kínaiaknak. Annyira természetes ennivaló évezredek
óta, hogy említést se tettek róla.

A Carya-diók gazdasági jelentősége
Diótermelési, étkezési és faanyagtermelési értékük a legnagyobb. A fajok egy része keserű,
csípős ízű diót terem, de a pekándió mellett másik 6-7 Carya-diónak ugyanolyan tápláló,
egészséges, értékes dióbele van, mint a mi diónknak. Ugyanúgy használhatók süteményekbe
és változatos más ételekbe, mint a közönséges dió. A régi indiánok a hikoridiók olajából
vajszerű ételt készítettek, amit ételek sűrítésére, ízesítésére használtak.
A Carya-diók közül a pekándiónak van a legnagyobb gazdasági jelentősége, az USA-ban az
éves pekándiótermés 125.000 t körül van, 260 millió dollár körüli értékben.
A C. ovata a második, legelterjedtebben termesztett Carya-dió. Ezeken kívül még a C.
laciniosa érdemel figyelmet a diótermelés szempontjából. Hasznosíthatóságukat erősen korlátozza az igen késői, több mint tíz
éves termőre fordulás, valamint a rendkívül szakaszos, alacsony termés. Három évente várható 20-50 kg héjas termés
kifejlett fánként. Gondot okoz, hogy a természetes, szórt állású fákhoz képest „monokultúrában” igen erős a gomba- és
rovarfertőzés veszélye.

E legutóbbi probléma megoldására irányulnak jelenleg is génmanipulációs kísérletek, betegség-ellenálló fajták előállítására.

Hikoridió-bél. Látszatra a mi diónk belére hasonlít, de mérete még a pekándióénál is kisebb.

A hikoridiók kedvelői a diótermés héjából szeleteléssel természetes ékszereket is készítenek.
Mindegyik faj értékes fatermelési szempontból is, azonban a fák nagy mérete a kertészeti, diótermelési
célok elérését hátráltatja. (Hasonló a probléma, mint a közönséges diónál.) A hikorifák értéke lehet a
telepítések fő szempontja, és a diótermés másodlagos cél lehet. A jelen állapotban éppen a faanyag magas ára vezetett a
hikori-állományok megritkulásához.
Az ázsiai Carya-fajok közül a kínai, a hunani, a kujcsoui (C. kweichowensis) és a tonkini dió termését fogyasztják. Közülük
csak a kujcsoui dióból vannak - nagyobb kiterjedésű - ültetvények, a hasonnevű kínai tartományban, Guizhouban. A tonkini
dió talán még nagyobb területen és nagyobb mennyiségben terem, de nem ültetvényben, hanem az erdős hegyoldalakban,
amelyek más mezőgazdasági, kertészeti kultúrával már nem hasznosíthatók. A Kínában termő hikoridiók termése jelentős
árualapot ad.
A kínai és a tonkini dió belét dióolaj-forrásként is számon tartják. Olajuk kedvező, egészséges olajsav-összetétele biztató
perspektívát nyit termesztésük felkarolására, mert fizetőképes kereslet lenne rá a fejlett országokban is, nemcsak Kínában.
Díszfaként is számításba jönnek. Hikorifa ősszel:

Környezeti értékükön, látképi szépségükön kívül faanyaguk is értékes.

A hikorifák anyaga a porózus, mégis vastag falú edénynyalábok miatt erős, rugalmas. Különösen alkalmas kéziszerszámok
(pl. baltanyelek) készítésére. Felhasználásuk sokoldalú. Az automobilizmus ideje előtt Európában - nálunk is - a drágább
hintók aljrészeit hikorifából készítették.

Néhány mai példa, mi készül hikorifából: sílécek, tornaszerek (pl. felemás korlát), tornacsarnokok padlózata,
görkorcsolyapályák, húsvágó tőkék, falburkolatok, raklapok, létrák. Bútort és hangszert is készítenek belőle, pl. zongorát. A

legapróbb, maradék faanyagokból tipli készül. Hulladékanyagát húsok, sajtok füstölésére használják, rendkívül kellemes
aromája miatt.
Parkettának kiváló a hikoridiók faanyaga, mert világos színe nagyon barátságossá teszi. Idővel kissé sötétül, de minőségét
jól megtartja, mint a következő két, már idős hikoriparketta:

A faanyagot viszonylag nehéz ragasztani, de rendkívül jól szögelhető.
Hikorifa-anyag nehezen szerezhető be. Általában szép, világos színű.

A Carya-fák kérgéből üzemi méretekben is készítenek diószirupot, de házilag is elkészíthető. Az alapanyag a fa kérgének,
példánkban a C. ovata, fehér hikori fa kérgének leváló, levágható darabjai, amelyek a fa növekedésével amúgy is elvesztésre
vannak ítélve. De vigyázzunk, a fiatal kérget ne bontsuk meg, annak feladata a farontó rovarok távoltartása. Az is jó, ha a fa
alól szedünk össze már levált kéregdarabokat.

Akár negyedkilónyi kéreg is elég. Mossuk meg, kefével alaposan dörzsöljük át, tiszta, folyó vízben. Minden rovart, homokot,
stb. el kell távolítani. Semmilyen mosószert nem szabad használni. Addig keféljük, amíg a kéregdarabok külső felülete
szürkés, majd zöldes, a belső pedig vörösbarna árnyalatot nem kap. Közben melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra.

Vágjuk a tiszta kéregdarabokat kezelhető méretű darabokra, mondjuk húszcentisekre. "Pörköljük" meg a kéregdarabokat
sütőlapon, rácson, vagy más felületen. Ha a kéregdarabok nedvesek, nem baj, a víz kigőzöl belőlük. A pörkölés 10-15 percig
tarthat. Néhány perc után már kellemes hikoridió-illatot érezhetünk. Kicsit füstös, kicsit "fűszeres". Most már tartsuk a
szemünket a kéregdarabokon, hamarosan aranybarna tónust kapnak. Vigyázzunk, ne égjenek meg, mert akkor a szirup
égett ízű lesz. Mielőtt megégne, vegyük ki, és hagyjuk lehűlni.

Lehűlés után öntsük föl annyi vízzel, ami ellepi, és forraljuk, inkább csak lassú tűzön pároljuk 20-25 percig, amíg enyhén
borostyánszínű "teát" nem kapunk. A párolás azért jobb az erős forralásnál, mert kevesebb csersav oldódik ki a kéregből,
jobb lesz az íze, nem nyomja el azokat az aromaanyagokat, amiket tulajdonképpen keresünk.

Most már kiszedhetjük a kérget, és sűrítsük be a levet egynegyedére.
Melegen adjunk hozzá sok cukrot, kétszer annyit, mint amennyi az eddigi "teánk". Forraljuk fel, oldjuk fel a cukrot, így
érjük el a szirupos konzisztenciát.

Kihűlés után palackozzuk. Ugyanúgy használhatjuk, mint a juharszirupot, vagyis nagyon sokoldalúan. Süteményekbe, vagy
akármihez.
A hikoridiókból ugyanúgy készíthető diófesték, mint a mi diónkból. Az ilyen festékkel festett kosarak meglehetősen drágák,
ezért a három kosárért több mint százezer forintot kéne fizetnünk. Ez az igazi gazdasági jelentőség! Hát, ha lenne rá pénzünk.
De lehet, hogy akkor se. Jobb ötletem van. Ne vegyünk, hanem áruljunk ilyen kosarakat. Nem, ez se jó. Nem venné senki.

Most egyenként tekintjük át a Carya-fajokat.

Carya aquatica - Vizi hikoridió

Nevezik mocsári hikoridió, keserű, vagy vad pekándió néven is
(water hickory, swamp hickory, bitter pecan, wild pecan).

Elterjedése:

Az USA délkeleti részén, sík vidékeken él. Mélyfekvésű, vizenyős erdők fája. Nemcsak eltűri, igényli is, hogy termőhelyén az
évnek legalább egy részében víz borítsa a talajt. Egy szép, egészséges példánya:

Jó tulajdonsága, hogy inkább eltűri a tágabb talajnedvesség-határokat, mint a többi hikori. Megél a rossz vízgazdálkodású,
tömör, légmentes talajokon, továbbá a télen elöntött, nyáron kiperzselt területeken is. Kőris, szil és tölgy fajokkal alkot
erdőket. Ezeken az erdőkön belül a más fák számára már hasznosíthatatlan, rossz területeket foglalja el.
Talajban egyáltalán nem válogat, a homokostól az agyagosig, a lúgostól a savanyúig minden talajtípuson előfordul.

Árnyékban nem nő, de a félárnyékot szereti. A víz iránt igényes.Egy fiatal és egy középkorú példánya:

A fa megkülönböztetése a pekándiótól (C. illinoinensis) igazi kihívás. Levélkéi általában keskenyebbek, mint a pekándió
levelei, és valamivel simább szélűek. Csúcsrügyei pirosak, nagyon sötét barnák, vagy feketék, oldalrügyeinek színe gyakran
zsíros hatású. A tavaszi kihajtáskor friss hajtásai bíborszínben játszanak, hajtásai valamivel szőrösebbek, mint a pekándióé.
Kérge a sima, feszes kéregtől a bozontos, gubancos kéregig variálódik, a szárazabb termőhelyekre az előbbi, a mocsaras
élőhelyre az utóbbi jellemző. Kérge jellemzően világosbarna, pikkelyesedő, hosszanti barázdákkal. Vesszője sötétbarna színű.

A fa májustól októberig lombos. Levele 20-40 cm-es, sötétzöld, fonák-oldalon világosabb. 7-15 levélkéből áll, amelyek 7-13
cm hosszúak, 2,5-8 cm szélesek, sarló alakúak. Szélük fogazott. A levélkék alapja hegyes is, lekerekített is lehet.

Fiatal leveleinek fonáka sötétpirosan szőrös, később a levélerek menti szőrök jellemzők.

Áprilisban-májusban virágzik.

Öntermékeny, de bőséges termést csak idegenbeporzással produkál. Termő hajtása:

Diója hármas, négyes fürtökben terem, mintegy 35 mm-es hosszúságú, tojásdad. A dióburok vékony.

Késő ősszel érik. Legkönnyebben diójáról azonosítható. Diói erősen lapítottak, határozottan négyszögletesek, durva
felületűek. Rendszerint sötétbarna színűek, vastag héjúak, jellemző dupla belső fallal. A kopáncs 2 mm-nél vékonyabb, a
varratokon végig feltűnő szárnyak vannak.

A dióbél redőzött, vörösbarna, erősen szájnyálka-összehúzó hatású. Étkezési célra héjasan, hűvös helyen kell tárolni, értékeit
fél évig tartja meg.
Dióját néha eszik is, nyersen is, ételben is, de íze nem jó, keserű. Jelentősebb összehúzó (asztringens) hatása, ezért inkább
gyógynövény.
Barna festéket is készítenek terméséből. Dióját egyébként az állatok, főként a vaddisznók, vadkacsák, mókusok fogyasztják
szívesen.

Fája jó minőségű, de gyenge, törékeny, a szárítás során repedezésre hajlamos. Használhatósága ezért erősen korlátozott,
legnagyobb részét eltüzelik. Húsok, sonkák füstölésére kiváló, az amerikai délen ennek hagyománya van.
Ha hinni lehet a parkettakereskedőknek, - tisztelt parkettakereskedő Kollégám a megmondhatója, hogy nem mindegyiknek
lehet hinni, - a következő képen látható gyönyörű parketta a vizi hikori fájából készült. Minősége kiváló, színe ugyanolyan
világos, tetszetős, mint más Carya-dióké.

Díszfaként is hasznosítják.
Nem sok betegsége, kártevője van, de a fagyöngy gyakran megtelepszik rajta, és legyengíti a fát.

Carya cathayensis - Kínai hikoridió
Kínai neve shan he tao, ami hegyi diót jelent (angolul mountain walnut). A kínaiak sokszor - értelemzavaróan - csak he taonak, diónak mondják. Olyan is előfordul, hogy xiao he tao-nak nevezik, vagyis kis diónak. Nyelvjárási neveiről jobb, ha nem
beszélünk, mert még inkább értelemzavaróak (shan xie = hegyi rák, ye qi shu = vad lakkfa).
Kínában ezen a fajon kívül a hunani, a kujcsoui és a tonkini hikorikat mint különálló diófajokat is megtaláljuk.
A fajt először Sargent írta le, 1916-ban.
Eredeti élőhelye Kína délkeleti részén van, a Hangcsoutól nyugatra eső hegyekben, főleg Linan város környékén, de ma már
Hunan és Jünnan tartományokban is termesztik. Erdei fa, vízfolyások mentén, hegyoldalakon tenyészik. A hegyeken
legfeljebb 1500 m magasságig található meg.
Fiatal kínai hikorifa a hegyoldalban:

20 m-re növő fa. Kérge fehér, sima, feszes. Törzse és levele:

Csúcsrügye rozsdabarna. Levélrügyei narancsszínűek, rügypikkely nélküliek.
Levele 5-7 levélkéből áll, a levélnyéllel együtt 20-30 cm hosszú. A levélnyél narancsszínű. Levélkéi nagyok, mintegy 20 cmesek, aprón fogazottak. Egymáshoz közel ülnek a levélnyélen. A csúcsi levélkét a két szomszédos levélke meghaladja
nagyságban. A levélkék alapjuknál keskenyen indulnak, fokozatosan szélesednek 7-8 cm-esre. Csúcsuk közelében megint
keskenyednek. A levelek fonáka is narancsos árnyalatú.

Tavaszi kihajtása:

Virágzáskori lombja néhány képen:

Nyári lombja:

Későn, április-június között virágzik, barkavirágzata 10-15 cm-es.

Nővirága pirosas.

Termése négy varratú burokban fejlődik.

Diótermése augusztusban-szeptemberben érik. Diója apró, 230-290 db tesz ki 1 kg-ot. 2-4 mm vastag, narancsszínű burok
veszi körül. A burok 4 varrat mentén oszlik lebenyekre.
A dió alakja általában köralakú-elliptikus, kerekded alappal, hegyes csúccsal. (2-3 cm hosszú, 1,5-2,3 cm széles). A dióhéj 12 mm vastag.

Dióbelére jellemző a lilásvörös hártya, a bél húsa világos. Ehető, fogyasztása pirítva általános, ezen kívül édességeket
készítenek belőle.

Olaja étolajként és a festészetben kerül hasznosításra.

Látja, tisztelt Kollégám, milyenek a kereskedők? A kínaiak is. Képesek megtévesztő rajzzal, a mi diónkkal félrevezetni a
vevőt. Pedig világosan rá van írva a dobozra, hogy mi van benne.
Kínában nagy területen, 16.000 ha-on termesztik, amiről évente mintegy 5.000 t diótermést szüretelnek. A termelés központja
Chang Hua körzet. De nagyobb a vadon termő fák diójának begyűjtéséből származó termés. Kertészeti, nemes fajtájú
oltványokkal végzett telepítését napjainkban kezdik meg.

Termése kereskedelmi forgalomba is kerül.
Termesztésével külön fejezetben foglalkozom.
Fáját kéziszerszámok készítésére használják.
A kínai hikori is jellemző juglontermelő, festékanyaga ugyanúgy megfesti a vele foglalatoskodók kezét, mint a mi diónk.

Összehasonlító rajz a kínai hikoriról és néhány rokonáról:

Carya cordiformis - Keserű hikoridió

Némelyek még mindig régi nevein, Juglans cordiformis-ként vagy
Hicoria cordiformis-ként ismerik. Mondják keserű diónak (Carya
amara, Nogal amaro, Noyer a noix ameres), keserű hikorinak
(bitternut hickory), mocsár-hikorinak (swamp hickory),
disznódiónak (pignut).
Latin neve a terméshéj alakjára utal.
A termőhelyén őshonos alabamai indiánok nyelvén ochatakba,
ugyanúgy, mint a fehér hikori.
A legszélesebb körben elterjedt hikorifaj, Quebec-től Louisiana-ig,
New Hampshire-től Texasig szinte kontinensnyi területen él.
Kanadában ez a legelterjedtebb Carya-faj.

Sokféle termőhelyen előfordul, extrém száraz és nedves körülmények között is megél, de fontos számára a mély, jó
vízgazdálkodású talaj. Gyökérzete mély és kiterjedt. Természetes erdőkben tölgyfélékkel alkot elegyet.

Talaj iránt nem igényes, sem a kötöttsége, sem a kémhatása nem jelent előnyt vagy hátrányt számára.

Oszlopos, terebélyes, 25-30 m-re megnövő, 50 cm törzsátmérőt elérhető lombhullató fa, de jelentősen kisebb méretű, mint
közeli rokonai. 150-200 évig él el. Alkata fiatalabb és idősebb korában:

Kérge világosszürke, világosbarna, sima, pirosbarnásan vonalkázott. A vonalak mentén idővel berepedezik, vékony
lemezekben hámlik.

Alakja szabályos. Koronája fiatalon kompakt, megnyúlt tojás alakú, később sátorozó. Alsóbb ágai lefelé nyúlnak, a felsőbbek
felfelé irányulnak.

Rügyeiről könnyen felismerhető. A téli rügyeket kénsárga, hámló, levélszerű rügypikkelyek fedik.

Júniustól októberig lombos. Lombja ősszel aranysárgára színeződik, mégis azt mondják, fakadáskor a legszebb.

Levelei világos- vagy sötétzöldek, szárnyasan összetettek, mintegy 25 cm-esek, rendszerint 5-7-9, hegyesen fogazott, mintegy
15 cm-es levélkéből állnak. A középső levélke a legnagyobb, 12-20 cm hosszú, 7-11 cm széles. A levélkék mindkét végük felé
elkeskenyednek, a levélnyélen levélkenyél nélkül ülnek. Erre mondják azt, hogy levelei jellemzően szimmetrikusak. A levelek
szimmetriája az egyik legjellemzőbb ismertetőjegye. Levelei fényesek. A levélkék alsó felülete világosabb, világos pikkelyes,
az alapi részük közelében.

Őszi élénksárga lombszíneződése kimondottan díszes.

Virágai aprók, sárgásak. Áprilisban-májusban virágzik. A barkák hármas csoportban nyílnak. A fa öntermékeny.

Pollenje balra látható.
Diója egyesével, legfeljebb 2-3-as csoportokban terem, októberben. Diója átlagosan 3, de inkább 2-4 cm-es,
némileg lapított, zöld burkú, szív alakú, gömbölyített, tojás vagy körte alakú.

Kopáncsa vékony, a varratok mentén a termés csúcsától a közepéig futó szárnyakkal. Sárgásan pelyhes. A diótermés vagy a
kopáncsban marad, vagy a kopáncs félig felnyílik róla. Könnyen buroktalanítható.

A dióhéj vékony, sekély rovátkák díszítik. A diót keresztbevágva feltűnő a másodlagos belső héj és az erős belső válaszfal,
amely a belső tér feléig tart.
Héjasan félévig minőségromlás nélkül eltartható.
Bele redőzött, szürke, keserű, szinte ehetetlen, bár feljegyezték, hogy az amerikai indiánok mégis megették néha. Bizony,
nagy éhínség kellett ehhez, mert mint Kanadában írják, dióbelét még a mókusok is elutasítják. De gyógynövényként
számításba jön, mert diója nyálkahártya-összehúzó hatású, valószínűleg csersavtartalma miatt.
A Carya-fajok között az egyik leginkább juglontermelő fa, jellemző allelopatikus hatással.
Gyógyászati célra, mint gyógynövényt, inkább olaját használják, ami reuma-ellenes szer,
kérgének főzete pedig hashajtó hatású.
Dióolaját olajlámpákban is hasznosították.
Fatermesztési célra rossz termőhelyi viszonyok között jön számításba.
Fája erős, kemény, mégis rugalmas. Régebben jellemzően kocsikerekeket gyártottak belőle,
ezen kívül hordókat, kocsiszerszámokat, mezőgazdasági szerárukat. Bár nem a legmagasabbra
értékelt faanyagot adja, például az ugyanott termő fehér hikorit többre értékelik, mégis értékes
fának számít, mert erős, tartós.
Tüzelésre is nagyon jó, mert fájának kiemelkedő kalóriatartalma van, hamuja viszont kevés.
Húsok füstölését is előnyös a keserű hikorival végezni, a füstölt húsárunak jó ízt ad.
Mostanában főleg szerszámnyelek készülnek fájából, továbbá sportszerek, de igen keresett az
asztalosiparban is.

Kérgét megformálva például székeket is készítenek belőle.
Kifejezett díszfa-értéke van. Díszfaként erénye, hogy gyorsan nő, és igen jó fagytűrő. Harminc fokos hideg se károsítja. Őszi
lombozata hatásos, színe citromsárgától bíbor árnyalatig terjed.
A porszennyezésre érzékeny, és a tavaszi fagyok is károsítják.
Szaporítási célra azok a diói értékesek, amelyek nem a fa saját virágporával történt termékenyítésből származnak, hanem
idegenbeporzás eredményei.
Magról kelt csemetéje:

A C. cordiformisnak a pekándióval vannak hibridjei, amiknek amerikai neve bitcan (bitkán).
Tisztelt rejtélykedvelő Kollégám, most, hogy a keserű hikori keserű végére értünk, hadd mutassak egy képet.

A kép a keserű hikori és az állatvilág biodiverzifikus kapcsolatát ábrázolja. Tél végén, amikor a hó elment, találta ezeket a
keserűhikori dióterméseket egy jószemű amatőr természetbúvár egy mezőn, egy tucatnyit. Mind fel van törve, és egyiknek a
dióbele sincs megkezdve. Melyik állat törhette fel, miért, és miért nem ette meg a dióbelet?
A helyes megfejtésért járó jutalmat nem én tűzöm ki. Én is csak tippelek. Valószínűnek tartom, elfogadom Charley Eiseman
magyarázatát: A szajkó vagy harkály a diókban megbúvó rovarokat kereste, nem a dióbelet. Csak azt fűzöm hozzá: A keserű
hikori dióbele annyira keserű lehet, hogy a szajkók, harkályok se kedvelik.
Bocsánat, van még egy képem. Hazai felvétel, a vácrátóti arborétumban nőtt ez a fiatal keserű hikori fa. Még sima a kérge.
Csak annyi az érdekessége, hogy milyen jó, faanyagnak való, egyenes törzset tud nevelni, erdei körülmények között. Ameddig
fellátni, egyenes a törzs, még a fénykép fölött is.

Még egyszer elnézést a képért.

Carya floridana - Bozót-hikori
Helyi nevei: scrub (bozót-) hickory, sandhill (homokdomb-) hickory.
Csak Florida középső területein, Osceola megye környékén él.

Rügyeinek és alsó levélfelületének bőséges, rozsdaszínű pikkelyeiről ismerhető fel. Egyébként a C. texana-ra hasonlít,
megkülönböztethetetlenül, csak az élőhely alapján választható külön. Még dióolajuk kémiai analízise is azonos olajsavösszetételt mutat.
Habitusa változatos, nagy bokor formától a 15-20 m magas fáig terjed, de többségében tövénél elágazó bokorfa. Koronája
jellemzően szétterülő.

Levelei zöldek, sárgászöldek, 12-20 cm hosszúak, 3-7 lándzsás-elliptikus levélkéből állnak. A fonák világosabb. A levélkék
széle fűrészes.

Fiatal hajtása rozsdaszínű szőrökkel borított.
Virága apró, zöldes, nem feltűnő.

Diója kemény, barna héjú, 2,5-4 cm-es.

Az ismert legenergiadúsabb dió. Fogyasztói köre ezért igencsak változatos: rágcsálók, fekete medve, rókák, mosómedvék és
a vastag, kemény héj átrágására specializálódott rovarok eszik meg.

Carya glabra - Csupasz hikoridió
Korábbi tudományos nevei: Carya porcina, Juglans glabra. Mai latin neve a levelek,
hajtások szőrtelenségére, simaságára utal.
Sokféle köznépi neve van: csupasz, kefe- (broom), disznó- (hognut, pignut), ovális (oval),
piros (red), vagy piros szívű (redheart) hikoridió, de van másik féltucat helyi neve is.
Disznó-melléknevét a korai fehér telepesektől kapta, mert a sertések szívesen ették.
Észak-Amerika keleti felén él, a Nagy-Tavaktól Florida közepéig. Elterjedt, közönséges
fa. A pekándió és a feketedió után a harmadik legelterjedtebb és leginkább hasznosított
amerikai dióféle, 1750 óta kultúrnövény is.
Élőhelye részben átfedi a C. ovalis élőhelyét. Sokan egy fajnak tartják a kettőt. Talán
aszerint különíthetők el, hogy a csupasz hikori völgyekben, vízfolyások mentén, árnyékos
domboldalakon él, a C. ovalis pedig rendszerint felföldeken, száraz domboldalakon.

Közepes-nagy fa, 15-25 m-es. 40 m magasságról is írnak. Törzse akár 90 cm - 1 m vastag is lehet. Tölgyerdőkben képez
kisebbséget.

Mivel erdei fa, alkata rendszerint magasra nyúló, szűk koronájú. Legszebb példányai természetesen mélyrétegű, jó
vízgazdálkodású talajokon nőnek, de bármilyen kémhatású és kötöttségű talajon megél. Viszonylag árnyéktűrő, erdőben is
szaporodik. Vízigényes, de nem annyira, mint a Carya nemzetség többi tagja.

Kérge fiatalon sima, idősebb korban sötétszürkévé, mélyen barázdálttá válik. A kéreg gyémánt-alakú repedéseket alkot.

Ágai szétterülők, gyakran csüngők, lekonyulók, főleg az alsó ágak. Rügyei vékonyak, piros-barnásak, háromszögletű
pikkelylevelekkel.
Összetett levelei 20-30 cm-esek, 3-9, rendszerint 5, ritkábban 7 levélke alkot egy levelet.

A levélkék 10-15 cm hosszúak, 3-5-7 cm szélesek, fűrészesen fogazottak, hegyes csúcsban végződnek. Alapjuknál
kerekdedek. Úgy mondják, lándzsás-elliptikus alakúak. A levelek színe és fonáka sima, színe sárgászöld, a fonák világosabb.
A csúcsi levélke a legnagyobb, 19 x 6,5 cm-es, megnyúlt tojás alakú.

Júniustól októberig tart leveles állapota.

Virágai áprilisban-májusban nyílnak. Barkái max. 20 cm-esek, vékonyak, hármasával csoportosulnak. A nővirágok aprók,
pirosasak. A fa öntermékeny.

Mintegy 3-4 cm hosszú, körte alakú termései októberben érnek, nem bordázottak, sima, vékony kopánccsal borítottak,
amelyek részben leválnak. Pontosabban fogalmazva a kopáncs jellemzően félig nyílik fel.

Diói változatosak. A dióhéj vastag. Kemény és puhahéjú, többségében édes, ritkábban keserű, fanyar belű. Felnyitott termése
jellemző disznóorr-megjelenésű.

Dióbele kicsi. Bár nem kimondottan ízletes, de ehető nyersen is, ételként is, az amerikai indiánok ették is. Dióbelének

minősége nagy átlagban nem éri el a jobb Carya-diókét. A bél olajtartalma kimondottan magas, a 80 %-ot is elérheti.

Diója az amerikai állatvilág fontos tápláléka. Mókusok, prérikutyák, mosómedvék, fekete medvék, rókák, nyulak, madarak,
apró rágcsálók és a szarvasok eledele. Fő terjesztői is az apró termetű emlősök.
Specialitása a csupasz hikorinak, hogy a fa kérgéből "diószirup" főzhető.
Faanyaga rendkívül erős, kemény, ugyanakkor rugalmas. A Kolumbusz előtti indiánok edényeket készítettek a fájából, az
északi vidékeken pedig szíjjal a lábra köthető hótaposókat is. Az első európaiak ebből a faanyagból készítették a legjobb
síléceket.
Fájából a korai európaiak lovas kocsikat, mezőgazdasági eszközöket és szerszámokat, létrákat, szövőszékeket készítettek.
Broom (kefe) mellékneve is azért alakult ki, mert kefét szinte kizárólag ebből a faanyagból gyártottak.
Mai hasznosítása: Rönkjéből deszkát fűrészelnek, szerszám, padló, szekrény, legújabban pedig bútornak való furnér készül
belőle. És baseball-ütők. Fáját tüzifaként is hasznosítják, fűtőértéke magas.
A faanyag értékére tekintettel már Németországban is telepítik.
A korai amerikai telepesek a fa kérgéből ecettel fekete festéket főztek.
Gyönyörű, dekoratív fa. Árnyékadó, fagytűrő, szárazságtűrő. A talaj minőségére, nedvességére kevésbé igényes, mint
rokonai. Magjáról szaporítják, a magvakat ősszel rétegezik. Arra lehet számítani, hogy a magvak fele termékeny csak, és
csak föld alatt csíráznak.

Carya hunanensis - Hunani hikori
Kínai neve hu nan shan he tao. Kína három délkeleti tartományában az erdőkben fordul elő, a folyópartokon, a völgyekben, a
hegyek oldalán.

15-20 m-esre növő fa. Törzse 60-70 cm vastagságot érhet el. Kérge fiatalon sima, zöldesbarna, idősen fehér.

Idősebb ágai szürkésfeketék, világos lenticellákkal. A hajtások csúcsrügyei rozsdabarnák. Fiatal hajtásai sárgásrozsdabarnán szőrösek.
A hunani hikori nagyon hasonlít a kínai hikorira. Leginkább leveleinek színe azonos, ami kifejletten kifejezett zöld, fiatalon
pedig rozsdabarna vagy bronzos. A két faj leginkább a levélkék száma alapján különíthető el.
Levelei 20-30 cm-esek, 5-7-9 levélkéből állnak. A felsőbb levélkék mérete 11-18 x 3,5-7 cm, az alsóbbak 6-8 x 2,2-2,5 cmesek. A levélkék alakja elliptikus-lándzsás, fonáka bőségesen szőrös. A levélszél finoman fogazott.

Korán, március-áprilisban virágzik. Nővirágzata 1-2 virágból áll. Termése későn, szeptembertől novemberig kihúzódóan érik.

A dió mérete is fajmeghatározó tényező, ebben is elkülönül a kínai hikoritól. Diója ovális, 3-3,7 cm hosszú, 2,3-3 cm széles,
mindkét vége csúcsos. Éréskor a kopáncs félig felnyílik. A kopáncsfelnyílásnak ez a jellegzetes módja képezi a harmadik
fajmeghatározó, elkülönítő jegyet. A sárga kopáncs 1-4 mm vastag.

A dióhéj négy gyenge, hosszanti bordával rendelkezik, 2,0-4,0 mm vastag.

A dió négyrekeszű. A dióbél gyakran egészben nyerhető ki, mert a belső héjrekeszek nem fogják szorosan.

Ehető diója az értéke, a dióbélből olajat is nyernek.

Dióbelének beltartalmi értékei a közönséges dióéhoz hasonlók, hasonlóan kiemelkedő egészségvédő hatásuk van az emberi
szervezetre. A termés leváló burkát és a gyökérkérget is gyógynövényként használják Kínában.
Diótermése kereskedelmi forgalomban is kapható, a termést meredek hegyoldali erdőségekből szedik össze. Helyi, kínai neve
népiesen "vérdió", de nem a dióbél színéről kapta ezt a nevet, hanem a begyűjtése során előforduló sok baleset miatt.
Képriport a hunani hikori begyűjtéséről:
Esős idő van, minden csúszik, minden vizes. Wu Xiandong és családja száz, kijelölt hikorifa termését jogosult összegyűjteni, a
falujuk feletti hegyoldalban. Sietniük kell, egy hét a szüreti szezon, most keresik a kereskedők a diót. Reggel 4-kor, még
sötétben már fent vannak a hegyen, és egy óra ebédszünettel este 6-ig dolgoznak.
A fiatal kínai férfi 10-20 m magasságban 4 méteres bambuszbottal veri le a fáról a hikoridiót, 72 éves apósa a földről
veri a fát.

Ez a kép pedig hajnali 5-kor készült a hegyen, még nincs egész világos. Wu Xiandong 65 éves anyósa már a hunani
hikori termését szedi össze.

Ha összejött egy félzsáknyi dió, a feleség feladata a rendkívül meredek hegyoldalon a dió lecipelése a faluba. Visszafelé
pedig ebédet hoz a családnak. És a gyerekek? Ők vagy otthon vannak, vagy segítenek diót szedni, mert ezen a héten
nincs tanítás. A tanító hazament hikoridiót szedni.

Míg Wu Xiandong és családja a hegyen tölti a hetet, a szerencsésebb kínaiak - például a városlakók - a kínai újévet
ünneplik.
Mindezek után a kereskedők a száraz, héjas dió kilójáért kb. 300 Ft-nak megfelelő jüant fizetnek a begyűjtőknek. (A képen)

A pekándiót begyűjtő család tagjai napi 16000-18000 Ft-nak megfelelő jüan bevételhez jutnak. Ez jó, ezen a héten van
jövedelem. Viszont ebben a diótermő körzetben évente meghaladja a százat a diószedés sérültjeinek, halottainak száma. Még
ez is jó, mert 2010-ben a 200-at is meghaladta. A hunani hikori még sokáig nem fog szabadulni a "vérdió" névtől.
A dióbél árusítása:

Ezt a szép hunani hikori fát a kínai állam egyedileg is nyilvántartja. Hunan tartományban, Zhou faluban jelölték meg. Évente
250-300 kg diót terem, de rekordévben előfordult 500 kg is.

Carya illinoinensis - Pekándió
Jelenlegi tudományos nevét több alkalommal is Carya
illinoensis-re akarták változtatni, pl. az 1969-es és az
1989-es nemzetközi botanikai kongresszuson is. A
tudósok többsége is ezt használja. Manapság mindkét
írásmód használatos, mindkettő különböző idejű
botanikai kongresszusok döntésén alapul. Az illinoensis
név korábbi, az illinoinensis pedig a jelenleg hatályos. De
a pekánt minden nyelven megértik.
Régi nevei: Juglans illinoensis, Juglans pecan, Carya pecan, Carya olivaeformis, Carya oliviformis, Hicoria pecan.
A köznyelvben amerikai diónak is hívják (nogal americano), illinoisi diónak is (illinois nut), puhahéjú hikorinak is (soft shelled
hickory).
Az USA déli részéből származik, a Mississippi és mellékfolyói mentén nagy területű őshazája van. Elszórt természetes
előfordulása délnyugaton Mexikóig terjed. Texas állam hivatalos fájaként tartják számon.
Elterjedten termesztik. Mint említettem, az USA-ban az éves termésmennyiség mintegy 125.000 t. Nagy termelők ezen kívül
Izrael, a Dél-Afrikai Köztársaság, Ausztrália, Egyiptom, Peru, Argentina és Brazília. Gazdasági jelentősége miatt
részletesebben foglalkozom vele.

A pekándió közel 34 millió éve önálló faj.
A pekándió elterjedtsége az emberi tevékenységgel kapcsolatos. I.e. 7000 körüli ásatásokban még nem mutatható ki az
emberi maradványok körül, de i.e. 6100-ból már igen (Baker-barlang, Texas), folyamatosan i.e. 3000-ig.
Paleobotanikai kutatások eredményeként ma már tudott, hogy az amerikai őslakos indiánok megjelenése előtt a pekándió
elterjedése, természetes őshazája az Egyesült Államok területén belül is jóval kisebb területre korlátozódott, mint a mai
elterjedése. Texas északi részére és Oklahoma déli vidékeire. Kultúrnövény, az ember terjeszti. Először az indiánok,
majdnem az egész északamerikai kontinensen, majd az európai betelepülők. És ma már világszerte. A pekándió az embernek
köszönheti karrierjét.
Mexikóban, Zaachila-ban, amely az olmékok vallási és világi központja volt, szintén megtalálták az ásatások során. Vad
pekándió Mexikóban:

A Kolumbusz előtti indiánok számára a pekándió fontos téli élelemforrás volt. Úgy a vándorló törzsek, mint a letelepültek
tudatosan terjesztették a pekándiót. Ma már evidenciának számít régészeti körökben, hogy az északamerikai kontinensen az
emberi településnyomoknál mindig találni pekándió-maradványokat. A nomád indián törzsek szálláshelyein, amelyek
temetkezési helyek is voltak, gyakran ültettek pekándió-fákat azért a kifejezett célért, hogy azok az elhalt ősök álmát
vigyázzák.
A pekándió neve is indián eredetű, az algonkinok a könnyen, csak egy kővel törhető diókat nevezték így.

1762 óta termesztik. Amerikában már az első európai telepesek elkezdték a jobban termő, kedvezőbb tulajdonságú pekándiófák kiválogatását. Azóta is a hivatalosan elismert mintegy 1000 fajta többségét amatőr kertészek állították elő.
Az első kereskedelmi célú pekándiószaporító csemetekertet Robert Prince hozta létre 1737-ben, New York közelében,
Flushingban.
Feljegyezték, hogy Thomas Jefferson elnök Monticello-ban 1780-ban ültetett pekándiót, ami 1801-ben kezdett teremni. És
1786-ban pekándiót küldött George Washingtonnak, aki azokat Mount Vernonban ültette el. Ezek a fák ma is
megcsodálhatók. Maga George Washington az említett Prince féle csemetekertet 1789 tavaszán kereste fel. A függetlenségi
háború idején Washington tábornok gondoskodott róla, hogy a pekándiós csemetekert katonai védelmet kapjon, mint
nemzeti érték.
Jefferson elnöksége idején Lewis és Clark megbízást kapott egy expedícióra, amelynek célja újabb, értékesebb pekándió
példányok felfedezése volt.
1802-től kezdve nagy mennyiségű pekándió szaporítóanyagot exportáltak Amerikából, főleg Európába, de a nyugatindiai
szigetekre is.
A pekándió nagyon hosszú életű diófa. Kétszáz éven át rendesen terem, és vannak ezer éves példányai is.

A pekándió éghajlat-igénye a mérsékelt égövre és az annál melegebb éghajlatú vidékekre terjed ki. A fajnak vannak északi
és déli típusú változatai, a spontán változatok és ennek következtében a termesztett fajták is szinte számbavehetetlenek.
Környezeti igényei közül a mélyrétegű talajon kívül elsősorban a vizet kell kiemelni. Az altalajban állandó vizet igényel, ezért
termőhelye a vízfolyások üledékes területeire, a folyók mentére terjed ki.
A legjelentősebb Carya-faj. Nagy növekedését, vitalitását, betegség-ellenállóságát az állandóan rendelkezésére álló vízre
vezetik vissza.
Oszlopos, terebélyes alkatú, 30 m-re, de a Mississippi hordaléktalajos árterületén néhol 60 m-re is megnövő fa. A legnagyobb
fák törzsének átmérője 3,5 m lehet, és széles gömbkoronát nevelnek. A 60 m magas fa koronaszélessége is eléri a 60 m-t.

Ágai feltörekvők, később a korona belsejéből kifelé irányulók.

Van szerencsém bemutatni a legnagyobb ismert ültetett pekándió-fát. Maryland, 1927. Mellmagasságban a körmérete 5,10
m, koronaátmérője 37,5 m, magassága ugyanakkora. (Diótermése elhanyagolható.) Hangsúlyozom, hogy ültetett, mert a
"vad" fák között sok nagyobb van.

A pekándió kérge ha sima, szürke. Van laza kérgű is, színe lehet gesztenyebarna, piros csíkokkal színezve, vastag, barázdált,
bordázott pl. ilyen a Stuart fajta kérge. A laza kéreg tele van áttelelő rovarokkal, gombákkal. Ez kedvezőtlen. A kéreg nem
hámló.
Kérge:

Gyökérzónája a lombkorona átmérőjének kétszeresét is eléri.
Fiatal hajtása sima, de lehet pirosas szőrzete is, és gyakran vannak hosszúkás, narancsszínű lenticellái.
Rügyei közül érdemes megfigyelni, hogy az elsődleges hajtásrügy alatt másodlagos, harmadlagos is van, a tavaszi fagykár
utáni újrahajtásra.

Gyakran hiányzik az igazi csúcsrügy. A pekándió rügyeit hengeresnek mondják, mert a
pikkelylevelek annyira zártak. Az is előfordul, hogy rügypikkelyei nem fedik át egymást. Végül az
is, hogy a legkorábban kihajtó típusok már az igazi tél beállta előtt ledobják pikkelyleveleiket.
A pekándió a mi diónkhoz hasonlóan tavasszal igen eltérő időpontban hajt ki, - jobbra az áprilisi
kihajtás képe látható, - aminek ideje nemcsak a földrajzi elhelyezkedéstől, hanem a pekándiófa
egyedi tulajdonságaitól is függ. Az Európában található júniusi kihajtású, úgynevezett Szent
János-diókhoz hasonlóan a pekándiófák között is akad igen kései, mint amilyen a következő képen is látszik.

Levele:

Lombja júniustól októberig díszlik. Lombja egy hazai, egy törökországi és egy amerikai felvételen:

Levelei szárnyasak, változó számúak, 30-50 cm-esek. Az első éves csemete egyszerű leveleket hoz, a későbbiekben az
összetett levelek levélkéinek száma 9-11-17, legfeljebb 23. A levélkék száma sok tényezőtől függ. A levélkék keskenyek,
hosszúkásak, kihegyesedők, szélük kétszeresen fogazott, sarlósak, visszahajló csúcsúak, sötétzöldek. Hosszuk 10-20,
szélességük 2,5-7,5 cm. Alakjuk a levélen belül is változhat. A csúcsi levélke hiányozhat. A levélkék alapi része legömbölyített
lehet. A levelek fonákja valamivel világosabb.

A levelek fonákján mikroszkóppal pikkelyeket és szőröket lehet látni. Részletesebb vizsgálatok kiderítették, hogy a pikkelyek
színe nagyságuktól függ.
A pekándió fotoszintézisét vizsgálva megállapították, hogy a fotoszintézis intenzitása a termés nagyságától függ. Termő
években (és a termő vesszőkön) szemben a nem termőkkel, a szintetizált szerves anyagok mennyisége jóval nagyobb.
Nővirágai füzérben helyezkednek el, aprók, jelentéktelenek, sárgák, felállók. Barkái sárgászöldek, 7-8 cm-esek, lecsüngők, a
vesszőn az előző évi levelek helyén nyílnak. A virágok tavasz végén, nyár elején nyílnak. Mint a közönséges diónak, a
pekándiónak is megvan az a tulajdonsága, hogy az utódok változatossága, életképessége érdekében ugyanazon fán eltérő
időben nyílnak a hím- és nővirágok, kiküszöbölve az önbeporzást, biztosítva az utódok sokféleségét. A pekándió fák
többségén a nővirágok nyílnak előbb. Ez a hím-előző tulajdonság genetikailag domináns, a nő-előző virágnyílási formával
szemben.
A pekándió tavaszi kihajtása:

Nővirág-füzére:

A pekándió porzós barkái:

Virágporát az Egyesült Államokban allergogénnek tekintik.
Virágzás után:

Termését 3-12 db-os fürtben hozza. Érési ideje leginkább október.

A szív alakú, mintegy 4 mm vastag zöld szárnyas burok éréskor négy részre hasad, a vékony, hosszúkás, feketével díszített
barna ovális, 2,5-7 cm hosszú, 1,25-2,5 cm széles csonthéjban (keresztmetszete kör alakú) vörösbarna színű, kellemes ízű,
ehető, magas olajtartalmú, értékes tápanyagokat tartalmazó bél van.
A dió burka más diófajokhoz hasonlóan festékanyagot tartalmaz, bár jóval kevesebbet, mint a közönséges dió vagy a
feketedió.
Érésben:

Érett pekándió a fán:

Lombhullás után:

Diója, dióbele a legjobb a hikoridiók közül. A dióbél a héjban lazán helyezkedik el, a héj nem fogja. A bél többé-kevésbé 4
lebenyre osztható, hosszában erősen barázdált.

A pekándió törésének alapszabálya, hogy mindig a csúcs irányába üssük, roppantsuk.

Az ilyen, megcsavarható diótörőket állítólag a pekándió törésére találták ki:

A pekándiótörés képe (Pétervári Tamás felvétele):

Pekándióhéj:

A pekándió bele és a belőle darált pekánliszt:

100 g pekándió-bél 590-720 kcal energiát hordoz. Hogy ez mennyi? Amerikaiak kiszámolták. Két uncia pekándió több
energiát tartalmaz, mint egy font faggyúmentes marhahús. Kéretik átszámolni.
A pekándióbél csúcsi része közelről:

Beltartalma - mondhatni - ugyanolyan értékes, mint a mi diónké. Koleszterint a pekándió bele se tartalmaz, de fólsavat igen.
Összetétele:
olaj 73-75 %
fehérje 9,5-9,7 %
szénhidrát 13,5-15,0 %
rost 2,3-2,4 %
ásványi anyag 1,6-1,7 %. Ezen belül kalcium, foszfor, vas,
magnézium, cink és kálium tartalma emelendő ki.
A, B-1, B-2, B-3, B-6, C- és E-vitamin tartalma jelentős.
Fólsavat is tartalmaz.
Olajában a palmitinsav aránya 3,3-7,0 %, sztearinsav 1,0-5,5 %, olajsav 51-88 %,
linolsav 14-38 %, linolénsav 1-2 %.

A pekándióbél íze édesebb, teltebb, aromásabb még a közönséges dióhoz viszonyítva is - mondják. Szerintem nagyon hasonló
a mi diónk ízéhez, szinte azonos vele. Csak kicsit lágyabb. És ugyanúgy hibája, hogy idővel avasodik.
Az igazi ínyencek a pekánbél héját is lehúzzák, úgy még jobb.

Speciális kiskéssel.

A pekándió olaja aranysárga, enyhén borostyán árnyalatú, íze telt, lágy, nagyon ízletes. Édesebb a közönséges dió olajánál,
nagyon jól harmonizál a gyümölcsecetek ízével. Rizs, kukorica és búzaliszt alapú ételekhez jól megy, sajtokhoz, gombákhoz
is.
A pekándió beléből készített "diótej" mint étkezési alapanyag levesek sűrítésére, kukoricából készült sütemények és
kukoricakásák ízesítésére szolgált.
Elterjedt csemegedió. Közönséges dió vagy mogyoró helyett szokták használni süteményekben.
A pekándió a régi indiánok megbecsült élelmiszere volt. A dióból a cherokee-k "ga-nv-sti" nevű, általuk
igen kedvelt italt is készítettek.
Olaját régebben szezonálisan fogyasztották, manapság kozmetikai cikkek készítésére is használatos.
Pekándiót az 1840-es évektől kezdve exportálnak Európába.
Itt egy régi, 1897-es recept, pekándiósaláta.
Hozzávalók 6 személyre:
1 csésze pekándióbél
1 db zellergumó
1 fej saláta

3-4 evőkanál majonéz vagy salátadresszing
só, bors
Törjük meg a pekándiót, válogassuk ki, sőt, vágjuk is kisebb darabokra a belét, amíg egy púpozott csészével nem lesz. A
zellert finoman apróra vágjuk, a végét a levelekkel tegyük félre, díszítésnek. A zellert enyhén sózzuk meg. Keverjük össze a
pekándió-béllel, és öntsük rá a dresszinget vagy majonézt. Salátaleveleket fektessünk a tányérokra, és merjük rá a zelleresdiós salátát. Zellerlevéllel díszítsük.
Ha hinni lehet a statisztikának, - szerintem nem lehet hinni, tisztelt statisztikus Kollégám, én már közelről is láttam
statisztikusokat statisztikát készíteni, - a pekándiót
36 %-ban süteményekbe használják,
24 %-ban asztali csemegeként,
19 %-ban az édesiparban,
6 %-ban jégkrémben,
6 %-ban héjasan,
és a többi %-ban pedig egyéb formában, például a sütőiparban, pekándiós kenyérként.
Néhány kép következik a pekándió süteménykénti, édességkénti felhasználásáról.
Kandírozott pekándióbél és egy mexikói édesség:

Pekándióból készült sütemények:

Terméséből fűszeres dió készíthető.
A közönséges dióhoz, a feketedióhoz és több más dióféle fához hasonlóan jellemző juglontermelő.
A dióhéj főzete összehúzó hatású (asztringens) gyógytea, leveléből is készíthető tea, gyógytea. Porrá tört levelén kívül a fa
kérgét is gyógyhatásúként tartják számon.
A pekánliget önmagában is gyógyító, idegnyugtató hatású, amint az egy archív felvételről is sugárzik:

Termeszthető-e nálunk a pekándió?
Hogyne! Később erről is lesz szó.
A pekándió fája egy az értékes hikorifák közül, melyek között a szakértő szem se tud sokszor különbséget tenni. A képen
bizonyítottan pekándió faanyaga látható:

Faanyagát nem tartják annyira értékesnek, mint a többi hikoridióét. Használata mégis sokrétű.
A pekándió az Egyesült Államok lakosainak egyik kedvelt fája. Bár Georgia állam az első a pekándió amerikai és
világtermelésében, más amerikai államokban is széleskörűen elterjedt. Texasban 1919 óta az állam hivatalos fája, James
Hogg kormányzó vezetésével nyilvánították annak, aki maga is ültetett pekándió-fákat.

Végül a hikánokról röviden. Bár az északamerikai erdők bennszülött fái, Amerikában is sokan vannak, akik nem ismerik
őket.
A pekándióhoz szorosan hozzátartoznak azok a Carya-dió hibridek, amelyeknek egyik szülője a pekándió, a másik pedig
valamelyik más Carya-dió. A hibridizálódást megkönnyíti, hogy a szülők kromoszóma-száma minden esetben 32. Három
Carya-faj ismeretes, mint a hikánok létrehozója:
Carya ovata - Shagbark Hickory - Fehér hikori
Carya laciniosa - Shellbark Hickory - Rojtos kérgű hikori
Carya cordiformis - Bitternut hickory - Keserű hikori
A hikánok felkutatása bő száz éve, 1880-1920 között élte fénykorát, amikor Kentucky, Indiana, Illinois, Iowa és Missouri
erdeiből a hikánfajták tucatjait kutatták fel, és nevezték el. De sok a névtelen, ismert hikánfa is.
A hikánok iránti fokozott érdeklődést az magyarázza, hogy ezeknek a hibrideknek a diói vékonyabb héjúak, mint a
hikoridiók, küllemre a pekándióra hajaznak, a dióbél íze a pekánra hasonlít, viszonylag magas bélarányuk van, és főleg, hogy
északi termőhelyen, a pekándió elterjedésének északi határán jól teremnek.
A hikánfajták természetesen nem reprodukálhatók generatív úton, a fajták vegetatíve szaporíthatók. Érdekes kérdés viszont
a hikánok diótermésének csíráztatása, továbbszaporíthatóságuk kérdése abból a célból, hogy a természetes változékonyságot
kihasználva új, értékesebb hikánfajtákra bukkanjunk rá.
Ma már ezen a területen is van tapasztalat. A fő tapasztalat az, hogy - mint mindenféle hibrid esetében - a továbbszaporítás
szinte eredménytelen. Sok hikánfajtával végzett próbálkozás után egy amerikai szakértő arra az eredményre jutott, hogy fajtától függően - a csírázási, kelési arány 0,5-5 % között várható. (20 dióból egy, vagy 200 dióból egy.)
Amelyik mégis kikelt, a belőlük fejlődött növénykék a legkülönbözőbb küllemi jellegzetességeket mutatták. Nagy volt a
szóródás a szülők irányába.

Dehát, bőven van tere a további próbálkozásoknak, hiszen az említett szakértő - Doglas Campbell - csak 26 hikán-hibridet
vizsgált meg. Igaz, a legígéretesebbeket.

Carya kweichowensis
Írták Carya tsingiana-nak, vagy tsingii-nek is.
Kínai neve sun-csing. Vagy gui zhou shan he tao, Guizhou (érthetőbben: Kujcsou) tartományról.

Kína hegyes déli tartományaiban, Jünnanban és Kujcsouban a hegyeken él, ritkás erdők lakója, 1000-1300 m magasságban.

Az alábbi, herbáriumi példányt egy hegyoldalról, 1300 m magasságból, bozótos erdőből gyűjtötték be.

10-15-20 m magas fa, mellmagasságban 60-70 cm átmérőt érhet el. Kérge sötétszürke.
Téli rügyei sötétbarnák, gyantásak, ragadósak.
Fiatal hajtása, kifejletlen levelei jellemző barnásfekete színűek.
Szárnyasan összetett levele 11-20 cm hosszú, jellemzően 5 hosszúkás, ovális, épszélű levélkéből áll. Színük fényesen csillogó
zöld, fonákjuk világoszöld. A felsők 3,6-14 cm hosszúak, 2-5 cm szélesek, az alsók 3-7 cm hosszúak, 1,5-3,5 cm szélesek.
Korán, március-áprilisban virágzik. Nővirágának érdekessége, hogy a sziromlevelek laposan szinte körbeérnek.
Termése októberben érik, közel gömbalakú, 2-2,5 cm-es, bár leírtak nagyobbat is. A dió héján nincsenek élek. (Jellemző
kínai elnevezése: bronz-dob.) A terméshéj 2,5 mm vastag. A dió négyrekeszű.

A Kujcsou-i (nem tudom, hogy írjam helyesen) hikorit kertészeti termesztésbe is vonták. Egyedül Tonggu város területén
7000 hektár ültetvénye található. Diójának termelői ára (szárazan, héjasan) mintegy 400 Ft/kg-ra tehető.

A kínai állam programba vette a termőterület erős felfuttatását. Egy kínai újság képe: Csírázott diószemeket válogatnak
ültetésre Kujcsou tartomány egyik falvában.

Carya laciniosa - Rojtos kérgű hikori
Korábbi tudományos nevei: Carya sulcata, Hicoria sulcata, Hicoria laciniosa, Juglans laciniosa.
Közönséges amerikai neve shellbark hickory. Nagy-, nyugati, király-hikorinak (kingnut-hickory) is
hívják. Kérgére tekintve borzasnak, gubancosnak is mondják.
Egy 1855-beli rajza jobbra látható.
Észak-Amerika középső-keleti részéről származik, kultúrnövény kb. 1800 óta. Természetes
körülmények között pedig vegyes lombos és tűlevelű erdőkben, leginkább tölgyerdőkben fordul elő.

Ha szabadon nő, impozáns nagy fává fejlődik.

Nedvességkedvelő. A mély termőrétegű, nyirkos, jó tápanyag-ellátottságú talajokat kedveli, főleg az árterületeket, de
gyengébb talajon is megél. A talaj kémhatását illetően semleges és enyhén alkálikus talajokat preferál, és elviseli az
időszakos vízborítást. Dombok közti mélyedésekben szeret nőni. Más hikorifajokhoz hasonlóan a nyári aszályt jól kibírja, bár
általában a nedves talajt szereti.
Jó fényellátottságot igényel, csak csemetekorban tolerálja az árnyékot, amikor megnyúlva igyekszik fényhez jutni.

Bozontos kérge ugyanúgy lemezesen hámlik, mint a C. ovataé, de fái kisebbek, mint azé. A fa 2540 m magasságot, koronája 12 m kiterjedést érhet el. Fája lassan növő, de potenciálisan
masszív, tömör faanyagot ad. Törzse méteres vastagságú is lehet. Kérge fiatalon világosszürke,
hosszában repedezik. A leváló kéregrészek kb. 50 x 10 cm-esek.
Ágai is rövidebbek. Jól elkülöníthető viszont nagyon nagy, akár 2,5 cm-es, barna, pelyhes
csúcsrügyei (jobbra láthatók), erős, barnássárga vesszői és igen vastag (kb. 1 cm) kopáncsa
által.
Hajtásai teltek, tavasszal narancsszínűek, pelyhesek, nyár végére barnulnak meg, akkor már
csupaszok. Vesszői jellemzően pirosas lencsések.

Levele hatalmas, akár 50 cm-es is lehet, a többi hikoridió levelétől azzal különböztethető meg, hogy a mi diónk levelére
hasonlít, alakra is és a levélkék számát illetően is (5-9), azzal az eltéréssel, hogy a csúcsi három levélke közel ered, vagyis a
csúcsi levélkének nincs levélnyele, és természetesen a levélkék alapja megnyúlt. A levélkék mintegy 20 x 6 cm-esek. A fák
júniustól októberig levelesek.

Levélfonáka:

Áprilisban, májusban virágzik.

Diója késő ősszel érik. A dió burka jellemzően vastag. A dió mérete nagy, akár 6 cm-es is lehet. Északi termőhelyen csak 3-5
cm-es. Alakja megnyúlt, lapított, négyszögletes alakú. Színe szürkés krémszínű, cserszínű erezettel. A faj népies nagy- vagy
király- mellékneve diójára nézve jellemző, a legnagyobb a hikoridiók között. Vastaghéjú (kb. 4 mm), keményhéjú. A mókusok
kedvence.

Dióbele hasonlít a C. ovata belére. Ízletes, édes. Finom minőségűnek tartják, a kereskedelemben is kapható. Tavaszig
eltartható. Már a régi indiánok is fogyasztották, erjesztéssel a „powcohiccori” nevű italt készítették belőle. Manapság
tésztákba, süteményekbe használják.

A dió alakja változatos lehet. (Az alábbi alakváltozatok közül a 2-es, gömbölyded alakúnak a vastag burkát is iderajzolták.)

Kereskedelmi forgalomba is kerül, termőhelyének helyi piacain kapható.

Specialitása ennek a hikoridiónak, hogy húsfüstöléshez kiváló füstöt ad. Szabadtéri hús-sütögetéskor kevés dióhéjat (vagy a
száraz dióburok is jó) a tűzre rakva illata utolérhetetlen lesz. Fűrészporát ipari méretű húsfüstölésre használják.
A fa kérgéből cukorral szirup készíthető, főzéssel besűríthető, a juharsziruphoz hasonlóan használható.
A fa kérgének belső része gyógyhatású, összehúzó, fertőtlenítő. Vágott sebek gyógyítására használták, rágcsálva pedig a
szájsebeket gyógyítja.
Faanyaga nehéz, sűrű, erős, de rugalmas. Mezőgazdasági szerárukat, kéziszerszámokat, sportszereket készítenek belőle,
továbbá eltüzelik. Előfordul, hogy bútoripari célra vagy épületfának is használják.
Díszfaként is kultiválják, európai parkokban is. Magról szaporítják. Az ősszel szedett magot tavaszig rétegezik, akkor vetik
el.
A pekándióval alkotott hibridjeit hikánnak nevezik, ugyanúgy, mint a C. ovata és a pekándió hibridjeit. Kultúrnövények, a
termesztési ismeretek körében tárgyalom őket.
A pekándió, a rojtos kérgű hikori és hibridjük mint hikán téli rügyei:

Carya myristiciformis - Nutmeg hickory - Szerecsendió-hikori
Amerikai köznapi neve nutmeg hickory. Úgy is ismerik, mint keserű vízi hikoridió (bitter water hickory).
Az USA délkeleti részén él, szétszórtan. A nyirkos, gazdag talajokat szereti. Vegyes tölgyerdőkben fordul elő. Állománya
csekély, védelemre szorul.

Az egyik legkönnyebben felismerhető Carya-faj. Fiatal hajtásai tavasszal ezüstös színűek, és egy fémes csillogás megmarad
rajtuk az egész szezonban. Csúcsrügyei mintegy félcentiméteresek, teltek, gyakran aranyszínűek. A ragyogást okozó
pikkelyek a levél fonákján is megtalálhatók, a szezon folyamán ezüstről bronzra vagy aranyra váltva. A levél felső felülete
ezüstös zöld.

Mindezek hatásaként a leglátványosabb hikorifaj.
Alkata és kérge:

A fák jellemzően egytörzsűek, közepes méretűek, a kifejlett fák mintegy 60 cm törzsátmérőjűek. Kérge lemezekben válik le.
Rügye:

A levélkék széle fűrészes.

Pikkelyek a levél fonákján:

A levélkék száma változatos, 5-11.

Gyümölcse gömbszerű. Vörösbarna, ezüstös csíkokkal. A szerecsendióra hasonlít (Myristica fragans). Kopáncsa 2 mm
vékony, a varratok az alaptól a csúcsig érnek. Nagyon vastag héjú, ezért a régi indiánok is csak néha ették meg, bár dióbele
ehető.

Diója:

A faanyagnak termelt fák éves törzsátmérő-vastagodása csak mintegy 3/4-e a pekándióénak. De ha pekándiót szerecsendió
alanyon nevelünk faanyagnak, a vastagodás a közönséges pekándióénak a kétszerese.

Carya ovalis - Ovális hikoridió
Egyéb tudományos nevei: Carya
microcarpa, Juglans ovalis
Vagy laza kérgű hikori. Vagy vörös
hikori.
Amerikai nevei: red hickory, sweet
pignut hickory.
Észak-amerikai. Nem túl gyakori, de
nem is ritka faj. Élőhelye részben a
csupasz hikorival (C. glabra) azonos,
de az elterjedési területen belül a szárazabb részeket foglalja el. Ugyanúgy
tölgyerdők kisebbségben lévő elegyfája.

Egyéb hikori-fajokkal megegyezően talajban nem válogatós. A talaj kémhatása és fizikai szerkezete iránt nem igényes.
Árnyékban nem nő jól, és vízigényes.

Megkülönböztethető a két faj kérge, a C. ovalis idősebbkori kérge lemezes, szalagokban hullik.

Rügyei alakra a C. pallida rügyeire hasonlítanak, de nem szőrösek.
Levélkéi a levélnyélre csatlakozásnál ugyanúgy kerekdedek, mint a csupasz hikori levélkéi, de rendszerint nem öt, hanem hét
levélke alkot egy levelet. Levelei jellemzően aromásak. Vörös melléknevére jellemzően levélnyelei, de még a levélkék főerei is
vörösek.

A fa júniustól októberig lombos.

Őszi megjelenése:

Más hikoridiókkal azonosan áprilisban, májusban virágzik.
Az azonos élőhelyen élő csupasz hikoritól leginkább termése különbözik. Míg azé körte-, emezé jellemzően kerek alakú. Késő
ősszel érik.
Kopáncsos termése szemölcsös, gyakran némileg szárnyas. A kopáncs leválik. Diói kicsik, vékony héjúak. Dióbele édes,
ehető. Diója tavaszig megőrzi minőségét. A régi indiánok alkalomszerűen fogyasztották.
A fa leváló kérgéből cukorral diószirup főzhető, az ízanyagot a fakéreg adja.
Faanyaga más hikoridiókéval azonos jó minőségű, faipari használata kiterjedt.
Termő hajtása:

Termése:

Carya ovata - Shagbark hickory - Fehér hikoridió
Egyéb ismert tudományos nevei: Carya alba, (igen sokan ezen
a néven ismerik), Hicoria ovata, Juglans ovata
Másként bozontos kérgű (shagbark), pikkelyes kérgű
(scalybark), piros szívű (red heart), fehér (white), vagy felföldi
(upland) hikori.
A termőhelyén őshonos alabamai indiánok ochatakba-nak nevezik, azonosan a
keserű hikorival.
Nagy kiterjedésű élőhelye az USA keleti felét foglalja el, Kanadába, Mexikóba is átnyúlik. A
hikorifajok közül a hideg éghajlathoz is a legjobban alkalmazkodott, -30 C°-ot gond nélkül elvisel.

Diójáért termesztik is az USA-ban. Nyirkos öntéstalajokon érzi igazán otthon magát. Erdőkben, völgyekben él.

Ami a tengerszint feletti magasságot illeti, a hegyeken 600 m magasságig található.
Többféle tölgyerdőnek is természetes erdőalkotó fája.
Nagy kiterjedésű élőhelye is jelzi, hogy talajban nem válogat, a talaj kémhatására, fizikai szerkezetére nem érzékeny.
Napos fekvést szeret, és vízigényes. Jellemző megjelenése nyáron és ősszel:

Oszlopos, terebélyes, 30 m-re, esetleg 45 m-re megnövő lombhullató fa.

Szokatlan perspektívában:

Kérge fiatalon világosszürke, barna, igen sima, idősebben sötétszürke.

Mintegy 10 cm törzsátmérő felett az elhalt kéreg elkezd elválni a törzstől. Hosszában lemezesen, bozontosan hámlik, gyakran
a tönkig lehajlik.
"Pikkelyes kérgű" neve jól kifejezi a lehámló kéreg alakját, amikor a kéregdarab két oldala felválik, és középen tapad a
fához.
Kérge jellemzően szabálytalan alakban, nagy lemezekben válik le a törzsről. Törzse, kérge az amerikai fotósok kedvelt, hálás
témája.

Törzse, koronaszerkezete:

Hajtásai, fiatalabb ágai erősek. Zöldes, pirosas, narancsos barnák. Szárazan megtartják színüket, vagy feketére száradnak.
Csúcsrügyei sötétbarnák-feketék, oválisak, 6-18 mm-esek. A vesszőkön gyakori a fehéres lenticella, aminek a gázcserében
van szerepe.
Rügyeit télen vastag, sötét, csúcsuknál elálló rügypikkelyek fedik. A rügyeket könnycsepp-alakúnak jellemzik. Csúcsrügye
különösen vaskos. Balra vessző, csúcsrügy, mellette kibomlott csúcsrügy.

A csúcsrügy kibomlása:

Levelei szárnyasak, 30-60 cm-esek. 3-7, rendszerint öt, kihegyesedő, 20 cm-nyi hosszú, finomabbandurvábban fogazott levélkéből összetettek. A levélkék közül a csúcsi levélke a legnagyobb. A levélkék
felszíne csupasz, sötétzöld, sárgás áttűnéssel, fonákuk narancsos-barnás. A levélkék fonákán bojtos,
csomós szőrök találhatók. A sárgászöld levelek ősszel aranysárgára és barnára színeződnek.
Levele, lombja:

A leveleken mikroszkóppal látható levélpikkelyek fajmeghatározó jelentőségűek, ezek különítik el az igen hasonló Carya
carolinae-tól.

Porzós virágai sárgászöld, kb. 13 cm-es, lecsüngő barkák, nővirágai aprók, kevéssé feltűnőek, szintén barkavirágzatot
alkotnak, a hajtások végén. A virágok tavasz végén, nyár elején nyílnak. A faj öntermékeny.
Barkavirágzatú porzói:

Nővirága:

Termő hajtása:

Zölddiója és termése:

Termése magányos vagy páros, októberben, novemberben érik. 5-6 cm-es zöld burokban levő, kerekded, ovális, ellipszoid,
nyomott, vagy négyszögletű, kemény héjú diótermés, fehér béllel. A termés körtealakú is lehet. A diótermés burkosan mintegy

6 dkg súlyú.

A kopáncs 4-5 mm vastag, a legvastagabb a Carya-fajok között. A dió éretlen állapotában a kopáncs igen kemény, mert
maga a zöld burok is fásodik. Éréskor viszont 4 részre hasadva leválik a dióhéjról.

A buroktalanított dió is eléri a 4 cm-es nagyságot. Cserszínű, világosbarna, piros-barna, a varratok simák. Héja vastag, de
kalapáccsal jól törhető. A diót hűvös helyen tárolva minőségét két évig is jól megőrzi.

A termés szerkezete:

Dióbele apró, fehér színű, ehető, édes, jóízű. A kereskedelemben ez a közönséges hikoridió. Amit a régi indiánok diótej,

dióétel készítéséről írtam, leginkább erre a diófajra vonatkozik. A dióolajat a porrá tört dióbélből nyerték - természeti
körülmények között, - főzve, és a visszamaradt lisztszerű őrlemény is sütemény-alapanyagnak számított.

A fehér hikori diója Amerikában mostanában az újrafelfedezés állapotában van, a természetes étrendet hirdetők részéről.
Süteményekbe, tésztákba, kenyerekbe ajánlják. Levesekbe is.

Olajából zsíradékot készítenek, ami vajhoz hasonlóan, pl. kenyérre kenve ehető.
Diójának kereskedelmi forgalma kisméretű. Fogyasztása a termesztett állományokról, valamint a természetben található fák
termésének begyűjtéséből adódik.
Kemény héjából az úgynevezett dióvágó szerszámmal lehet feles dióbelet kinyerni, amit újból keresztbe vágva negyedeset
kapunk:

A keserű hikorihoz hasonlóan a Carya-fajok közül az egyik leginkább juglontermelő fa.
A fehér hikorit gyógynövényként is számon tartják. Fiatal hajtásainak főzete inhalálva csökkenti a fejfájást, a kérgéből
készült főzet pedig külsőleg és belsőleg egyaránt jó a reuma ellen.

Más hikorifákhoz hasonlóan kérgéből diószirup készíthető, amint arról már írtam. Szinte ugyanazzal a módszerrel a megtört
dió héjából - kiegészítve félmarék dióbéllel - is előállítható a diószirup. Órákon át kell főzni, hogy a főzet sötétbarna színt
kapjon. Kihűtjük, leszűrjük. A főzettel megegyező mennyiségű cukrot oldunk fel benne, de legfeljebb a másfélszeresét. Nem
szabad többet, nehogy a szirup később, lehűlés után kikristályosodjon. Megint a tűzre kell tenni, hogy a cukor feloldódjon. A
kész szirupot palackozzuk, és vagy hűtőben tároljuk, vagy kidunsztoljuk, mint a befőttet. Felhasználására amerikai receptek
sora áll rendelkezésre.

Nemcsak a megört, hanem a diószirup készítéshez felhasznált dióhéj is alkalmas további felhasználásra. Megszárított
állapotban kell eltenni, és kerti sütögetéshez nemcsak a tüzelőanyagot adja, hanem füstje utolérhetetlen ízt ad a húsoknak,
halaknak. Hogy ne égjen el gyorsan, hanem füstöljön, sütögetés előtt vízbe kell áztatni.
A fa kérgének belső, háncsos részéből sárga festék nyerhető ki.
Fája a legértékesebb hikori-keményfa. Lovas kocsikat készítettek belőle, szerszámokat (a fájából készült baltanyél
Magyarországon is kapható), manapság leginkább sportszereket, és azt mondják, kosáráru is készül belőle.
Tüzelik is. Amerika korai európai telepesei főleg fűtőértékét értékelték, amit a szénéhez hasonlítottak. Külön értéke a füst
illata, ezért húsárukat sokszor füstölnek vele. Faszenet is égetnek fájából.
Díszfaként városi környezetben is számításba jön, a városi körülmények nem károsítják. Kompakt megjelenése, széles
piramis alakú koronája, levélárnyalata értékes díszfává teszik, főleg az őszi időszakban, amikor levelei aranybarnává válnak.
Levelei későn hullnak. Szoliterként, csoportban, fasorban egyaránt mutatós. 1640 óta kultiválják. John K. felvétele
(Agrihunt) a fehér hikori díszfakénti megjelenéséről:

(A technikáért elnézést, azt én rontottam el. Még így se fért rá három képre a fa.)
Előnyös tulajdonsága a fehér hikorinak, hogy még középkorú példányai is jól újulnak kivágás után, a kiterjedt
gyökérrendszer számos erős tősarjban újítja meg a fát, amelyekből válogatás után újabb fa nevelhető. Hátránya a fajnak,
hogy lassan nő.
Az emberi célú hasznosításán kívül más állatok számára is értékes. A fák tetején a szürke mókusok élnek meg termésén, a
lehullottakat pedig nemcsak a fekete medvék, hanem földi mókusok, fehérlábú egerek és vadpulykák is fogyasztják, ez
utóbbiak izmos begyükben roppantják meg.

Carya ovata késő ősszel:

Carya ovata télen:

A fehér hikori a Juglans-diókhoz hasonlóan juglont bocsát ki környezetébe, amely az arra érzékeny növényekre mérgező.
Juglonkibocsátása azonban elmarad a feketedió vagy a vajdió hasonló hatása mögött.
Mexikói példányai gyengén termő, sziklás altalajú vidéken élnek.

Érdekesség, hogy a faj egyedei közé számító egyes példányokat újabban külön fajként írnak le. Találkozni a Carya
carolinae-septentrionalis névvel, amit megkülönböztetésül egyes botanikusok javasolnak, míg mások ezeket a Carya ovata
változatának tartják. Ennek a - mondjuk változatnak - a vesszői feketék, rügye kisebb, levélkéi keskenyebbek, diómérete
kisebb. Szárazabb, lúgosabb talajokon él.
Nem baj, a DNS-vizsgálat mejd eldönti a rokonság fokát.
A C. ovata-nak a pekándióval létrejött hibridjeit úgyanúgy hikánnak nevezik, mint a C. laciniosa és a pekándió közti
hibrideket. Mind értékes, diótermő kultúrnövény, a termesztési ismeretek között említem őket.

Carya pallida - Halvány hikoridió
Ezen kívül homoki (sandy) és halvány levelű (pale leaf) hikorinak is nevezik.
Az USA délkeleti részén található, főleg hegyek alján lévő homokos hordaléktalajokon, de magasabban a hegyekben is.

Nevét halványszürke, durva kérgéről kapta, de kérge néha sötétszürke is lehet, a dél felé néző oldalán pedig fekete, de mindig
mélyen barázdált.
Alkata és kérge:

A fa 30 m magasságot érhet el. Ágai piros-barnák.
Vesszői karcsúak, kecsesek, végálló rügyei kisebbek, 4-11 mm-esek. A rügyeken vörösbarna rügypikkelyek vannak.

Levelei jellemzően halvány színűek, 30-60 cm-esek, a levélkék 3-10 cm-es levélnyél után kezdődnek. Leveleinek fonákoldali,
bordaközi szőrcsomóiról ismerhető fel, amelyek a fiatal leveleken ezüstösek.

Diójának burka jellemzően vastag, ugyanakkor héja is vastag, kemény. Dióbelét, amely ehető, a régi indiánok fogyasztották.

Carya palmeri - Mexikói hikori
Elterjedése - ha ezt a néhány foltot elterjedésnek lehet nevezni - Mexikó Nuevo Leon, Tamaulipas és Vera Cruz
tartományaira terjed ki, ahol meredek hegyoldalakon található.

A C. cordiformis-ra és a C. myristiciformis-ra hasonlít. Ragyogó sárga rügyei és sima fehéres kérge van.
Szárnyas termése vékony héjú (1 mm), dióbele tekervényes, keserű.

Nemesített fajtája, továbbá hibridje nem ismert.

Carya texana - Texasi hikoridió
Vagy fekete (black) hikori.
Texasi és környékbeli.

Száraz, sekély termőrétegű termőhelyeken él, tölgyekkel együtt.
Alkata jellemzően oszlopos.

Kérge:

Rügyéről ismerhető fel, amit rozsdás színű, hullámos szélű rügypikkelyek borítanak. A levelek fonákja, sőt a termés
kopáncsa is pikkelyes. A pikkelyek közelről:

Rügye:

Kérge sötétszürke-fekete. Ágai nagyon jellemzőek, gyakran rövidek, görbültek. Az ág alsó részéről lefelé, felső részéről
felfelé nőnek hajtásai. Ágainak jellemző alakja:

Levele:

Porzós virágzata nyílás előtt és virágzásban:

Diója kicsi, barna, gömbölyded, vastag héjú. A kopáncs is vastag, kb. 5 mm. Dióbele ehető, de kevés van belőle.

Virágpora és termése:

Termesztik is, egyetlen elismert fajtája az Aber.
A texasi hikori egy magonc csemetéje:

A vízi dióval alkotott hibridjét, a C. x ludoviciana-t már említettem, az alább tárgyalandó C. tomentosa-val létrejött hibridje
pedig a C. x collina.

Carya tomentosa - Bolyhos hikori - Mockernut hickory
Korábbi nevei: Carya alba, Juglans tomentosa
Újabban megint azt olvasom, hogy újból C. alba a neve.
De a tomentosa jellemzőbb, a levélfonákra tekintettel,
ami sűrűn szőrös.
Ezt is mondják fehér hikorinak, mint a Carya ovata-t. Amerikaiul mockernut hickory.
Magyar neve nincs igazán, nevezhető bolyhosnak, nemezesnek, de a tomentosa
fordítható kócosnak is.
Észak-Amerika keleti és középső részén honos.
Felföldi vidékeket szeret, hegyoldalakat, hegytetőket. Talajban nem válogat, a talaj
kémhatása közömbös számára. Gyengén termő talajokon is jól megél.
Tölgyekkel elegyes erdőket alkot, néhol többségben van a tölgyekkel szemben.

Húsz méter magasra növő fa. Kérge barázdált, szürke, világos szürke. Az idős fa kérge 1 cm vastag, és hasonlít a tölgyfa
kérgére.

Csúcsrügyei nagyok (12-19 mm), szőrös, egymást fedő pikkelyekkel.

"Tomentosa"-jellege már rügybomlástól kezdve szembetűnő. És nem csúnya! Talán a legszőrösebb levelű fafaj a diófélék
közül.

Hajtásai erősek. Levele 7-9 lándzsaalakú levélkéből áll. A levelek fonáka, valamint a tavaszi friss hajtások szürkén
nemezesek. A levélkék csak enyhén fogazottak.

Lombja májusban és nyáron:

Lombját későn, novemberben hullatja. A fa nyári és őszi megjelenése:

Későn, júniusban virágzik. Barkái 9 cm-esek. Öntermékeny.
Októberben érik. Burkos diója a 6 cm nagyságot is elérheti. Alakja almára, körtére, szilvára hasonlíthat.

Kopáncsa 5 mm vastag. Barna, nagyon kemény, vastag héjú diója van. Hűvös helyen félévig is megőrzi értékeit.

Kemény héja miatt még a mókusok is a fa alatt hagyják, nem gyűjtik be. Véletlenül sikerült egy üres dióhéjat fényképeznem.
A varratnál végzett körberágás mókusra utal, az oduba rögzítés viszont harkályra.

Dióbele ehető, édes, igen jó ízű, néhány variációjának nagy méretű, de mindenképpen nehéz kinyerni. Egyik változatát
„szögletes dió”-nak nevezik.

Kertészeti szempontból a vastag dióhéj miatt nem kap figyelmet. Egy fajtáját ismerik, az 1929-ből származó Droska-t.

Tájképi célra szívesen ültetett díszfa, mert nagyra nő, hosszú életű. 300-500 éves példányai gyakoriak. Nyílt terepen érdekes,
szép koronát fejleszt.

Különösen ősszel megkapó aranyba játszó fényes sárga lombja, de tavaszi rügybomlása is látványos, hangulatos.

Más hikorifákhoz hasonlóan a fa kérgéből diószirup készíthető, ami a juharsziruphoz hasonlóan használható, csak az íze
más.
Gyógyhatása is van. A kéreg belső része sebek gyógyulását gyorsítja. Rágcsálva a szájsebekét is.
A fa kérgét ecettel főzve fekete festéket ad. Sárga és bézs színű festék pedig leveleiből, hajtásaiból főzhető ki.
Faanyaga igen jó minőségű, minősége még a többi hikorifa közül is kiemelkedik. Értékes, széleskörűen használt faanyag. A
Carya tomentosa barna gesztfáját a többi Carya faj fájától a keresztmetszeten mutatkozó fehér pettyekről könnyű
megkülönböztetni.

Carya tonkinensis - Tonkini dió
Kínai neve maj-csau. Vagy yue nan shan he tao.

Vietnamban és Kína déli részén (Jünnan, Guangxi) terjedt el. Jünnanban őshonos, ahol WeiMing Wang és társai megtalálták pleisztocén-kori pollenjét (képe jobbra). A hegyek oldalában
1300-2200 m magasságban tenyészik.
Tessék megnézni, a jobboldali hegyoldal a tonkini dió őszi lombjától sárga, dióérés idején.

30 m-re is megnövő fa, oldalágai nem túl terebélyesek, koronája inkább szűk. Mellmagasságban 80 cm átmérőt érhet el. Az
idősebb fák kérge szürke, centiméternyi mély repedésekkel.

Vesszői barnák vagy szürkék, narancsos árnyalatú szőrökkel. A hajtások csúcsrügyei csupaszok, erősen pikkelyesek,
barnák.
Levelei 15-25 cm-esek, 5-7 levélkéből állnak, oválisak, vagy szélesen lándzsásak, fonákuk jellemzően, bőségesen, barnásan
szőrös.
Április-májusban virágzik. Barkavirágai 12-13 cm hosszúak, kettesével, hármasával függnek. Nővirágából is 2-3 virágzik egy
csoportban.

Diótermése nyomottan gömbölyű, 2,2-2,5 x 2,6-3 cm-es. Négy borda látható rajta, a burok négy lebenyben hasad le. A termés
négyrekeszes. Szeptemberben érik.

Termesztéséről nincsenek adatok, a hasznosított diótermés gyűjtögetésből származik.

A másra nem hasznosítható hegyoldalak adják a diótermést. Tessék megnézni, a hegyi falvakban, ahol szinte egymás fölé
épültek a házak, a házak közti helyet is a tonkini dió fájával hasznosítják.

Dióbelét szárított állapotban étkezési célra, vagy étolajkészítésre használják. Olaját lámpaolajként, világításra is
felhasználták, de elterjedtebb, hogy étolajat sajtolnak belőle. Ezen kívül bútorápolásra, firniszként is használják.
Faanyaga igen jó minőségű, sokféle célra hasznosítják, még puskatusnak is alkalmas. Például ez az antik golfütő is a tonkini
hikori fájából készült.

Vietnamban erdősítési célú telepítésre ígéretesnek tartják.

A DIÓ ROKONAI
Alfaroa, Annamocarya, Cyclocarya, Engelhardia,
Oreomunnea, Platycarya, Pterocarya fajok
Vázlat:
Alfaroa costaricensis
Alfaroa guanacastensis
Alfaroa hondurensis
Alfaroa manningii
Alfaroa mexicana
Alfaroa williamsii
Annamocarya sinensis
Cyclocarya paliurus
Engelhardia fajok
Engelhardia apoensis
Engelhardia hainanensis
Engelhardia parvifolia
Engelhardia philippinensis
Engelhardia roxburghiana
Engelhardia serrata
Engelhardia spicata
Engelhardia subsimplicifolia
Engelhardia zambalensis
Egyéb Engelhardiák
Oreomunnea mexicana
Oreomunnea pterocarpa
Platycarya strobilacea
Pterocarya fajok
Pterocarya fraxinifolia
Pterocarya hupehensis
Pterocarya macroptera
Pterocarya rhoifolia
Pterocarya stenoptera
Pterocarya tonkinensis
Pterocarya rehderiana

Ezek is rokonok lennének?
A felsorolt hét nemzetség tagjai mind a mi diónk unokatestvérei. Diótermésük olyan apró, hogy étkezési szempontból
egyáltalán nem jön számításba.

Alfaroa fajok
Közép-Amerikai diófák. Trópusi hegyvidékek erdeinek lakói.
Guatemalában hegyi diófának (nogal de montana) mondják. Egyébként szokásos nevük gaulín,
gabulín, gavilán.
Itt bemutatnak nekünk egy Alfaroa-fát:

Panamában is fényképeztek egy Alfaroa-diófát, de a pontos faji beazonosítását nem végezték el. Sajnos, nem mindenki
botanikus.

Alfaroa costaricensis
Helyi nevei: gabulín, campano chile, chiciscua, gaulin, gavilán colorado, vagy kicsinyítve gavilancillo.
Costa Rica mindhárom jellemző tájegységén, a pacifikus, a karibi és a kettő között a vulkánikus Kordillerákban egyaránt
előfordul. (És a New-York-i Botanikus Kert növénygyűjteményében, ahonnan a következő képek származnak.) Nevétől
eltérően nemcsak Costa Ricában lakik, hanem Középamerikán végig, Mexikótól Kolumbiáig. A következő kép Panamában
készült.
Trópusi, csapadékos éghajlatot igényel, évi 1500-2000 mm-t, és állandóan legalább 15-20 C° meleget. Az árnyékot nem bírja.

Képei:

No, ezek elég gyenge képek voltak, nem jellemzőek. Persze, kinagyíthatók. A következő képen talán jobban látszik.

Törzse, kérge:

Ez a fa hegyi erdőségek lakója, 600 m-től felfelé, akár 2600 m-ig is. Nemcsak őserdőben lakik, hanem művelt erdőben, erdő
szélén, útszélen is. Fő hasznosítási iránya szép faanyaga. Bútorfa, épületfa.
Bár növekedése lassú, 30 m-re megnő. A 15-20 m-es fa törzsátmérője 25-60 cm. Törzse világosabb-sötétebb lehet. A törzsön
sok új, kitörő hajtást tud hozni. Hajtása szőrös.
Levelei páratlanul, szárnyasan összetettek. Levélkéi hosszasak, alapjukon lekerekítettek, csúcsosak. Levele sima, fényes,
csillogó, alul világoszöld, fehéres, szőrös. A levélfonák szőrössége jellemző a fajra. Hajtásnak induló zsenge levelei
ibolyaszínűek.

Nővirágai zöldek, világos zöldek, bőségesek. Hosszú füzéren ülnek. Magházuk barnászöld. Négy sziromlevél veszi körül a
meglehetősen kis bibét, amelynek kétfelé nyíló lemeze hamar megbarnul.

Hímvirágú barkáiból akár tíz is lehet egy csoportban.
Kevés termése éretlenül zöld, halványzöld.

Termő hajtása néhány képen:

Diója apró, hosszúkás. Kis kopáncsnyélen érik. A dió 1,6-2,5 cm hosszú, 1,4-1,6 cm széles. Kemény, vastag, barna burok
védi.

Csírázó diói:

Alfaroa guanacastensis
A Costa Rica-i Guanacasta tartományról kapta nevét, ahol leginkább terem, de Alajuela tartományban is jelentős számban

fordul elő.

A Santa Maria és a Tenorio vulkánok őserdővel borított oldalán található jelentős számban, 300-1800 m-es magasságban. A
Monteverde rezervátumban is látható. A rezervátum térképe:

A folyópartot is szereti.
A fa mintegy 20-25 m magasra nő, az ilyen magas fa törzsátmérője kb. 50-80 cm. Leírtak már 150 cm törzsátmérőjű példányt
is. Szabadban, pl. legelőn 30 m-esre is nőhet. Napfényes helyen törzse rövid, ágai alacsonyan indulnak.
Kérge sötétszürke, vagy piros-barna, sűrű, lencseszerű foltokban, a kéreg belül világos rózsaszín.
Faanyaga fehér, a geszt színe rózsaszín.
Levelei összetettek, de a diófajok többségétől eltérően nem szárnyasak, hanem levélkéi a levélnyélen rendszertelenül állnak.
A levélkék intenzív zöldek, hosszúkásak, enyhén hajlottak, rövid levélkenyélen ülnek. A levelek fonákja szürkés-fehéres,
szőrös.
Virágai csak az alsóbb ágakon nyílnak, a vesszők végén. Kávébarnás-zöldes színűek. Illatuk a gardénia-virágéra hasonlít,
erős, elbűvölő. Barkái hármas-négyes csoportokban nyílnak.

Termését csoportosnak mondják. 2-4 cm méretű diótermés, lapos gerincekkel a termés aljától a csúcsáig. Éretlen termése
kerek, zöld, világosan pontozott (fehér, világos kávészín vagy sárgászöld pontokkal).
Kemény héjú. Húsa keserű.
Magról szaporodik. Csemetéje csenevész. Az első két lomblevele nem összetett, hanem egyszerű levél, egymással átellenben
állnak.
Ha arra járnak, a Tenorio vulkán délnyugati lejtőjén található a Tenorio Hacienda, amelyhez két legelő tartozik. A felső
legelő fölött, az őserdő szélén található a fajnak egy szép példánya, 1100 m magasan. El ne mulasszák megnézni! Kérem,
utána mondják el nekem is, hogy nézett ki!

Alfaroa hondurensis

Erről a fáról csak annyit tudok, hogy egy példánya Hondurasban, a Celaque Nemzeti Parkban látható, 1800-1900 m
magasságban.
Egy másik példánya pedig Honduras Santa Barbara megyéjében, a Mochito bányához vezető úton El Sauce falu mellett, a
Yojoa tónál, közvetlenül az út mellett, 1200 m magasságban. Ez a fa 24 m magas, a faanyaga rózsaszín. Hát, jó lenne látni!
Ha tisztelt Kollégám előbb jár arra, mint én, sziveskedjen lefényképezni, és a képét nekem elküldeni!

Alfaroa manningii
Costa Rica-ban fordul a hegyeken, 300-1500 m-es magasságban, viszonylag szűk termőhelyen, leginkább a Rio Platanillo
mentén. Termőhelye szinte azonos a szintén rokon Oreomunnea pterocarpa termőhelyével.
30-35 m-re nő, törzsátmérője 40-80, legfeljebb 90 cm. Törzsén alul kisebb-közepes támgyökereket fejleszt. Kérge kívül
barnás-pirosas, apró kéregpikkelyekkel, a kéreg belső része narancssárga. Faanyagának külső része fehér, belső része
rózsaszínű.
Levélzete párosan álló levélkékből áll, amelyek száma 8-12, vagy több, 18-ig. Egy levél akár 3 m hosszú is lehet. Levele
sötétzöld, nagyon bőrszerű. Fonákja matt, világoszöld. Az A. guanacastensis-től leginkább levele különbözteti meg. Hosszabb
is, és a levélkék száma is több.
A dió csírázása után az első két levél egyszerű levél, csak a többi összetett.
Bőven virágzik, zöld, sárgászöld virágokat. Nővirág-füzére felálló, 40-50 virágot is tartalmazhat. Barkája mintegy 18 cm-es,
csüngő. Barkái egyesével is fejlődhetnek, de csoportosan is, legfeljebb tizes csoportban.
Éretlen termése zöld. Diója gömbölyded, nyomott gömbalakú, 3 cm hosszú, 3,5 cm széles, erősen bordázott, 8-12 éles
bordával. Éretten kávé-sárga színű. (Az A. guanacastensis termése megnyúlt gömb alakú.)

Alfaroa mexicana
Ritka, védett fa. Mexikóban Chiapas, Oaxaca és Veracruz tartományokban fordul elő, a Yucatan félszigeten az El Triunfo
bioszféra rezervátumban is található.
Őserdőben él, 800-2000 m közötti magasságban.
Annyira védik, hogy még növénygyűjteménybe se szabad gyűjteni.
Azért egy példányt mégis sikerült szerezni:

Fényképezni viszont szabad. Két kép a lombozatáról, terméséről:

8-12 m magas fa. Hajtásai csupaszok, vagy mérsékelten szőrözöttek.
Levelei szembenállók, vagy közel szembenállók. A levél felszíne sima. A levélkék 5-11 cm hosszúak,
1,5-3 cm szélesek. Alakjuk (megnyúlt) elliptikus. A levélkék kis nyéllel kapcsolódnak a levélnyélhez,
szélük sima. A levélkék szabályos csatlakozása a levélnyélhez jelenti a fajmeghatározó jelleget az
Alfaroa guanacastensis-től.
Nővirágai 12 cm-es füzéren nyílnak. Diója 3-5 cm-es.
Costa Rica San José és Puntarenas tartományában vannak példányai. Előfordul a San Martin
Vulkán Bioszféra Rezervátumban is.
Costa Rica-i példányait a piros pontokkal jelzett helyeken lelték fel.

Alfaroa williamsii
Costa Ricán kívül Nicaraguában is megtalálható, 1000 m fölött, 2300 m-ig.
15-20 m magas, trópusi őserdei diófaj. Törzsátmérője 40-60 cm.

Élőhelyén közönségesen elterjedt fa, erdőszélen, út mentén is nő.

Bár trópusi fa, lombja az egész fán egyszerre újul. Fiatal hajtása halványzöld. Levele a fonákján valamivel világosabb.

Virágát sokfélének leírták, ki hogy látta: zöld, sötétzöld, zöldes-pirosas, vagy zöldes, rózsaszín beütésekkel, még olyan is volt,
aki arany levélkékkel látta.

Termése éretlenül világoszöld, zöld. Száraz termése apró, sötét színű, gömbölyded, sima.

Annamocarya sinensis
Régebbi (nem is olyan nagyon régi) neve Carya sinensis volt, aztán külön nemzetséget
alkottak a számára. Elsőként Dode írta le 1912-ben, de már ő is jelezte, hogy több
olyan jegye van, aminek alapján elkülönül a Caryáktól.
A képen is látható, hogy nem tartozik a Caryák közé, mert terméskopáncsa nem négy
részre hasad, hanem például ezen a képen nyolcfelé.
Kínai dió. Kínai neve huei he tao, ami csőrös diót jelent (angolra fordítva beaked
walnut). És a kínaiak a név után azt is hozzá szokták tenni, hogy shu.
A kínai állam beemelte a nemrég megindított nagyarányú fásítási programba, a
„Trópusi hegyvidéki erdő megőrzési és közösség-fejlesztési project”-be.
Kínában és Vietnam északi részén él, ritka faj. Megőrzése Kínában a Huang-lian-i
természetvédelmi igazgatóság feladata. És őrzik a Cuc Phuong nemzeti parkban is,
Vietnam legnagyobb, leghíresebb nemzeti parkjában. Vietnami neve cay cho dai.
Egyébként úgy tudom, Tajvanon elterjedt fa.
Kínai dió két képe Kína trópusi erdeiből:

Élőhelyét a trópusi erdőségek képezik, savanyú kémhatású talajon. Veszélyeztetettségét azzal indokolják, hogy a sűrű
erdőkben kevés életképes termést hoz. A trópusi erdő sötétjében lombozata nem él meg, csak a koronaszintben. Még a
botanikusok számára is nehezen tanulmányozható, mert szürkésfehér törzse az idősebb fákon is sima. Lombozata, virágzata,
fejlődő termése megközelíthetetlen magasságban van.
Az idősebb fák a törzs alsó részén támpilléreket fejlesztenek, amik legyökereznek.
Párás éghajlatot, nedves talajt igényel, évi 1200-2000 mm csapadékot, legalább évi 18-23 C° átlaghőmérsékletet. A hegyek
közti völgyek erdeiben lakik, 500-1800 m magasság között. Ezért is veszélyeztetett, mert élőhelyén a völgyek területét
mezőgazdasági célra hasznosítják.
Állítólag a jobboldali, kanadai postabélyeg is a kínai diót ábrázolja. Amíg a szemem annyira meg nem javul,
hogy a bélyeg apróbetűs feliratát elolvashassam, vagyis ellenkező bizonyításig, én elfogadom, hogy valóban
azt.
Az Annamocarya örökzöld diófa, amit úgy kell érteni, hogy lombját fokozatosan váltja. Lombozata akkor
válik láthatóvá, ha a fát kivágják. Újonnan fejlődő hajtásai pirosas lombszineződést eredményeznek.
Rügyező hajtása:

(Bár ebben a képben nem vagyok biztos. Lehet, hogy nem Annamocarya-diót, hanem kínai hikorit ábrázol. Kínai, az biztos.
Jó lenne kínaiul tudni.)
Lombja:

Ágainak fabele tömör. Ha mégsem az, hanem - ritkábban - üreges, akkor hangyakártételre kell gyanakodnunk.
Levelei páratlanul szárnyaltak, 30-40 cm hosszúak, 7-9-11 levélkéből állnak. A legfelső levélke 12-15 cm hosszú, hosszúkás,
4-5 cm széles. Az alsóbbak kisebbek.
A levélkék széle ép, ellentétben a Carya-fákkal, amelyek levélkéi fogazottak. A levélnyél alja kiszélesedik.
Porzós barkáit 5-8-as csomókban hozza, (a Caryák 3-as csomókban), az új hajtások oldalán. A barkák 13-15 cm hosszúak.
Nővirágai az új hajtás végén helyezkednek el, felállók, csészelevél nélküliek, 3-5-ös csoportban virágoznak. Szélbeporzású.

A terméskocsány felálló. Termése sötéten, tompán bordás, tojás alakú diótermés, 4-9 lebenyre hasadó vastag burokkal.
Minden lebenyt borda választ el. A diótermés alapi részén nyomott. A dióhéj sima, kétrekeszes. A termés alakját jól jellemzi

kínai neve: csőrös dió.
Diói szokatlanul nagyok a diófélék között, átlagosan 6-8x5-6 cm-esek. Héjuk vastag, 3-4 mm-es. Dióterméséből dióolajat
készítenek.
Van még egy fényképem, de itt is fennáll a gyanú, hogy kínai hikorit látunk. A kép mindenesetre Tajvanon készült.

És két rajz.

A világos, csak mérsékelten árnyékos termőhelyet szereti.
Faanyaga kiváló minőségű ipari fa, fegyverkészítésre is jó.
Vietnamban a Cuc Phuong nemzeti parkban fajmegőrzési céllal létezik egy ültetvénye, ami ma már több mint 15 éves. A fák
ilyen korukban 15-30 cm-es vastagságot érnek el, mellmagasságban. Az ültetvény sok fáján egy Chloranthus nevű élősködő
növény telepedett meg.
Magról téli rétegezés után szaporítható, de kísérleteznek vegetatív szaporításával is. Kínában részletes
termesztéstechnológiáját is kidolgozták, de termesztéséről nincsenek hírek.

Cyclocarya paliurus

Régebbi neve: Pterocarya micropaliurus. De hívták Cycloptera-nak is. Ma is érvényes
meghatározása 1953-ból származik.
Kínában él. Kínai neve qing qian liu. (Még hozzátehetjük azt is, hogy shu.)
Kína délebbi, melegebb éghajlatú vidékein nagy területen elszórtan található,
csapadékkal jól ellátott hegyvidékeken, 400-2500 m magasságban.

A Miocén korban Európában is élt, osztrák (oberdorfi) és német ásatások tanúsága szerint. Akkor globálisan melegebb volt
az éghajlat.
Közeli rokona, amely ma már nem él, a Cyclocarya brownii pedig északamerikai leletekből került elő. A képen fosszilis
repítőszárnyas magja látható. Egyébként a brownii és más hasonló melléknevekkel vigyáznunk kell. Azt mondják, nem ez az
egy faj népesített be három kontinenst, a Cyclocarya nemzetségnek régebben több tagja is volt. De ezek az ősi diófajok
nincsenek egzaktan azonosítva.

Ugyancsak északamerikai Cyclocarya lelet a következő kettő is, a kanadai határ közeléből.

A következő, pliocénkori leletet meghatározó őslénytankutató szárnyasdióként írta le ezt az alabamai lenyomatot, de
szerintem ez is inkább a Cyclocarya fajok amerikai jelenlétét bizonyítja nem is oly régről, 2-5 millió évvel ez előttről.

Itt pedig a valahai Cyclocarya és mai diótermésének összehasonlítása látható. Szemre nincs különbség a valóság és a
lenyomat között.

A fa 30 m magasra nő. Egy fiatal példánya:

Vesszői, ágai a fabélnél rekeszesek. A csúcsrügy kerekded-hosszúkás, csupasz. Tavaszi rügybomlása:

Levelei jellegzetes diólevelek, 20-25 cm-esek, páratlanul szárnyaltak, 7-9 (ritkán 5-11) elliptikus-tojásdad levélkéből állnak,
amelyek széle 2 mm-nyire fogazott lehet.
Levele:

Lombja:

Termő hajtása:

Virágai barkavirágzatok. Úgy porzós, mint termő barkái fürtben lógnak, a porzós barkák a vessző rügyeiből fejlődnek, a
nővirág pedig a hajtás végén. Május-júniusban virágzik. Nővirága virágzáskor és utána:

Porzós barkái:

Termésfüzére 25-30 cm-re megnyúlt. Termésének egyedülálló, 2,5-6 cm-es köralakú repítőszárnya miatt indokolt ezt az egy
fát külön nemzetségbe sorolni. A röpítőszárny közepén mintegy 7 mm nagyságú, 2-4 kamrás diótermés található. Termése
július-szeptember között érik.
Fejlődő, zöldburkos termése:

Cyclocarya fa nyáron:

Érett diótermése:

Faanyaga lágy, jól megmunkálható, jól ragasztható, festhető. Elsősorban bútorkészítésre használják. Kérgéből rostanyagot
készítenek, kérge csersavtartalmú.
Kínában elismert gyógynövény, kínai teakeverékekben szerepel. Vércukorszint-csökkentő
készítményt készítenek leveléből és fiatal, tavaszi hajtásából. Koleszterinszint-csökkentő,
vérnyomáscsökkentő, immunerősítő, és sok más gyógyhatása is van teájának.
Jelenleg is folynak ezirányú kutatások. Ásványi anyag- és mikroelem-tartalma
kiemelkedő. Szerves hatóanyagai flavonoidok, glükozidok, szaponinok.
Hozzánk legközelebb Németországban, a bochumi botanikus kertben látható két példánya.
Kínában dísznövényként kertekbe is ültetik. Levelei, kerekszárnyú termése egyedülálló
hatásúak, de a nagyobb fák csüngő ágai is díszítenek. Termésfüzére hangulatosan
himbálózik a szélben.
A kínai legendárium is foglalkozik ezzel a szép dióféle fával. Egy legenda tanulsága
röviden abban foglalható össze, hogy ami lentről pénznek látszik, (a termése), azért nem érdemes kivágni a fát, hanem
dolgozni kell, és akkor lesz pénze az embernek.
Tisztelt, botanikát szerető Kollégám, kérem, ne hagyja magát megtéveszteni. Létezik egy másik fa is, amelynek termései
megkülönböztethetetlenül azonosak, mint a mi Cyclocaryánké. De az nem a mi rokonunk. Egészen másik családba tartozik, a
neve csak hasonló: Paliurus hemsleyanus. A levelei viszont más felépítésűek.

Platycarya strobilacea - Tobozdió
Egyéb, régebbi nevei: Fortunaea chinensis, Petrophiloides strobilacea. Neve ógörögül széles diót jelent, mellékneve pedig
toboztermésére utal. Japán neve: nogurumi, kínai neve hua xiang shu, vagy egyszerűen csak huaxiang. Kínai neve tömjénfát
jelent, amiből csak annyi a tömjén, hogy fájából igen sok füstölőpálcikát készítenek.
Nevei közül a japán nevét érdemes leginkább megjegyezni, mert szinte kizárólag a japánok törődnek vele, mások ügyet se
vetnek rá. A japánok rengetegszer fényképezik.
Őshonos Japánban, Koreában, valamint Kínának a Sárga folyótól délre eső néhány tartományában.
A Pterocarya fajoktól termése különbözik leginkább, mert nővirágai felálló tengelyen fejlődnek. Diótermése kúp alakú, 4 cmes tobozban terem, ami hosszú időn át a fán marad. Toboztermése egyedülálló a diófélék között, és mint ilyent, jogosan
sorolták külön nemzetségbe, elkülönítve a többi diótól. Azt mondják, a diófélék családjának legkorábban elkülönült tagja.
Virágzása, beporzása is egyedi, eltér a többi diófajtól.

És még azt is mondják, hogy ez a fejlődési irány, a tobozképzés eltér a többi dióféle fa fejlődési irányától. Visszakanyarodás a
fejlődés útján.

Terebélyes, 15-25 m-re növő lombhullató fa, vagy bokorfa. Vesszőinek fabele tömör.
Beérett hajtása tobozterméssel:

Törzse:

Alkata:

Megjelenése:

Szárnyasan összetett levelei 8-30 cm hosszúak, páratlan számúak, 15 vagy kevesebb (ritkán több, számoltak már 23-at is)
tojásdad vagy kihegyesedő, szúrósan fogazott levélkéből állnak, amelyek mérete 3-11 cm x 1,5-3,5 cm, és amelyek levélkenyél
nélkül ülnek a gerincen. A csúcsi levélke a levélkenyéllel együtt 0,6-3,5 cm-es.
Levele:

A levelek színe és fonákja egyaránt felkopaszodóan szőrös. Ősszel megsárgulnak.
Lombja:

A virágok - mint a többi diófajnál - aprók, szirom nélküliek. Felálló virágfüzéreik május-július között nyílnak, a hím- és a
nőivarúak ugyanazon a hajtáson, de eltérő időben. A termős füzér egyedül áll, és több, 10 cm-es, sárgászöld, felálló porzós
barka veszi körül.
A virágok - a dióféléken belül egyedüliként - rovarbeporzásúak. A nővirágok erősen illatoznak. Bibéje halványzöld.
A nővirágzás kezdetén:

A nővirágtengely metszete a virágzás elején és végén:

Hímvirágzata közelről:

Barkavirágzat metszete a virágzás előtt:

Virágzása:

Virágos lombja:

Virágzás után a bibék megbarnulnak, a hímvirágok leszáradnak, lehullanak.

Nyári lombja:

Barna, felálló, tobozszerű termése július-október között érik, érés után hosszú időn át a fán marad. Az apró diók 5 mm-esek,
igen kis szárnyakkal. A diófélék közül az egyetlen faj, amelynek termése nem kopáncsos, a kopáncs nem része a termésnek.
A tobozban fejlődő apró diótermések, röpítőszárnnyal:

Toboztermése éréskor (Kurt Stüber felvétele.)

Tobozdió télen:

Ázsiai származású, Japán, Korea, Vietnam, Kína (és Tajvan) fája. Vegyes állományú erdőkben, a hegyoldalak napsütötte,
száraz részein él, 400 m-től mintegy 1500 m magasságig.
Európába 1845-ben Robert Fortune hozta be. A genfi botanikai kertben is él egy, ez a példány pedig a berlini botanikai
kertben és múzeumban látható.

Magjaival szaporodik, amelyeket érés után rögtön el kell vetni. Ha tárolni akarjuk, azonnali rétegezést igényel. Humuszos
talajt igényel és félárnyékot, vagy napos fekvést. Bár elég jól elviseli a hideget, legjobb számára a mérsékelt kontinentális
klíma. Csak nagyon elvétve ültetik.
Magról kelt tobozdió csemete:

A fa kérgéből festék készül. A gyümölcséből készült festéket Kínában selyemfestésre használják.
Lehullott toboztermése:

A tobozdiónak két változata ismert, a Pl. strobilacea longipes és a Pl. strobilacea simplicifolia.

Természetesen, specifikus kártevői is vannak, de ahhoz japánul kéne tudni, hogy valamit is mondjak róluk.

Pterocarya fajok - Szárnyasdiók
Magas, terebélyes, lombhullató fák, hosszú oldalágakkal.
Diótermésük apró, a diókopáncsból módosult, fejlődött röpítőszárnyakkal ellátott.
A pterocarya szót 1830-ban Kunth német botanikus hozta létre, a szó mindkét
eleme ógörög, szárnyasdiót jelent.
Hasznuk leginkább szépségükben, dekoratívitásukban merül ki, de fájukat is
hasznosítják, mert értékes diófaanyag. Élőhelyükön elsősorban faanyagukat
értékelik, eredeti élőhelyüktől akár nagy távolságban lévő városokban pedig
szépségükért ültetik, terekre, parkokba.
Rokonsági fokuk közeli a Juglans diókhoz, a közönséges dióval keresztezett
szárnyasdió-hibridek is léteznek. A kínai szárnyasdiót a közönséges dió alanyaként is kipróbálták, és találtak megfelelő
affinitású klónt. A kaukázusi szárnyasdióval folytatott hasonló kísérletek eredménye nem volt kielégítő.
Fabelük rekeszes, a Juglans-diókhoz hasonlóan. Csúcsrügyük megnyúlt, csupasz vagy rügypikkelyes. Leveleik szeldeltek,
előfordul párosan és páratlanul szeldelt levelű faj is. A levelek 5-25 levélkéből állnak, amelyek széle fogazott.

Egylaki fák. Hím- és nővirágaik egyaránt megnyúlt, lecsüngő barkában nőnek.

A szárnyasdiók termése jóval kisebb, mint a közönséges dióé, hiszen egy kopáncs nélkül is 1-2 dkg-os súlyú diónak hiába
lennének szárnyai, nem tudna repülni. A diótermések hosszú, lecsüngő fürtökben párosával érnek, 2-2 szárnnyal
szegélyezettek. A diótermés négyrekeszes.
Ázsiai, főleg kínai fák, hozzánk legközelebb a kaukázusi szárnyasdió él. Hat faj alkotja a Pterocarya nemzetséget, Ázsiában,
főleg Kelet- és Délkelet-Ázsiában, leginkább Kínában, ahol a hatból öt fajuk fordul elő. A Pterocarya diók kínai neve feng
yang, vagy feng yang shu, japán neve pedig sawa-gurumi, vagy egybe írva sawagurumi.
Kínai botanikusok foglalkoznak leginkább a szárnyasdiókkal. Wei-Ming Wang és társai alsó miocén kori
szárnyasdió pollent is találtak, ásatásban (képe jobbra).
Gyönyörű, hangulatos fák. Dieter Craasmann felvételének címe: A fényes esőerdőben.

A nemzetségen belül a fajok nagyon hasonlítanak egymásra.
A szárnyasdiók történelméről gyakorlatilag semmit se tudunk. Külföldi adat nem található. Hazai is csak néhány.
A gyöngyösi Orczy-kastélyban berendezett múzeumban miocénkori szárnyasdió (Pterocarya paradisiaca) megkövült
levélnyomata látható, egri leletként.

Észak-Magyarországon 12 millió évvel ezelőtt is élt szárnyasdió. Fosszilis levélmaradványáról a Magyar
Természettudományi Múzeum is megemlékezik, megkövesedett törzse ma Szegeden, múzeumban látható. És
feltételezik, hogy 230-250.000 évvel ezelőtti interglaciálisban is élt még szárnyasdió Magyarországon.
Hasonlóan a korábbi interglaciálisokban is, mert pollenszemeik hét interglaciális időszak leleteiben is
szerepelnek.
Most egyenként következnek a szárnyasdió-fajok.

Pterocarya fraxinifolia - Kaukázusi szárnyasdió
Régi nevei: Pterocarya caucasica, Juglans fraxinifolia. Latin neve arra utal,
hogy levele a kőrisére hasonlít.
Kaukázusi, kelet-török és észak-iráni eredetű diófaj. Erdőkben, folyópartokon,
mocsaras területeken él. Betelepítés révén Európa több országában jól megél,
természetes úton szaporodik.

Magyarországon is van néhány példánya, egy csoportja Budapesttől nem is olyan messze, a vácrátóti arborétumban, ahol a
patak mellett bőven kap vizet, szaporodik, de a vizenyős talaj miatt a fák törzsei megdőltek, szinte fekszenek.

Terebélyes, 30 m-t elérő lombhullató fa. Kérge fehéresszürke, sima, idővel barázdált, mélyen repedezett.

Levelei szárnyasak, 11-23, vagy még több, fogazott levélkéből összetettek, amelyek nyél nélkül ülnek a levélgerincen. Kb. 20
cm hosszúak, de elérhetik a 45 cm-t is. A levélkék 4 cm szélesek, a középső levélkék a legnagyobbak. A levélkék alapjukon
ferdén lekerekítettek. Felszínük sima, fényes sötétzöld, ősszel sárgára színeződnek.

Más dióféléktől eltérően levelei nem illatosak.

A téli rügypikkelyek barnák, szőrösek. Hajtásrügyeinek kibomlása:

(A második képen az is látszik, hogy a kaukázusi szárnyasdiót ugyanúgy megtámadja a diófélék baktériumos betegsége, a
xanthomonasz, mint a mi közönséges diónkat.)
Csúcsrügye és barkarügyei tavasszal:

A kibomlott rügyek április 20-án:

Tavaszi hajtása:

Kaukázusi szárnyasdió virágzás előtt:

Virágai aprók, szirom nélküliek, és mint a hímvirágok, a nővirágok is jellemző, rózsaszín tengelyű
hosszú barkát alkotnak. A porzósak vaskosak,hengeresek, 7-12 cm-esek, a virágok összenyomottak.
A termők karcsúbbak, a virágok lazábbak bennük. 15 cm-esek. Tavasszal nyílnak.
A kaukázusi szárnyasdió széllel szállított virágpora a többi dióféle fára jellemző gömbölyded alakú.

A virágzati tengely a termés érése során megnyúlik, 20-50 cm-es hosszúságra.
Termései 2 cm-es, párosával álló, félkör alakú, szárnnyal szegélyezett diótermések, csüngő füzérekben.
Nyári lombja:

Érés előtt:

Dióját ehetőnek mondják.
Faanyaga könnyű puhafa. Bútorkészítésre furnérját használják, de például gyufát és lábbelit is készítenek belőle.
Csemetekori levele: Termésfüzére:

Zölden leszedett diója:

Diója röpítőszárnnyal és kopáncstalanul:

Szárnyasdió-füzér maradványa a következő tavaszon:

Magjaival szaporodik. Díszfának ültetik parkokba, fasorokba, ahol elegendő hely és nedvesség van számára. Savanyú talajt
igényel. Alkata:

Egy díszfa-példánya:

Díszfaként elterjedten ültetik Európában is. Európai karrierje 1782-ben, a Versailles-i parkban kezdődött. André Michaux
hozta be Perzsiából. Párizsban nem látni, nem élte túl az autók és a beton terjeszkedését, de a grenoblei Paul Mistral parkban
igen.
Hollandia, Den Haag, a Betlehem-templom előtt:

A kép ugyan kicsi, de egy 5 m törzskörméretű díszfát látunk, a strasbourgi egyetem botanikus kertjében. Kéretik a
termésfüzéreket figyelni.

És ha kimegyünk az egyetem területéről, a téren is egy kaukázusi szárnyasdiót látunk. Nézzük körül!

A kaukázusi szárnyasdió utcafásításra kevésbé alkalmas, mint terekre, parkokba. Növekedése előbb-utóbb korlátokba

ütközik. Mint ebben a francia városban látható:

Faanyagáért is ültetik, erdészetekben, nedves talajokra. Franciaországban a közönséges dió alanyaként is kipróbálták.
Hollandiában is, azzal az elgondolással, hogy gyökere jobban bírja a pangó vizet, mint a közönséges dió. Alanynak nevelt
kaukázusi szárnyasdió csemeték:

Vegyszeres kezeléssel kertészek dupla kromoszómaszámú, tetraploid szárnyasdiót is létrehoztak. Küllemre sötétebb zöld
színű a levele, vastagabb a levéllemez és az erek. Mindezek nyomán nagyobb életerőt várnak el tőle.

Ez a diófaj ugyanolyan jellemzően juglontermelő, mint a közönséges dió. Júniusi leveléből megszárított
állapotban 2,5 % juglon is kivonható, ezért gyógyhatása a közönséges dióéhoz hasonlítható. A
kaukázusi szárnyasdió juglonhatását Irán északi részén a népi gyógyászatban gombaölőszerként
hasznosították, továbbá a fa leveleiből kivont juglontartalmú nedvekkel festettek is.
Juglontartalma mérgező hatását kihasználva halfogásra is használták, a levelekből kioldódó juglon
halaknál fulladást okozott, a halakat a víz felszínéről össze lehetett szedni. Iránban.
A kaukázusi szárnyasdiót ugyanúgy megtámadják farontó gombák, mint a közönséges diót. A jobboldali
képen látható facsoportjuk úgy keletkezett, hogy két, 1850 körül ültetett fa állott a két csoport közepén,
és kb. 10-15 éves koruk között a törzsüket károsító farontó gombák miatt kipusztultak. Ugyanúgy,
ahogy a közönséges dió teszi hasonló esetben, bőségesen hajtó erős tősarjakról újult a két fa, immár két
facsoportot alkotva. A sarjakból nőtt fák ma már 30 m-nél magasabbak. Cambridge, egyetemi
botanikus kert.
A kép egyben a kaukázusi szárnyasdió kiváló sarjadzóképességének is bizonyítéka. Nem is olyan ritka, hogy a Cambridgeihez hasonló facsoportokat nevel, sarjairól.
Természetes úton is szaporodik, mint az alábbi, horvátországi, vadon kelt állomány.

Törökországban a helyi flóra részét képezi.

Pterocarya hupehensis
Dél-Kína esővel jól ellátott déli hegyeinek völgyeiben él, a patakok mentén. A hegyeken legfeljebb 2000 m magasságig fordul
elő.
Kínai neve hu bei feng yang.
Bár már 1899-ben leírták, mivel élőhelye a világtól elzárt távoli kínai vidékekre esik, erről a fáról nem sokat lehet tudni.
A fa 20-25 m magasra nő. Kérge szürkésfehér. Rügyei rozsdabarnák.
Levelei páratlanul szárnyaltak, 10-25 cm-esek, sötétzöldek. 5-15, ritkán több levélkéből állnak. A levélkék fonáka - főleg a
levélerek között - szőrözött.
Április-májusban virágzik, termése augusztusban érik.
Diótermése hosszú, 30-45 cm-es füzérben lóg. A dió enyhén nyomott, gyengén bordázott, 7-8 mm nagy. A röpítőszárnyak 11,5 x 1,2-1,5 cm-esek.

Pterocarya macroptera
Kínai neve gan szu feng yang.
Csak annyit tudok róla, hogy 20-25 m magas fa. Rajza így néz ki:

Talajt illetően igénytelen, patakok mentén kevés csapadékú hegyekben is megél. Igényes viszont arra, hogy árnyékmentes,
napos helyen fejlődjön. A hegyek közti völgyekben patakok mentén 3000-3300 m magasságig is előfordul.
Páratlanul szárnyalt levelei 23-45 cm-esek, 7-13 levélkéből állnak, amelyek 9-19x3-6 cm-esek.
Zöld virága van, április-június között virágzik. Július és szeptember között pedig már érik.
Termésfüzére 45-60 cm-es, olykor hosszabb. Diói 7-9 mm-esek. A röpítőszárnyak jellemző, más szárnyasdiókkal
összetéveszthetetlen alakúak, 1-3x1-2 cm-esek.

Három változata van, a var. macroptera, var. delavayi és a var. insignis. De a változatokkal már igazán kár lenne időnket
töltenünk.

Engelhardia serrata
Délkelet-Ázsia és az indonéz szigetek erdeiben él. Kína, azon belül Jünnan déli, délnyugati területei jelentik az elterjedés
északi határát. Maláj neve leginkább Dungun paya, de kilenc más maláj neve is van. Kínában chi ye huang qi-nek nevezik,
ami magyarra fogazott levelű Engelhardiaként fordítható. Kambodzsai változata a var. cambodica. Élőhelye India keleti
részeire is kiterjed.
Indonéziában kesowo-nak nevezik.

Trópusi őserdei fa, értékes faanyaggal.
Egy thaiföldi példánya:

És egy Kínában begyűjtött arborétumi példány:

A fa nem nő nagyra, 12 m-es magasság a jellemző. Ágai szürkésbarnák, gallyai jellemzően lenticellásak. Fiatal vesszői
sötétbarnák.

Levelei 6-14 levélkéből párosan összetettek, ritkábban páratlanul összetettek, 15-25 cm hosszúak. Levélkéi oválisak, a
levélkék száma 4-10, széle ép, de lehet szabálytalanul fűrészes is. A levélkék fonákja - főleg az ereknél - szőrös. Az összetett
levél levélkéiből az alapi négy lényegesen kisebb a többinél. A levélkék mérete 6-13 x 2,5-4,5 cm.
Lombját, leveleit, barkáját és röpítőszárnyas diótermését Ferry Slik felvételeiről ismerhetjük meg.

Februárban virágzik, áprilisban már diót érlel.
Hármas röpítőszárnya - amelyekből a középső (2-2,5 cm hosszú, 6 mm széles) kétszerese a szélsőknek - alján apró diótermés
van. A dió kb. 3 mm-es.

Őserdővel borított hegyoldalakon él, 700-1000 m magasságig.
Ez a faj arról is nevezetes, hogy igen jó táptalaja az Ázsiában széles körben fogyasztott shiitake-gombának.

Engelhardia spicata
Délkelet-ázsiai faj. Pakisztántól keletre, Kínában a Jangce medencéjétől délre az egész
szubkontinensen előfordul, az indonéz szigeteken is. Még Nepál völgyeiben is. Az
alapfajon kívül két változata is van, a var. aceriflora és a var. colebrookeana.
Kínai nyelven két neve is van, yun nan huang qi, illetve yuan bian zhong.
Azon kívül, amit gyantájáról a Pallas nagylexikona írt, és azt is rosszul, szinte semmit se
tudunk róla.
15-20 m-re növő fa, párosan, ritkábban páratlanul szeldelt, 15-35 cm-es levelekkel. 4-14 levélkéje van, amelyek széle sima,
alakja elliptikus, elliptikus-lándzsás vagy elliptikus-ovális. A levélkék mérete 7-15 x 2-7 cm.

Rajza:

A téli-tavaszi hónapokban, november-április között virágzik. Barkája 10 cm-es.
Diója 3-6 mm-es, termése hosszú, sűrű fürtökben terem. A jelzett két változat mindegyikére a rövidebb termésfürt jellemző.
A dió érése még elnyúltabb, mint a virágzás, január-augusztus között, esetleg még később érik.
A magvaknak középen nagyobb, 2,5-3,5 cm-es, kétoldalt két kisebb, 1,5-2 cm-es vékony röpítőszárnya van.
Kromoszómaszáma 32.
Völgyekben, hegyoldalakon vegyes fajú trópusi erdőkben fordul elő, egészen 2100 m-es magasságig.
Változatairól néhány szó:
Mindkét változatát Jáva szigetén írták le.
A var. aceriflora kínai neve zhao wa huang qi, a var. colebrookeana neve pedig mao ye huang qi.
Indonézián kívül Hátsó-India országaiban élnek, észak felé Kínáig terjedően.
Kisebb növésűek, mint az alapfaj, az előbbi mintegy 10 m-es jellemző magasságig nő, a második pedig valamivel magasabb.
Botanikai részleteikkel kár bajlódni.
Faanyagát japán faiparosok mérték fel. Mikroszkóp alatt ilyen metszeteket láttak:

Engelhardia subsimplicifolia
Fülöp-szigeteki fa.
Levélkéi oválisak, két végükön kihegyesedők, csomóban nőnek.

Igen apró diótermése sűrű fürtökben terem. A termésszárnyak max. 1,5 cm-esek.

Engelhardia zambalensis
A Fülöp-szigetek közül Luzonon él.

Hasonlít az E. subsimplicifolia-ra, termése hasonlóan apró és dús fürtű.
Hajtása túlnövi a termős virágot.

Egyéb Engelhardiák
Tisztelt botanikus Kollégám, ha más nem is, mi ketten úgy hisszük, már ismerjük az Engelhardiákat.
Rosszul hisszük. Még mindig bukkannak elő az őserdőkből újabbak. Például létezik az E. acerifolia is. Még nem láttuk
ugyan, de ha véletlenül rábukkannánk, juharszerű leveleiről egyből felismernénk.
Az E. colebrookiana és az E. fenzelii leírásával is adós még a botanikus társadalom. Pedig már le is rajzolták, le is
fényképezték őket.

Hát, diófélék ezek is. Kínában élnek.

Oreomunnea mexicana
25-30 m-es fa, a mexikói hegyvidéki erdők viszonylag ritka lakója. Helyileg ezt a fát is gavilán-nak nevezik, mint az
Alfaroákat.

A levelek színe erős zöld, visszája kevésbé.

Rügyei mustársárgák.
Termése éretlenül zöld, éretten világos kávébarna.

Kiemelkedően fogékony gombabetegségekre. A Kalifornia Egyetem kutatói a mexikói Sierra Norte de Oaxaca hegységben
végzett vizsgálatuk során megállapították, hogy 22 vizsgált példányon 16 különböző gombafaj károsítása volt megtalálható.

Az Oreomunnea-diók faanyaga is szép, értékes trópusi diófaanyag.

Oreomunnea pterocarpa
Helyi neve gavilán blanco.
Ritka faj, bár példányai Mexikótól (Yucatan) Panamáig megtalálhatók. Costa Rica-ban a Monteverde rezervátumban is
látható, ahol védett fajként megőrzésével foglalkoznak. Előfordulása Costa Rica-ban: (Élőhelye nagyjából azonos a rokon
Alfaroa manningii élőhelyével.)

Örökzöld, csapadékkal bőven ellátott trópusi erdők lakója. Élőhelyén 2000-4000 mm csapadék is előfordul. Erdőszélen is,
folyóparton is növő nagy fa. A hegyoldalakon 500, máshol 1500 m magasságig található meg. Alfaroa és magnólia fákkal
alkot vegyes erdőt. Mélyrétegű, termékeny talajt kedvel.
A 25-35 m magas fa törzsátmérője 40-60 cm. Leírtak 60 m magas, 80 cm törzsvastagságú példányt is. Bár az őserdei
árnyékot jól tűri, méreténél fogva mégis a trópusi őserdők középső lombkoronaszintjében és a felső lombkoronaszintben
található lombozata.

Kérge fiatalon sima. Kívül fehér, belül erősen sárga. Később a kéreg színe barnás-pirosas.
Rügyei pirosasak.
Összetett levele 80 cm hosszú, 4-8 db, elhegyesedő, kissé ívelt ovális levélkéből áll. A levélkék 6-20 cm-esek. Feltűnő a
levélkék határozott erezete. A levélfonák ezüstös, fehéres. A fiatal levélkék pirosasak, sárgászöldek.

Virágzása és terméshozása éven belül átfedik egymást. Ősszel is virágzik, tavasszal, nyáron is érlel termést.
Porzós barkái krémszínűek. A nővirágokat leírták zöldnek, zöldes-kávébarnának, borvörösnek, pirosnak is. 15-20 nővirágot
tartalmazó füzérben fejlődnek.
Szárnyas zöldessárga diótermése van, a dió mérete 1 cm-nél kisebb. A diót négy részre hasadó burok borítja. Latin
mellékneve, a pterocarpa szárnyas termésére utal. A dióburok négy lebenyéből három fejlődött röpítőszárnnyá.

A termés a levéllel együtt hullik.
Magjairól szaporodik. Csírázási aránya alacsony, csemetekertben sem értek el 50 %-os csírázási arányt. A faj ritkasága az
alacsony utódszámmal magyarázható.

Faanyaga bár jó minőségű, félkemény, finomszemcsés, egyenes erezetű, sötétbarna színű, ritkasága miatt exportra
gyakorlatilag nem kerül, helyben használják fel. Épületfának és belsőépítészeti faanyagnak. Fajsúlya 0,53-0,8 g/cm 3.

Engelhardia fajok
Az Engelhardia diónemzetség tagjai bár valóban nagyon távol állnak tőlünk, a művelt magyar olvasók előtt mégsem
ismeretlenek. Aki tanulmányozta a Pallas nagylexikonát, Engelhardtia néven találkozhatott velük. A lexikon a következőket
mondta róluk, ez előtt több mint 100 évvel:
"Engelhardtia ... a diófafélék fája, 10 faja K-Indiában, a maláj archipelaguson, Khina déli részen s Kostarikában él. Az E.
spicata Blume a Molukki szigeteken honos fa. A fájából kiszivárgó s mint nálunk a terpentin ugy kezelt gyantája, az igazi
dammaragyanta v. macskaszemgyanta (resina dammarae Indicae vagy dammar puti, maláj fény). A dammara-gyanta
firnisznek nagyon jó, de nem olyan kemény és tartós mint a borotyánkő v. a kopál firnisze, de olcsó, szintelen, tisztán fénylő,
azért olajfestmény v. rajz bevonására célszerü. A technikában sokféleképen értekesítik s gyakran a drágább kopál és
borostyánkő-firniszt kell pótolnia."
A Pallas nagylexikonának ezeket az információit a műveltebb olvasóközönség is nyugodtan elfelejtheti, hiszen azóta
bebizonyosodott, hogy az Engelhardia-dióknak nincs közük a dammara-gyantához, amint azt később a Révai Lexikon nagyon
helyesen helyretette.
Most pedig nekünk kell helyretennünk valamit az Engelhardiákkal kapcsolatban.
Láttuk, a lexikonban, de nemcsak ott, hanem sok helyen máshol is -t-vel szerepel Engelhardt holland botanikus neve.
Helyesen, mert ez volt a becsületes családi neve. Én pedig -t nélkül írom, de nemcsak én, hanem sok botanikus is. Állítólag
azért helyesebb így írni, mert ő maga is így használta. Egyszer se fordult elő, hogy a saját nevét -t-vel írta volna. Ezért én
ennél az írásmódnál maradok.
Az Engelhardia nemzetség régebbi neve Pterilema volt. Manapság főleg kínai növénytanosok foglalkoznak az
Engelhardia-diók botanikájával, a nemzetség kínai neve huang qi shu. Wei-Ming Wang és társai pleisztocén-kori
Engelhardia-pollent találtak Jünnanban (képe jobbra).
Az Engelhardia-diók Délkelet-Ázsia, (beleértve Indiát és Kína déli vidékeit is), az indonéz szigetvilág és a Fülöp-szigetek
lakói. A kontinensen a trópusi erdők alkotó elemei.
Jelenleg. Mert mint Larsson 2006-ban megírta, pleisztocén-kori diópollent Dániában is találtak.
Volt egyszer egy globális felmelegedés. Akkor az Európai Unió területén is éltek
Engelhardiák, erre a bolgár karsztvidék leletei a bizonyítékok. Jobbra egy szófiai
Engelhardia-lenyomat a tanú rá. Egyébként az Engelhardia-diók történelméről ugyanúgy
csak ilyen elszigetelt mozaikdarabok állnak rendelkezésre, mint a többi dióféle fa múltjáról.
Aki ebben a témában történelemkönyvet akar írni, annak még sokat kell kutatnia.
Örömmel számolok be róla, hogy beindultak a kutatások. Közvetlenül azután, hogy az előző
bekezdést írtam, kezembe került egy csehországi lelet is, azon is egy Engelhardia-levél lenyomatával. Eocén-kori. Csak így

tovább!

Fejlődünk, fejlődgetünk! Mi, magyarok nem vagyunk alábbvalók, mint a bolgárok és a csehek. Felzárkóztunk hozzájuk, már
nekünk is van megkövesedett Engelhardia levéllenyomatunk. Három is! Nyugodtan kijelenthetjük, vagyunk olyanok, mint a
bolgárok vagy a csehek! Sőt, olyanabbak! A következő leletek Egerből származnak, az alsó és a felső oligocén korból, az
Engelhardia orsbergensis-nek nevezett ősi diófélétől valók.

Még a Magyar Természettudományi Múzeumban is találunk egy megkövült levéllenyomatot, a Mecsekből származik,
Magyaregregyről. Az ipolytarnóci vulkáni hamuban megmaradt maradványokkal kb. egyidős. Igen, amikor nálunk is olyan
párás, meleg volt az éghajlat, mint jelenleg Hátsó-Indiában, a Kárpát-medencében is éltek Engelhardiák.

Végül Michael Lahanas is fényképezett egy lenyomatot, de nem tudjuk, hol.

Az Engelhardiák lombhullató, örökzöldnek mondott, valójában félig örökzöld trópusi fák. Egylakiak, állítólag ritkán
kétlakiak is. Kisebb és nagyobb termetűek.
Kérgük szürke, barna.
Levélzetük rendszerint párosan, ritkábban páratlanul szeldelt, 2-14 levélkéből áll. A levélkék a levélnyélen többnyire
egymással szemben állnak.
Csúcsrügyeik hosszúkásak, csupaszok.
Nővirágaik kb. 0,5 cm-esek.
Termésük a Pterocarya fajokhoz hasonlóan szárnyas dió, de a három szárny jóval fejlettebb, jellemző alakú. A középső
szárny jellemzően jóval hosszabb a két szélsőnél. A diótermés általában 4, ritkábban 2 rekeszű, mintegy 0,5 cm nagyságú.
Értékük, hogy keményfát állítanak elő, jó, értékes faanyagot adnak, ami szivalifa (szövalifa) néven is ismert.
Az Engelhardia nemzetség fajainak összefoglaló botanikai rajza:

Hogy hol találhatók az Engelhardia diók? Délkelet-Ázsiában.
Ázsia vezető hatalma Kína, az Engelhardiák tanulmányozását is kínai forrásból érdemes kezdeni. Kínai internetes
keresőszavuk: shuangqishu.
Ennyi nélkülözhetetlen általános tudnivaló után nézzük egyenként. Az Engelhardia fajok egyenkénti tanulmányozása
nehézségekbe ütközik. Egyrészt, alig foglalkoznak velük, másrészt még abban sincs egyetértés, hogy hány fajra oszlanak.
Például, van, aki 27 fajt ismer: E. aceriflora - E. apoensis - E. colebrookiana - E. danumensis - E. esquirolii - E. formosana E. guatemalensis - E. hainanensis - E. kinabaluensis - E. lepidota - E. mendalomensis - E. mersingensis - E. mexicana - E.
mollis - E. nicaraguensis - E. nudiflora - E. oreomunnea - E. parvifolia - E. polystachya - E. pterocarpa - E. rigida - E.
roxburghiana - E. serrata - E. spicata - E. subsimplicifolia - E. unijuga - E. wallichiana. Van egy olyan gyanúm, hogy itt együtt
szerepelnek az Alfaroa és Oreomunnea fajok is. Én csak az alábbi 9-11 fajról tudok.

Engelhardia apoensis
Buja, hegyvidéki őserdők fája. A Fülöp-szigetek közül Mindanaon honos. Innen a leírása, 1909-ből:

A leírt fa 18 m magas volt, több, mint 2 m törzsátmérővel. Kérge az alsó részen vöröses, sárgásbarna repedésekkel.
Ágai szürkék, simák. Főbb ágai magasról nyúlnak alá, szélesen kiterjedtek. Vékonyabb ágai vízszintesek, hajlékonyak,
csúcsuk felfelé áll.
Levelei terjedelmesek, vízszintesek, visszahajlók. Színük élénkzöld.
Porzós barkái rozsdabarnák. Gyümölcse zöld, szőrözött. Papírvékony szárnyai sárgásfehérek.
Fája könnyű, fehér, illatos.

Engelhardia hainanensis
Kínában él, Hainan tartomány délnyugati részén, kis kiterjedésű területen. Kínai neve hai nan huang qi. Botanikai leírása
egészen friss, 1981-ben írták le először.
30 m magasra növő fa, levelei párosan szárnyaltak, 15-23 cm-esek, 5-7 cm-es levélnyélen. A levelek fonákoldalon

szőrözöttek. Levelei 6-10 levélkéből állnak.
A levélkék 5-10 x 2,5-4 cm-esek, A levélkék széle fűrészes.
Diótermése ovális, 8-10 x 5-7 mm-es. A középső röpítőszárny 5-6 cm-es, a szélsők 2,5-2,8 cm-esek.
Termése télen, december-januárban érik.
Erdővel benőtt völgyek lakója.

Engelhardia parvifolia
A Fülöp-szigeteken él. Csak a levelét és a magját láttam, azt tudom leírni.

Szárnyasan összetett levelének 5-7 levélkéje közül a csúcsi három levélke fejlődik ki 4-5 cm-esre, a többi apró.

Magja is apró, három részből álló röpítőszárnyai 3-4 cm kiterjedésűek.

Engelhardia philippinensis
Mint a neve is mondja, a változatosság kedvéért ez a faj is Fülöp-szigeteki.

Levelében 9 db, ritkán álló levélke van.
Barkái ötös csomókban nőnek, 6-7 cm-esek.

Engelhardia roxburghiana
Kínai neve huang qi, maláj neve aroi oi.
Régebbi nevei között az E. chrysolepis is szerepelt, és hívták E. formosensis-nek is. Ez engem is megtévesztett. Azt hittem, a
Tajvan szigetén faanyagáért nevelt Engelhardia (kínai neve: cho-chi) külön faj. Tévedtem.
Délkelet-Ázsia kiterjedt területein, Dél-Kínától Indonéziáig, hegyekben, erdőkben él. Előfordul lombhullató és örökzöld
erdőkben egyaránt. Egy fiatal példánya az esőerdőben:

Homokos talajon ugyanúgy megél, mint agyagon, illetve öntéstalajokon. Inkább a savanyú talajokat kedveli. A
hegyoldalakon 1500 m magasságig található. Pakisztántól keletre egész Délkelet-Ázsiában otthon van, ahol a körülmények
trópusiak. Határozottan fényigényes.

Nagy fa, mintegy 30 m-re is megnő. Kérge sötétbarna, mélyen barázdált. Faanyaga szép, értékes.

Az egész fának narancssárga színhatása van.
3-5 levélkéből álló levelei sűrűn elágazó hajtásokon nőnek, 14-21 cm-esek is lehetnek. Levélkéi 5-6 cm-esek, hosszúkásak,
épszélűek. A levélkék alakja elliptikus-lándzsás.

Virágzása, terméshozása a trópusi körülményekhez alkalmazkodott, február-augusztus között virágzik, diótermése pedig
gyakorlatilag egész évben folyamatosan érik, a virágzástól számított 8-9 hónap múlva. Amint a mellékelt ábra is mutatja.

Íme porzója és termése:

Diói 3-5 mm-esek, lapított gömbölydedek. A középső röpítőszárny 1,5-5 cm-es, a szélsők 0,7-2,7 cm-esek. Kromoszómaszáma
32.

Ez a dióféle igen változatos formákban fordul elő. Levelei, virágai és diótermése adják a fajmeghatározás jegyeit.

Gyógynövényként kérgét és levelét alkalmazzák. Kérgének jelentős csersavtartalma van.
Erdőirtás után elsődleges fásításra nagyon alkalmas. Kertekbe is ültetik, díszfának.

Pterocarya rhoifolia - Japán szárnyasdió
A szárnyasdiók japán neve sawagurumi, a japán szárnyasdió kínai neve shui hu tao.

Ez a faj Japánban él, folyók és hegyi patakok közelében. Erdei fa, jellemzően egyenes törzzsel.

Terebélyes, 25-30 m-re növő fa, sötétszürke kéreggel, ami idővel hosszában repedezik.

Japán szárnyasdió fák télen:

A téli rügypikkely érdes. Rügyfakadása és tavaszi hajtása:

Levelei páratlanul szárnyasak, 20-25 cm-esek, esetenként jóval nagyobbak. A levelek 11-21, hosszan kihegyesedő levélkéből
állnak, amelyek 6–12 × 1.5–4 cm nagyok, fogazott szélűek, és nyél nélkül ülnek a levéltengelyen. Felszínük sima, fényes
sötétzöld, ősszel sárgára színeződnek.

Zöld, lecsüngő barkavirágai 7-8 cm-esek. A porzósak a fiatal hajtások tövén, a termősek a hajtás végén fejlődnek. Tavasszal,
májusban nyílnak. Termésfüzére júniusban:

Diótermése már június-júliusban, 20-30 cm-es termésfürtökben érik, megfigyeltek már közel félmétereset is. A dió mérete 8-9
mm, zöld szárnya van, aminek mérete 1.3–2.1 × 0.9–1.8 cm. Dióbele állítólag ehető.
Termésfüzére feltűnő, jellemző, kedvelt fototéma.

Érett, röpítőszárnyas diója, valamint a diótermés héjának összehasonlítása a japán dió termésével:

Magról szaporodik. Természetes úton kelt csemetéje:

Faanyaga jó minőségű, ezért a japánok megvizsgálták. Íme a vizsgálat eredménye:

Fája puha, könnyű fa. Például facipőt, evőpálcikát, gyufát készítenek belőle.

Japán szárnyasdió csemete Európában:

Pterocarya stenoptera - Kínai szárnyasdió
Kínai fa. Kínai neve feng yang. Koreában is él. Japánban kerti díszfa. (Még Grúziában is.) A mellékelt kép Nagaszakiban
készült.

Terebélyes, 25-30 m-re növő fa, szürkésbarna, mélyen repedezett kéreggel.
Levelei többségében párosan, ritkábban páratlanul szárnyasak, 11-21 fogazott, nyél nélküli levélkéből
összetettek. A levelek 8-16, ritkán akár 20 cm-t is meghaladó nagyságúak.
A levélkék 8-12 x 2-3 cm-esek, rövid hegyben végződnek. Felszínük sima, világoszöld, ősszel sárgára
színeződnek. Más szárnyasdióktól eltérően a levélnyelet keskeny szárny szegélyezi, ami fogazott is lehet.

Létezik szeldeltlevelű változata is, díszfaként.

Barkavirágzatai 6-7 cm-esek, tavasszal, április-májusban nyílnak. Virágzáskor:

Fejlődő termésfürtjei:

Termése 20-45 cm-es, lecsüngő fürtökben érő, 6-7 mm-es, hosszú ellipszoid alakú diótermés, két keskeny szárnnyal, amelyek
1,2-2,5 x 3-6 mm-esek. Termése augusztusban-szeptemberben érik.

Diója ehető, kérge gyógynövény. Apró dióját nyersen is, főzve is eszik, és olajat is préselnek belőle.
Faanyaga világos színű, jó minőségű, könnyen megmunkálható. Nem vetmedik, nem görbül, jól ragasztható, festhető,
színezhető. Főleg bútorkészítésre használják, de a Kínában általános füstölő-pálcikák nagy része is ebből készül.

A fa kérge többcélúan használható. Feldolgozva rostanyagot nyernek belőle, de hatóanyagait is hasznosítják.
Csersavtartalmú is, baktériumölő is.
Kínából származik, Koreában és Tajvanon is él, és úgy tudom, Japánban is. A nyirkos erdőket, patakpartokat kedveli.
Kedvező csapadékviszonyok között a hegyoldalakon is megél, 1500 m magasságig.
32 kromoszómája van.
Alkata: Termésfüzére:

Széles koronája, dús levélzete, erős növekedése dísznövénykénti megjelenést nyújt, a tájnak zöld jelleget kölcsönöz.
Folyópartokon, de más, mélyebb fekvésű helyeken egyesével vagy csoportosan ültetik, utcai sorfaként is találkozni vele.
Modern kertekbe is szivesen ültetik. Dús, sárgászöld termésfüzérei több hónapon át smaragd-nyakláncként díszítik. Ezért
néha "ékszer-fának" is nevezik. Lombja késő ősszel hull le, utána az erősebb fagyokig feketére érett termésfüzérei díszítik a
fát.

A kínai szárnyasdió jelentőségét az is adja, hogy alkalmas - és alkalmazták is - a közönséges dió alanyának, Kaliforniában.
Próbálkoznak vele alanyként Hollandiában is, ahol a jelentőségét az adja, hogy gyökere jól bírja a mocsaras körülményeket.
Pangó vizű altalajban Hollandiában több van, mint amennyi kell.
Ugyancsak alanynevelési célra 1987-ben létrehozták a közönséges dióval alkotottt hibridjét, de nem terjedt el, mert
felneveléséhez üvegházi környezet szükséges, és a nagy gondosság mellett is heterogén az állomány.
Sajnos, a dió gyűrűsfoltosságának nevezett vírusbetegség ugyanúgy megtámadja, mint a közönséges diót.

Pterocarya tonkinensis
Kínai bennszülött, Dél-Kínából, közelebbről Dél-Jünanból. Kínai neve yue nan feng yang. Élőhelye átterjed Laoszra és
Vietnamra is.
Esővel jól ellátott hegyekben él, a patakok mentén. A hegyeken legfeljebb 1200 magasságig fordul elő.

Fája 30 m-esre nő.
Levelei párosan, ritkábban páratlanul szárnyaltak. 18 cm-esek, vagy nagyobbak. 6–14 elliptikus-ovális levélkéből állnak,
amelyek 9–17 × 3–7 cm nagyok.
Korán, márciusban virágzik, és ugyancsak korán, májustól már érik, egészen őszig, októberig.
Termésfüzére 13-30 cm-es. Diója 6–7 mm nagy, gömbölyded. Röpítőszárnyai egyenesek, 1–1.7 cm × 2–6 cm-esek.
A leírt jellegzetességektől ott térhet el a faj, ahol élőhelye más szárnyasdió-fajokéval találkozik, ilyenkor fajközi hibridek is
kialakulnak.

Pterocarya rehderiana
Most pontatlanságon kapott tisztelt Kollégám, mert a korábban kétszer is beígért hat szárnyasdió-fajjal szemben ez már a
hetedik. De ez nem tekinthető önálló fajnak.
A kaukázusi és a kínai szárnyasdió hibridje, mesterséges nemesítés, Alfred Rehder keresztezése 1879-ből.

Leírásával kár foglalkozni. A szárnyasdiók önmaguktól is könnyen hibridizálódnak a nemzetségen belül.
Hajtása tavasszal és nyáron:

A hibridhatásból adódóan erősebb növekedésű és télállóbb mindkét szülőjénél. Levélkéinek száma és nagysága is meghaladja
a szülőkét.
A hibrid erdészeti célra kevésbé jön számításba, mert faanyaga bár a dióéra hasonlít, nem olyan egyenletes, annál puhább és

gyengébb.

Parkokba viszont tökéletes, tavasszal feltűnő barkavirágzatával dekorál.

A nyár második felében pedig hosszan csüngő terméseivel.

Ezek is rokonok lennének?
Tudjuk, egy sikeres és híres családnak mindig bukkannak fel elfelejtettnek mondott rokonai. Így van ez a diófélék
családjában is, nemcsak a hazai történelmi családokban. Jó lenne ebbe a családba tartozni.
A dió közeli rokonainak végleges beazonosítása - talán a túljelentkezés miatt - még nem sikerült a botanikusoknak.
Legújabban két teljesen meglepő névvel is találkozni (Pterilema acerifolium, Rhampocarya integrifoliata), amelyek állítólag
szintén rokonai a diónak, de ezeket a botanikusok többsége még nem ismeri. Megjegyzem, én sem.

A PEKÁNDIÓ TERMESZTÉSE
Vázlat:
A pekándió-termesztésről általában
Pekándió-fajták
Pekándió-termesztés Amerikában
Pekándió-termesztés Mexikóban, Argentinában
Pekándió-termesztés Ausztráliában
Pekán- és hikoridió termesztés Kínában
És Európában?

A pekándió-termesztésről általában
Ha most azt várja tisztelt pekándió iránt érdeklődő Kollégám, hogy ebből a fejezetből megtanul pekándiót termeszteni, nagyot
téved. A pekándió-termesztésről ezernyi amerikai szakkönyv szól, kezdve H. Harold Hume 1906-os tankönyvétől (The Pecan
and its Culture), ami ma már elektronikus formában is hozzáférhető. Éntőlem csak néhány megjegyzést várhat ebben a
témakörben. Biztató szavakat, hogy vágjon bele nyugodtan.
A pekándió termesztése Amerikában a vándorló, nomád életet folytató őslakos indiánokig nyúlik vissza. Ma már jól ismert,
hogy mielőtt a pekándiót termesztésbe vonták volna, éves vándorlásaik során táborhelyeiket a jelenlegi Texas és Mexikó
területén ott választották meg, ahol természetes pekándió-ligetek voltak. Egyes indián törzsek legfontosabb őszi élelme volt a
pekándió.
Első, termesztett ültetvényeit Észak-Mexikóban az 1700-as években hozták létre a spanyol gyarmatosok és a ferences
szerzetesek. Az Egyesült Államok területén Long Islanden 1772-ben jelent meg az első ültetvény, amit gyors ütemben
másoltak kisebb birtokokon, házikertekben is. Texasban jövedelmezőbbnek bizonyult, mint a hagyományos
gyapottermesztés. Az amerikai termesztés növekedésének újabb hulláma 1880-tól, majd 1920-tól kezdődött, ez utóbbi a mai
napig is tart.
A pekándió-kereskedelem 1820-ban kezdődött, amikor az észak-mexikói pekántermést Spanyolországba kezdték exportálni,
a Mexikói-öböl menti francia telepesek pedig a Karibi szigetekre.
A pekándió a jégkorszakok előtt Európában is otthonos volt. A hazaival azonos éghajlat alatt is termesztik Amerikában,
termesztésével mi is nyugodtan megpróbálkozhatunk.
A pekándió-fát gyakorlatilag ugyanúgy kell felnevelni és gondozni, mint a többi diófélét. Ha
már van diótermesztési tapasztalatunk, nyugodtan próbálkozhatunk termesztésével.
Szakirodalom Európában nincs. A mi körülményeink között a gyakorlatban alakul ki
minden. A közönséges dió termesztéséről viszonylag részletesen írtam. És valamit a
feketedióéról is. Ennek a két diófajnak a termesztési eljárásai a pekándióra is
alkalmazhatók.
A pekándió a mi diónk rokona. Azonosak a tulajdonságai, viselkedésmódja egyezik a mi
diónkkal. A termesztés problémái és szépségei is azonosak.
Ültetése, ültetés utáni metszése szó szerint azonos a mi diónkkal. A tőtávolság nagyobb,
legalább 10, de inkább 15 m legyen.
Fiatalkori metszése során a kívánt, szép faalak kialakítása a cél, termőkorban pedig a
ritkítás, a rossz helyzetű és az elhalt ágak kiszedése. Központi vezért nem szoktak a
pekándió-fán hagyni. A közönséges dióval szemben a gyakoribb hegyesszögű, V-elágazás
okoz gondot, amiket le kell metszeni. Az elágazások 45°-nál nagyobbak legyenek.
Mindenek előtt - a mi diónkhoz, a Juglans regiához hasonlóan - a pekándió-termesztés során is az ismert fajták
használatának jelentőségére kívánom felhívni tisztelt leendő pekándiótermesztő Kollégám figyelmét. A következő, török
képen is ezt oktatják. Balra a magonc pekánfa termése, jobbra pedig egy ismert fajtáé.

Kérem, figyelje meg a következő amerikai grafikont, ami a pekándió össztermésének alakulását mutatja. Mindegy is, hogy az
össztermés Amerikára vonatkozik-e vagy az egész világra, a tendencia a lényeg.
A fölső ugráló vonal az ismert fajtákból álló ültetvényekre vonatkozik, az alsó, szaggatott ugráló vonal pedig a magról kelt
(magonc) pekándiókra. Mindkét vonalon belül a trendet jelölő vonalak a tárgyévet megelőző 10 év átlagát jelentik, amiben az
alternatív terméshozás és az egyes évek időjárásának szerepe került kiszűrésre.
Szembeötlő, hogy fejlődést csak a fajtadióktól lehet várni, a pekándiók esetében is.

Ha pedig nem szűrjük ki az évek közti alternálást, akkor a pekándiótermesztés legnagyobb nehézségét látjuk. Azt, hogy a jól termő évek után
következő évben alig van termés. Márpedig a diókereskedők, a piac állandó,
megbízható szállítást várnak el egy termesztőtől, mert a fogyasztónak nehéz
megmagyarázni, hogy az egyik évben van áru, a másikban nincs.
A fogyasztó már csak ilyen, nem ismeri a termesztés körülményeit, és nem
ismeri el nehézségeit. Amerikában is ilyen a fogyasztó, nemcsak itthon. Arra
kell tehát törekednünk a grafikon ismeretében, hogy inkább mérsékelten, de
megbízhatóbban termő fajtákkal kezdjünk foglalkozni.
A pekándiónak a gyors, egészséges növekedéshez fontos a nitrogénműtrágya,
mert a talaj természetes nitrogéntartalma kevés számára. De csak kis adagok
kellenek az első években, és csak júniusig bezárólag, mert a nyár második
felében adott nitrogén a hajtások beérését hátráltatja, és növeli a fagyveszélyt. Ammónium-nitrát vagy ammónium-szulfát
kell.
A fiatal csemete tövétől távol szórjunk egy keveset a talajra, amit aztán kapáljunk be. Még hatásosabb, ha műtrágyázás után

öntözünk is. Egyébként teljesen felesleges tányérozni a pekáncsemete környékét, nem kell mélyedést készíteni.
A termőkorú pekánfa nitrogénműtrágya-igényét úgy határozhatjuk meg, hogy a törzsátmérő minden centiméterére 20 dkg
műtrágyát számítunk, és a törzs 1-1,5 m-es körzetét kihagyva a lombkorona alá és azon kívülre szórjuk szét. Korán,
közvetlenül a kihajtás előtt. Ha a fa virágzás után jól berakódott terméssel, ugyanezt a műtrágyamennyiséget adjuk ki még
egyszer, május végén vagy június elején. És mindkétszer nagyon ajánlatos beöntözni.
A mi diófánk igényén túlmenően a pekándió a cinket is nagyon igényli. Azt viszont csak permettrágyaként tudjuk kiadni.
Áprilistól augusztusig kéthetenként ajánlott egy cinktartalmú levéltrágyázás. Az első hét évben.
Öntözni még ajánlatosabb a pekánfát, mint a közönséges diót. Nagyon vízigényes, hetente 50 mm-t igényel. Kéthetenkénti
öntözés ajánlott, amit csak augusztusban gyérítsünk, de akkor se hagyjunk fel vele teljesen. És ne feledkezzünk meg a
pekándió kiterjedt gyökérzónájáról, ami a törzstől mért távolságban kétszer akkora, mint a lombkorona széle!
A gyomirtásban legyünk ugyanolyan gondosak, mint a saját, közönséges diófánk körüli gyomtalanításkor.
Hogy miért lenne érdemes megpróbálkoznunk a pekándió termesztésével? - ezt a kérdést akár tisztelt diótermesztő Kollégám
is feltehette volna, hiszen mindkettőnknek megvan a sikerélményünk a mi közönséges diónk termesztésében is, egyéb
sikerélményre már nincs szükségünk.
Feltehette volna, de én tettem fel, és mivel én propagálom a pekándiót, nekem illik rá válaszolnom is. A következő kép ad rá
magyarázatot. Egyidős diófákat látunk rajta. Jobbra a közönséges diót, balra a pekándiót. Kétszer akkora. A magassága is,
a termőfelülete is.
Igaz, a kép nem nálunk, hanem Törökországban készült. A törökök megpróbálják. Mi miért nem?

Valószínű, azért, mert sem a várható terméshozamot nem ismerjük, sem a lehetséges eladási árat.
Magyarországon eddig valóban nem próbálta ki senki, mennyit tud teremni egy hektár pekándiós. Amerikában megadja az 1
tonnát egy hektárra, a jól gondozott, jól termő ültetvény. Öt-nyolc éves korában kezd teremni.
Az ár pedig jóval magasabb Európában, mint a közönséges dióé, és jóval magasabb, mint Amerikában, ahol terem. Mennyibe
kerül egy kiló héjas pekándió? 12-13 euróba Németországban, a - jaj, most majdnem leírtam, melyik - üzletláncban. És még
avas is! Ugyanott a legszebb, osztályozott magyar héjas dió 3-4 euróért kapható.
Persze, azt ajánlom, kezdetben ne vigyük túlzásba a pekántelepítést. Ne ültessünk többet, mint amennyit jól tudunk gondozni,
beleértve a rendszeres öntözést is. Az amerikai pekánkertekkel is sokszor ez a gond, a meggondolatlan nagyratörés, ami a
dióskert elhanyagolásához vezet, vagyis az eredménytelenséghez.
Először kicsiben próbáljuk ki, van-e elég időnk, munkaerőnk, öntözővizünk, és ami szintén nem mindegy, pénzünk a
pekándiós felneveléséhez.

Mert egy pekándió-csemete - hazai csemetenevelés híján - 35-40 euróért szerezhető be, ami a négyszerese a közönséges
dióoltvány árának. Pedig a pekándió-csíráztatás nem nagy ügy.

Gyökere sokkal gyorsabban nő, mint felfele.

Ezért kelés után rögtön magas termesztőedénybe kell ültetni.

Vagy ki a szabadba, ha nem akarjuk oltani.

Oltócsapok, vesszők Amerikából rendelhetők.

Pekándió-fajták
A pekándió-fajtákat két nagyobb ökotípusra szokták osztani. Az északi típusok a virágzástól 160-180 nap alatt hoznak

termést, a déliek kb. 210 nap alatt. Délen 285 olyan napot igényel a pekándió a vegetációs időben, amikor az éjszakák se
hidegek.
Egy északi ültetvény:

Amerikában nagy ünnep a Hálaadás ünnepe, amin jellemzően pekándiót is szoktak fogyasztani. Régi próbálkozása a
pekándió-termelőknek, hogy a hálaadási ünnepre biztosan, nagy mennyiséget tudjanak előállítani, hogy északi típusú fajtákat
déli termőhelyen termeljenek, mert a rövid tenyészidőszakot délen is megtartják. A gond csak az, hogy az északi típusok
kevés és kisméretű diót teremnek.
Az első, név szerint ismert pekándió-nemesítő egy Antoine nevű rabszolgahajcsár volt, Louisianában. Első, nevesített fajtáját,
a Centennialt 1846-ban szelektálta, aminek 1865-ben már 126 példánya volt. Az első kertészeti ültetvényeket ebből a fajtából
telepítették. Az 1800-as évek végén már rendelkezésre állt a Moneymaker, a Frotscher és a máig népszerű Stuart. 1900 után
felgyorsult a nemesítés, keresztezéssel hozták létre az Admirable, a Favorite, a Forkert és a most is elterjedt Desirable
fajtákat. Így kezdődött. Néhány régi pekánfajta:

Ma már a pekándiónak mintegy 1000 fajtáját tartják számon, ami gyakorlatilag megismerhetetlenül sok változatot jelent.
Nagyot tévedtem, amikor a dióskönyv korábbi változataiban elkezdtem részletesen ismertetni őket. Ebbe a próbálkozásba
belebuktam.
Mit tegyen mégis, aki kíváncsi a pekándió fajtáira? Nem tudok okosabbat, keresse fel a http://aggie-

horticulture.tamu.edu/carya/pecans/pecalph.htm egyetemi weblapot. Ott leírások olvashatók, képek nézhetők, ezek a fajták
klasszikusnak tekinthetők. Tudom, hogy a weblapok nem örökéletűek, tulajdonosaik egy pillanat alatt eltüntethetik, de nincs
más, annyi fajtája van a pekándiónak, hogy csak egy elektronikus könyvtárban férnek el. Elkezdtem fényképezgetni ezeket a
klasszikus fajtákat, de nem sokra mentem.

Pekántermés Kanza fajtából:

Itt pedig néhány, más helyről származó információ. Pawnee és Lakota:

Tehát, mint mondtam, a pekándió-fajtákat két csoportra, északi és déli típusokra osztják, ami a gyakorlatban négy csoportot
jelent: déli termőhelyre valókat, a déli és északi termőhely közöttieket, északiakat és szuper-északiakat.
Pekándió változatok:

A termés közel 90 %-át 33 fajta adja, ezen belül négy, a Desirable, a Stuart, a Western és a Wichita emelkedik ki, amelyek
az összes termésnek mintegy a felét teszik ki. Jelenleg, mert a fajtaváltás folyamatos. Ezt a négy fajtát mégis tárgyalom, az
említett adatbázis alapján.
Desirable. Keresztezéssel állították elő 1903-ban, szülei a Russel és a
Success. Jó vízellátást igényel. Fája erős növekedésű. Ágrendszerének
hibája, hogy sok a hegyesszögű elágazás, figyelmes metszést igényel.
Hímelőző virágzású. Hat éves korában már terem, de csak 8-10 éves
korában várható számottevő termés. Termésmennyisége mérsékelt, de kiegyenlített. Diótermése
kedvező méretű, nagy, 95 db ad ki 1 kg-ot. Diója lapított, vékony héjú. A dióbél aránya 50-55 %.
Igen jó minőségűnek értékelik dióját, bár ízre nem kiemelkedő. A betegségekre nem fogékony. Október végén érik.
Termése:

Stuart. 1886-ban válogatták ki, magoncok szelekciója során. A fajta jól alkalmazkodik a különféle
talajtípusokhoz. Fája erős növekedésű. Közepesen terem. Késői, nőelőző virágzású. Érési ideje
korai a pekándiók között. Közel elliptikus diója van, kerekded alappal, tompa csúccsal. Jellemzően
sötéttel csíkozott. 1 kg-ban átlag 112-114 db diószem van, 47-49 % dióbél nyerhető ki belőle. Bele
aranyszínűtől a világosbarnáig változik, laposabb-mélyebb barázda húzódik rajta. Betegségeknek
jól ellenáll. Az Egyesült Államok leggyakrabban telepített pekándió-fajtája.

Western. 1924-től tartják nyilván, magonc-szelekcióból származik. Különösebb gondozás nélkül is szép, erős fát nevel.
Sajnos, betegségekre nagyon fogékony. 7-8 éves korában kezd teremni. Diója hosszúkás-elliptikus, hegyesszögű
csúccsal. Aszimmetrikus. Keresztmetszete kör alakú. A dióhéj felülete durva. 125 db dió nyom 1 kg-ot, a bélkihozatal
aránya 58-59 %. A dióbele aranyszínűtől a világosbarnáig változik. Mély barázdája diótöréskor sok törmeléket
eredményez. Termése:

Wichita. Keresztezett fajta, 1940-ből. Tetszetős megjelenésű fát nevel, de
metszése figyelmet érdemel a sok V-elágazás miatt. Fája mérsékelt
növekedésű, korán, 5-7 éves korában termőre fordul, jól terem, de nem
minden évben. A téli fagyok károsíthatják. Virágzása nőelőző jellegű.
Kerek keresztmetszetű, hosszúkás, hegyes diója van, kerekded alappal.
Diója nagyobb méretű, 95 db tesz ki 1 kg-ot, 62 % bél arány mellett.
Dióbele aranybarna, sekély barázdával, közepesen édes ízű. A Wichita más pekándiófajták általános alanya is egyben.
Előnye még más pekándió-fajtákhoz viszonyítva, hogy lombozata ellenálló a korai lombhullást okozó betegségekkel
szemben. Termése:

Másik kép a Wichitáról:

A déli típusú pekánfajták közül ismeretes még a Curtis, McMillan, Mississippi 10, Moreland, O'Barr, Pyzner (Catwalk) is.
Ezeket is szaporítják, jelenleg is.
A Podsednik vékony héjával és a dió méretével tűnik ki, kb. 45 db tesz ki 1 kg-ot, ami a mi diónknak is becsületére válna.

Három déli fajta: Podsednik, Forkert, Choctaw:

Újabb déli fajták: Mandan, Byrd.

Még két kép a Byrdről:

Witte és egyéb, ismeretlen fajták:

A texasi pekándió-fajták:

Az említett adatbázisban nem szereplők közül északiak:
Hausmann. Indianaból származik, Jerry Hartmann szelektálta. Jó hidegtűrő, és eddig nem tapasztalták, hogy alternálva
teremne. Diói nagyok, 65-85 db egyenlő 1 kg-mal.
KS-112. (A betűjel Kansasra vagy Kentuckyra utal.) Jó télálló fajta. Koronaalakja szétterülő. Rendszeresen terem.
Tavasszal kései pollenszórású. Diói közepes méretűek, október közepén érnek. A dió héja vékony, a dióbél jó minőségű.
Yates 68. Indianai eredetű. Tíz évvel ez előtt még nem volt számjelzése. Diója közepes-nagy, 130-155 db/kg. Vékonyhéjú.
A dióbél aránya közel 60 %, könnyen felesként nyerhető ki.
Yates 127. Ugyancsak indianai, a Major fajta magonca. Jól terem. Diója közepesen nagy, 140-155 db/kg, igen vékony
héjú. Ha a csúcsán ütik meg, az egész dióbél egyben is kinyerhető. A dióbél aránya 55-62 %, jó minőségű.
Az újabb fajták pedig: Doc Smith, Gage, Glen Minor, Grotjan, Howell, Jay Ford, Lattus, Loyd, Princeton.
Hideg, északi termőhelyre ajánlják még a Campbell NC-14, Cornfield, Deerstand, Dejay, Diken, Fritz Flat, GI Long, Gibson,
J-1, J-7, J-11, J-13, Jumbo, L-3, L-4, Lucas, Oaks, PK Jumbo, S-24, Snaps fajtákat. Néhány kép ezekről:

Ezek már az őszi fagyok előtt beérnek. Dióméretük közel 2,5-3 cm-es, ami azt jelzi, hogy a termés kineveléséhez az öntözés
elengedhetetlen.
Közülük figyelemreméltó a Snaps, nemcsak legkorábbi érésideje, hanem papírhéja miatt is. Hátránya viszont a vastag burok,
ami a szárítását késlelteti.
Magánszemélyek is foglalkoznak pekándió-fajták felkutatásával.

A legutóbb felsorolt pekánfajták közül a Cornfield, Deerstand, Snaps Early fajták John Gordon fajtái.

Észak-Dakotában Gary Stegmiller a saját fajtái közül a Stegmiller 3-at tekinti olyannak, ami az északi körülményekhez jól
adaptálódott. Már 25 éves, elviselt már -42 C°-ot(!), és megelégszik 100-120 fagymentes nappal. Sajnos, ilyen éghajlaton diói
nemcsak kicsik, de nem is egészen teltek.
Carl Weschcke, aki feketedióval és többféle hikorifajjal is foglalkozott, mindegyikben létrehozva a Weschcke nevű fajtákat,
ilyen néven pekándió-fajtát is előállított. Tudomásom szerint kipróbálása megkezdődött Németországban.
William Reid kansasi pekánkutató és szakértő a saját kertjében a Greenriver fajta magoncaként fedezte fel a KSU-OF1 jellel
jelölt fajtát, ami később az Oswego nevet kapta. Kétszer annyit terem, mint szülőanyja. Diója héjasan és bélként egyaránt
megkülönböztethetetlen a Greenriverétől.
Új pekándiófajták felkutatása, a fajtanemesítés nagy erőkkel folyik napjainkban is. Az említett - és a sok nem említett magánszemélyek mellett Texasban, Brownwoodban intézményi szinten foglalkoznak vele. Fajtakeresztezési munkájuk már
most figyelemreméltó. A nemesítő munka céljai:
nagyobb terméshozam,
gyorsabb termőrefordulás,
vékony dióhéj,
jó törhetőség,
korai érésidő,
betegség-ellenállóság,
kiváló íz.
A Brownwood-i pekánfajtákat elsősorban a nevükről lehet felismerni, hagyományos indián törzsek neveit kapják: Wichita,
Cheyenne, Sioux, Choctaw, Shawnee, Apache, Comanche.
Európai körülmények között is van már tapasztalat a pekándió-fajták honosításáról.
Franciaországban a már említett Desirable fajtán kívül az Elisabeth és a Navaho fajtákat termesztik. Az előbbi kifejezetten
melegigényes, termése megnyúlt, jó minőségű. A másik jól termő, nagy diójú, de fő erénye, hogy a Desirable jó porzófajtája.
Fája kisebb, termése október közepén érik.
Spanyolországban pedig A Wichita és a Western mellett a Grabohls fajta fordul elő.

Nagybritanniában a következő pekándió-fajták termesztésével próbálkoznak.
Tapasztalataik:
Canton. Igen nagyméretű, vékony héjú diója van.
Carlson 3. Kanadai eredetű, gyorsan termőre forduló fajta.
Devore. Korán termőre fordul, megbízhatóan terem. Diója apró, (260
db/kg), de jóízű.
Fisher. Nagy növekedésű, későn termőre forduló. Jó télálló. Késői
pollenszórású. Megfelelően termékeny. Korai érésű. Diója közepes méretű,
jól törhető, jóízű. (képe jobbra)
Fritz. Diója korán érik, közepes méretű.
Gibson. Hímelőző virágzású. Bőven, megbízhatóan terem. Diója jól törhető,
közepes méretű, jóízű. A bél jól kitölti a héjat.
Green Island. Iowai eredetű, a világ legészakibb pekándiója. A leginkább
télálló, legnagyobb diójú fajta. Termékeny is, jóízű is.
Lucas. Jó télálló, korán termőre forduló, nőelőző virágzású. Diói kicsikközepesek (220-260 db/kg). Jól törhető. Bele a héjat jól kitölti, olajos, jóízű.

Mullahy. Kanadában is kultivált iowai fajta. Valószínűleg más hikoridióval létrejött hibrid. Jó télálló, -35 C°-ot is elvisel,
termékeny. Diója elég nagy, szinte teljesen feles bél nyerhető ki, a bél íze kiváló.
Rock. Az amerikai Középnyugaton szelektált, nagyméretű diót termő fajta. Megbízhatóan, jó minőségben terem. Korai
érésű.
Voiles 2. Északi típus, jó télálló. Korai érésű, az évek többségében északon is beérleli termését.
Witte. Északi vidékekre való, késői termőre fordulású. Hímelőző virágzású. Korai érésű. Diója meglehetősen nagy (130150 db/kg). A dióbél aránya 44-50 %.
A pekándió előfordulási területének északi határán, Kanadában termelhető
fajtái a Snaps Early (képe balra), Theresa Foster, Snag, Best's Early és a
Carlson No 3 (jobbra). Ezek már augusztusban beérnek, ugyanakkor fájuk
elviseli a kemény hideget.
Ezek a fajták annyira hidegtűrők, hogy Európában Skandináviában is
(Svédország, Dánia) kipróbálásra ajánlják például a Snaps Early-t és a Carlson
3-asat. Dániában a Westergaard faiskola szaporítja is mindkettőt. De ha a téli
hideget el is viselik, nem biztos, hogy terméshozáshoz is meglesz a
hőmennyiségük.
Németországban Peter Rüth foglalkozik a pekándió népszerűsítésével,
termeszthetőségének kutatásával, fajtakipróbálással és szaporítással. Az ő
véleménye szerint Európa legészakibb vidékeinek pekánfajtája a Norton lehet,
ami a fenti listákból hiányzik.

Peter Rüth két, nemes oltványa: Kanza és Waco

Északi vidékeken a déli pekándiók nem tudják terméseiket beérlelni. A bél sokszor nem tölti ki teljesen a héjat. És fordítva,
déli vidéken az északi fajták nem bírják az állandó, éjjel-nappali meleget, és termésük ezért nem érik be.
Peter Rüth Ausztriában készült felvételeinek tanúsága szerint a melegebb éghajlathoz képest, a közép-európai rövid és hűvös
nyár is elegendő a Witte pekándiófajtának ahhoz, hogy megéljen és beérjen:

Kiterjedt pekándió-termesztés folyik Kína hat tartományában is. A termesztett fajtákról azonban csak annyit tudok, hogy
helyi fajták és amerikai déli típusok fordulnak elő.
A pekándió-fajták magyarországi termeszthetőségéről nincsenek kísérletek, a diótermesztéssel foglalkozó kutatóintézet se
vizsgálta honosíthatóságukat. Tisztelt kísérletező kedvű Kollégám ezen a területen hírnevet szerezhet.
Magyarországon melyik lenne a leginkább alkalmas pekánfajta? Fogalmam sincs. Talán a Major, de annak diója nagyon
elaprózódhat, és egyedül nem ültethető, párja kell legyen, a kölcsönös beporzás céljából, ami talán a Schley lehet?
Mivel a pekándió fák nem önbeporzók, és a vegetatív szaporítás miatt egy fajta összes fája genetikailag azonos fának
tekinthető, a diótermő ültetvényekben gondoskodni kell pollenadó fák telepítéséről, amelyek pollenszórási ideje a termelt
fajta nővirágainak nyílásával esik egybe. Ez elméletileg egyszerű, a gyakorlatban azonban ennél jóval bonyolultabb, mert a
virágzás idejét időjárási (stb.) tényezők is befolyásolják. Ezért szándékosan lehagytam az alábbi, a hím- és nővirágzás idejét
tartalmazó táblázatról a dátumokat. A fekete szín a pollenszórást, a piros a nővirág nyílását mutatja. Az amerikai fajták
nálunk úgyis máshogy viselkednek, virágzásuk idejét illetően. De arra jó a táblázat, hogy a fajták nagyjából
összehasonlíthatók. Persze, a táblázat helyességéről csak nagy általánosságban vagyok meggyőződve, mert egy másik,
hasonló amerikai táblázat szerint például a Pawnee erősen nőelőző, szemben ezzel a táblázattal.

És arra is jó az összeállítás, hogy felhívja a figyelmet az idegenmegporzás fokozott jelentőségére a pekándió-termesztésben.
Itt ez a kérdés még fontosabb, mint a közönséges diónál. A pekándiófák nagyobb része gyakorlatilag önmeddő. Sőt, az sem
elég, hogy legyen az ültetvényünkben korai és késői pollenszórású porzófajta egyaránt. Mert gyakori hiba Amerikában is,
hogy az elültetett porzófák nem a megfelelő időpontban bontják barkáikat. Korán, vagy későn.
Talán hasonlít éghajlatunk Kentucky-éra. Ott is északi típusú pekánfajták telepítését ajánlják, az alábbi táblázattal
jellemezve a virágzás idejét, de csak nagy vonalakban vázolva a pollenszórást és a nővirágok fogadókészségét.

A kielégítő beporzás érdekében a pekándió-termelők pótbeporzást is szoktak végezni.
Összegyűjtik, tárolják, majd megfelelő időben szélnek eresztik a megfelelő
pollenmennyiséget. A tárolásnak mínusz fokokon, relatív nedves levegőn kell történni. (Mi
mindent kell tudni és csinálni egy diótermelőnek!)
A pekándió nemesítése, új fajták előállítása során sokféle cél elérésére kell egyidőben
törekedni. Ilyenek: a korábbi termőre fordulás, a nagyobb termésméret, béllel jól kitöltött
magház, az alternatív termőévek kiegyenlítése, betegség-ellenállóság.
Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy tökéletes pekándió-fajta nincs, bár törekszenek rá.
Itt egy újabb összeállítás, Peter Rüth munkája. Az Európában szóbajöhető pekánfajták tulajdonságait sorolja fel, főleg abból
a szempontból, hogy a Colby fajtához viszonyítva mennyivel érnek előbb vagy később. Ezek mind északi típusok.

A Carya-diók egymás közeli rokonai, a fajközi hibridek nagyszámúak. A pekándió kromoszómaszáma 32.
A pekándiónak a más Carya-fajokkal létrejött hibridjeire részletesebben a hikoridiók termesztésének fejezetében térek ki.
A pekándiónak C. laciniosa-val (shellbark hickory) a C. x nussbaumeri-nek nevezett hibridjeit köznapi nyelven hikánnak
mondják, ugyanúgy, mint a pekándiónak a C. ovata-val létrehozott hibridjeit.
A pekándiónak a C. tomentosa-val közös hibridje a C. x shneckii, amelynek egy fajtája ismert, a Siers.
Egy pekándió-hibrid:

Egy természetes úton hibridizálódott, magról kelt hikánfa:

Pekán- és hikoridió termesztés Kínában
Kína a maga több mint 200.000 tonnás termésével igen jelentős pekándió-termelő.
Kínában a pekándiótermesztésnek van ugyan kutatóintézete, de a kutatásra nincs kiemelt állami program. A kínai állam a
diótermesztőkre hagyja a pekándió-termesztés felfuttatását, maximum két bemutatókertet tart fenn. Ezekben kutatják a
kínai hikori jobb termeszthetőségét, a műtrágyázását, beporzását, növényvédelmét, valamint a kipróbálás alatt álló amerikai
pekándió-fajtákat.
Fajtakísérlet Jünnanban:

És egy másik kínai kísérleti telep, ahol magoncokat, oltványokat vizsgálnak:

Kínában a hegyes Jünnan tartomány, a Jangce folyótól délre eső Hunan tartomány és a Nanking környéki Anhui valamint
Henan tartomány jelenti a pekándió-termesztés körzetét. Ezeken a déli vidékeken a telek enyhék, rendszerint nincs hidegebb
-5-6 C°-nál, és biztosan nincs hidegebb -12 C°-nál. Az éghajlat megfelel az Egyesült Államok kaliforniai éghajlatának, azzal
az eltéréssel, hogy az éves csapadékmennyiség 1000-1500 mm.
A pekándió-termesztés vidékén a középkötött és az agyagos szerkezetű öntéstalajok a jellemzők. Például a következő képen
megfigyelhető narancssárga homokos vályog.

A talaj sok helyen agyagos, amit a pekándiók és a téglagyárak azonos elterjedése is jelez.

Ugyanilyen a domboldalak talaja is, ahol a pekándió-sorok számára lépcsőket alakítanak ki.

A legjobb, sík fekvésű talajokat természetesen a rizsnek tartják fenn, a pekándió ezért is kerül a lejtőkre, amelyek
szárazabbak, kevésbé jók.

A pekándió mellett a helyi hikoridió-fajokkal, a Carya cathayensis-szel és a C. tonkinensis-szel
foglalkoznak, ez utóbbit alanyként is használják. (A Carya cathayensis-t amerikai pekándióra
is oltják.) Ezen kívül mintegy tizenöt éve kipróbálás alatt áll több mint 40 amerikai pekánfajta
is, nemcsak déli, hanem északi típusok is.
A köztermesztésben a kínai hikorit a Carya tonkinensis-re és Platycarya, Pterocarya és
Cyclocarya alanyokra is oltják. Minden szaporítási módban az alacsony eredési százalék jelenti
a fő problémát.
A Carya tonkinensis egyik anyafája, amelynek magjait csemetenevelésre használják, jobbra
látható.
Hunan tartományban a Jangbi kutatóállomáson a pekándió két elismert kínai fajtáját is
kinemesítették:
Jin Hua-1. Szelektált magonc. Minden jellemzője a bő termésre utal, nyolc diós
termésfürtjei gyakoriak. Rügyei feltűnően nagyok.
Shao Xing. Szintén szelektált magonc.

A Jin Hua-1 fajta csemetekorú és idősebb példánya:

(Az utóbbi kép a jellemzően nőelőző pekánfajták bemutatására is alkalmas.)
A hazai és az import pekánfajtákat természetesen vegetatív úton szaporítják, amiben a helyiek nagyon jártasak. Egy
gyakorlott kínai dolgozó 8 óra alatt 1000 oltványt képes készíteni, míg Amerikában 500-zal is elégedettek.

Kínában minden talpalatnyi termőhelyet többszörösen is kihasználnak. A faiskolai nevelésben a fiatal pekáncsemetéket kb.
120 cm széles ágyásokba ültetik, amelyek közti ágyásokat például szójával hasznosítanak. Vagy helyi fenyőfélék csemetéivel.
Ki mivel.

A faiskolai nevelésben részesülő pekáncsemeték közé 4,5x4,5 m-es kötésben véglegesnek szánt pekáncsemetéket is ültetnek,
a későbbiekben árnyékadó céllal.

A mutatott kísérleti telep mellett nagyüzemi csemetenevelés is folyik. Pekándió alanynevelés:

Oltóvessző termelésére szolgáló pekándió-anyatelep fiatalon:

A kínai hikori kultiválásáról külön is szólni kell.
Ültetvényeiben a szokásos sűrűség 225 fa/ha, tehát mintegy 2/3-a a fák tenyészterülete a nálunk szokásos dióültetvények
térállásának. A tipikus termés 450-750 kg/ha, messze elmarad a mi diónk termőképességétől. Kísérleti ültetvényekben elértek
1500-3400 kg/ha termést is. Már létezik elismert fajtája is, és megkezdték oltványainak nagyobb tömegű terjesztését.
De a jelen még az erdei vad fák termésének összeszedése, feldolgozása.
A kínai hikori élőhelyének falvaiban a községhez tartozó hegyoldalak kijelölt területei név szerint vannak a falusi családok
részére kimérve, akik jogosultak a termés betakarítására és értékesítésére.

Birtokviták persze, vannak. Ezért egyes családok ma már kerítéssel jelzik illetékességi területüket.

Így is van birtokvita, és tettlegességig fajuló lopás is. Ezért - olvasni a Linan-i rendőrség újságjában - minden évben a kínai
hikori szürete idején megerősített rendőri jelenlétet tartanak az erdőkben. Egy rendőrségi propagandafelvétel a helyszínről
(még szerencse, hogy a tettenérésre megjött a fotós is, meg a tolvajt játszó statiszta is):

A hikoridiók kínai szürete természetesen egyáltalán nincs gépesítve. Dióverése ugyanolyan fárasztó, fára mászva ugyanolyan
veszélyes, mint más, diótermő fáké. De nincs mese, fel kell mászni, le kell verni, nehogy másé legyen a termés.

Persze, a dió felszedése is kézi munka.

A beszállítás is, a faluba.

A gépesítés a faluban kezdődik, elektromos meghajtású, egyszerű, csigás-pálcás buroktalanító géppel verik le a diószüretkor
még természetesen a dión levő burkot.

Egy másik buroktalanító gép, a Barton-ra hasonlít:

Itt vége is a diófeldolgozó gépsornak, a többi munkát kézzel végzik. Mosás:

A rossz diószemeket rögtön mosás után kapkodják ki.

Szárítás:

A termőhely központjában, Linan városban a téren is diót szárítanak.

A kínai hikoridió termése a kereskedelmi forgalomból is beszerezhető. Héjasan forgalmazzák, úgy jobban eláll, leginkább
zsákos kiszerelésben kapható.

A hunani hikori dióbelét dobozolva árulják.

Kínában a szemét se szemét, abból is árualapot, pénzt csinálnak. Reciklálnak. A buroktalanításkor hegyekben gyűlő
dióburkok között törött diók is találhatók. Ezeket is összeszedik, csomagolják, eladják. A vevők pedig fizetnek érte,
megveszik. Mert nem látták, hogyan készül.

Beszélni kell a kínai pekán- és hikoridiók károsítóiról is. Legveszélyesebbek közülük a Sesiidae nemzetségbe tartozó
farontók, amelyek a termőkorú pekánfák tömeges pusztulását képesek okozni, mert a törzset vagy az ágat a kéreg alatt
körbefúrják, és ezzel megyzűnik a fa tápanyagainak le-fel áramlása. A kínaiak "sárga farkú farontó"-nak nevezik.

De előfordul a nálunk is jól ismert kis farontó (Zeuzera pyrina) is.
A kínai pekán (hikori) fák levélzetét a lombrágó hernyók közül az Amerikában ismert pekánkárosítóhoz, a Cossula
magnifica-hoz nagyon hasonló lombrágó károsítja.

Termését pedig a mi almamolyunk közeli rokona, a Cydia caryana.

A pekándió-szüret gépesítése
Tisztelt pekándiótermesztő Kollégám géppel is szüretelhet, vannak direkt erre a célra kifejlesztett kézi eszközök, de még
inkább rázó, seprő, felszedő, manipuláló gépek. Egy egyszerű, kiskertbe való pekándió-felszedő szerkezet csak egy hajlított
rugóból áll.

Nemcsak a mi közönséges diónknál, a pekándiónál is létezik a rázásmentes szüret. A lehullott diót a füves talajról csak össze
kell szedni. Tisztább és egyszerűbb a szüret.
Már a hazai gyakorlatban is ismert - szakmai találkozón bemutatásra került - a kézi diószedés megkönnyítésére,
meggyorsítására szolgáló, amerikai gyártmányú diószedő taliga. A diót nagy biztonsággal felszedi, a kézi diószüretet

háromszorosára gyorsítja. Nos, ezt a diószedő taligát Amerikában a pekándió felszedésére is használják, természetesen
sűrűbben álló műanyag-ujjakkal.

Mint minden nagy ötlet, a diószedő taliga technikája is továbbfejleszthető. A kézi munka helyett bármilyen apró kerti
traktorral elvontatható a diószedő taliga - az előző képeken láthatótól eltérő gyártmány - gépesített változata. Mivel ennek
már nem kell ugyanolyan könnyűnek lennie, mint a kézi változatnak, már nem műanyagból, hanem vasszerkezetből készült.

A képen látható változat vontatott kivitel, a traktor mellett fut, így a taposási kár megelőzhető.
Figyeljük meg ezt a gépet alaposabban, mert a hazai kisebb diós gazdaságok diószüretében jól használható ötleteket látunk.
Hasonló gép itthon is építhető.

Az ujjas műanyagkerekek nagyobb méretűek, mint a kézi taliga kerekei, így a gép is nagyobbra építhető, levél-, burok- és
szenny-eltávolítóval szerelhető fel. A kerekek által felkapott pekándió a felső egységbe, a tisztítóba ürül, majd onnan hull az
alsó, rácsos tartályba.

A tisztító belső tengelyét a gépre szerelt önálló robbanómotor hajtja meg, a lomb, burok, stb. oldalt távozik.

Mivel a gép nehezebb, nem lehet a műanyag-ujjakra terhelni a gépet. Bár a műanyagkerekeket - a kézi taligával azonosan nem látták el meghajtással, sőt, egymáshoz képest is elforoghatnak közös tengelyükön, tehát a gép nagyon fordulékony,
szóval a meghajtást a talajtól kapják, mégis szükséges melléjük szerelni két gumikereket, ami a gép súlyát viseli. A
gumikerekek magassága fix.
Persze, ehhez a géphez nagyon sima talaj kell, de nagyon szimpatikus gép.

És most jöhet a pekándió-szüret rázásos technikája.

A rázott, poros-sáros talajról összeszedett pekándiót mosni és szárítani kell. Szabad levegőn a szárítás három hétig tart,
ezalatt a dió nedvességtartalma 8,5-9 %-ra csökken. A bél végső állapotában 4,5 %-ra is leszáradhat.
Mivel a rázásos szüreti technológia a nagyüzemek technikája, a mosó- és a szárítóberendezések is a nagyüzemek számára
készülnek.

Ugyancsak a nagyüzemek igényét szolgálja ki az elektronikus osztályozó:

Nagyüzemi törő, héjszétfúvó, válogató berendezések:

A kisebb pekándiós gazdaságok részére is készülnek gépek.
Felszedőgép, ami menet közben, a dióskertben is tisztít, buroktalanít:

Pekándió beszállító pótkocsi:

Speciális pekándió buroktalanító gép:

A leválasztott burok:

Pekándió törő gépek:

Megtört, de még válogatatlan pekándió:

Törés után a következő feladat a bél és a héj szétválogatása. Ez jóval könnyebb, mint a mi diónk esetében, teljesen
gépesíthető. Egy házilagos szerkezet, egy önálló szétfúvó és kisebb- nagyobb üzemi megoldások a bél-héj szétfúvóval
egybeépített törőgépekre:

Láttuk, a kisüzemi pekándiómanipuláló gépek felöntőgaratosak. Ezek kiszolgálására speciális adagológaratokat is

gyártanak Amerikában.

A pekándiónak is kialakultak a kereskedelmi szokványai, mint a közönséges diónak. Héjasan is szokták értékesíteni, ezt kézi
válogatás előzi meg.

Ha a pekándió héjasan kerül értékesítésre, (10-15 %-ban), a vevő elvárja a méret szerinti kalibrálást. Erre szolgálnak a
következő gépek.

A konténerben tárolt pekándió ürítése a vevő kamionjára:

A pekándió belét értékesítésig 70 %-ot meg nem haladó relatív nedvességtartalmú levegőn kell tárolni, de még biztosabb az
avasodás megelőzése, ha hűtőkamrában, +2 C°-on végzik a tárolást. A hűtőkamrás tárolás a raktári rovarkártevők ellen is
véd. Ha lefagyasztják, -8 C°-on maximális ideig megőrzi a bél a frissességét, fogyaszthatóságát. Ha fagyasztáskor
nyomokban ammóniát is adagolnak a levegőbe, az a belet burkoló hártyát gyorsan, hatásosan sötétíti, de a pekándió ízét
egyáltalán nem befolyásolja.
Tisztelt reménybeli pekándió termesztő Kollégám, képzelje el, hogy az amerikai pekándió-termesztők körében előfordul

rovarokkal fertőzött pekándiótermés is. A pekándiót károsító rovarok elgázosítására szolgál a következő képen látható
gázosító kamra. Csak félve mutatom be, a pekándiótermesztés és manipulálás gépei végén, annyira ellentétes könyvem
kiemelt témájával, az ökológiai diótermesztéssel. De tudjunk róla, hogy ilyen is van. Amerikában.

Tisztelt gépész Kollégám, többet nem tudok mondani a pekándiószüret gépesíthetőségéről. De nem is érdemes, mert mire a
még el se telepített pekándiófáink megnőnek, a technika addig is rohanvást fejlődik. Csak győzzük utolérni.
A keletkezett pekándió-héjat legegyszerűbben kerti utak felszórására vagy virágágyások mulcsozására használhatjuk. Vagy
baromfialomként. Megőrölve pedig hasonló felhasználási lehetőségei vannak, mint a mi diónk vagy a feketedió héjának.
Fémtisztítószer, növényvédőszerek töltelékanyaga, súrolószappan dörzsanyaga, stb.

Pekándió-termesztés Mexikóban, Argentinában
A pekándió Mexikó északi részén is őshonos. Előbb ott volt, mint bármelyik ember, az amerikai őslakosokat is beleértve.
Mexikói termesztéséről négyszázötven éve vannak feljegyzések. Alvar Nuńo Cabeza de Vaca volt az első, aki a mexikói
természetes pekándió-fákról az európaiaknak beszámolt. 1529-1535 között írta le, hogy a vad mexikói indián törzsek a
pekándiót nemcsak erdei gyümölcsként eszik, hanem lakóhelyük közelében óvják a jól termő pekándió-fákat. Azokat,
amelyek a vízfolyások mellett nőttek.
De már Hermán Cortes 1519-es felfedező hadjáratán is megemlékezett az útközben látott diófákról, a pekándió-fákról.
A mai értelemben vett pekándió-termesztés 1904-ben kezdődött meg Nuevo Leon tartományban, Edoban, ez már hivatalosan
nyilvántartott termesztés volt.
Mexikó legnagyobb diótermesztője Celso Rodríguez, 1920-ban Chihuahua szövetségi államban, Rosalesben kezdte meg a
telepítést. 1940-ben pedig Crisoforo Caballero, La Cruz helységben végzett nagyobb telepítést.
Chihuahua után hamarosan Sonora, Nuevo Leon, Durango és Coahuila területén is nagyobbarányú telepítések kezdődtek.
Jelenleg Mexikóban főleg a következő fajtákat termesztik:
Cheyenne. A legjobb minőségű pekándiónak tartják. Dióbele gömbölyded, krémszínű. A kereskedelemben minőségi
pekándiónak számít. Kézzel könnyen törhető. Ajándék gyanánt is vásárolják.
Pawnee. Korai érésű, előnye van a piacon, mert először jelenik meg, ezért főleg héjasan értékesítik. Színe és íze kiváló.
A bél aránya 56-58 %.
Sioux. Kisméretű, de magas minőséget képviselő pekándió. Héja nagyon vékony. Bele világosabb színű, mint más
fajtáké.
Desirable. Diója nagy, aranyos árnyalatú, bele jó ízű, jó minőségű. Könnyen tisztítható, a bél aránya kb. 57 %. Késői
érésű.
Shawnee. Diója nagyméretű, aranyos árnyalatú. Vékony héjú, könnyen pucolható. Bélaránya 57 % körüli. A legkésőbbi
érésű.
Shoshoni. Nagy, kerekded, könnyen törhető diója van. Színe sötét aranyszínű. Késői érésű.
Wichita. Közepes méretű, 56-58 % bélarányú pekándió.

A mexikói pekándiótermesztők az Egyesült Államokban kidolgozott elméleti megoldások és gyakorlati tapasztalatok
átvételével dolgoznak. Rendelkezésükre áll az a szellemi és szervezettségi háttér, ami amerikai kollégáiknak is.
Saját szakmai szövetségük is van, ami rendszeres, sűrűn megtartott rendezvényekkel, előadásokkal, bamutatókkal segíti
tagjait. Információs rendszerükben nemcsak az új kutatási eredményekről adnak tájékoztatást, hanem szinte hetenkénti
gyakorisággal készítenek piaci elemzéseket, árelemzéseket.
Pekándiós csemetekert Mexikóban:

A mexikói pekándió nemcsak az Egyesült Államok piacán jelenik meg, hanem része a világkereskedelemnek. Még a
hatalmas dióexportőr Kína piacán is jelen vannak.

Fel is dolgozzák a pekándiót. A kukoricaliszttel kevert pekándiólisztet csak el kell keverni vízzel, és kész a pekándiós
energiaital.

Hogy mikor fogjuk a mexikói színvonalat hazai dióinkkal megközelíten? Fogalmam sincs.
A pekándió termesztése Argentinában is terjed. A Pampákon 4000 hektárnyi pekándió-ültetvény található. Hogy ez mennyi?
80 %-a a magyarországi - nem pekán, hanem közönséges dió - termőterületnek. 2007-2008-ban az argentin pekándióültetvények 1000 mm esőt kaptak, jelentős volt a barnafoltosságnak nevezhető levél- és terméskárosodás, a Cladosporiumgomba kártétele.
Argentinában széles a fajtaválaszték, amelyekből a Choctavot, Harry Kinget, Mahant, Maramecet, Shoshonit, Pawneet
propagálják leginkább.
Csemetekerti képek Argentinából:

Argentin pekándió-ültetvény:

Faanyag-célú, erdőnek nevelt pekándiós:

Pekándió-termesztés Amerikában

A pekándió természetes élőhelyét az észak-amerikai kontinens déli felének jó
vízgazdálkodású öntéstalajai képezik. De jól alkalmazkodik más élőhelyekhez is.
Az Egyesült Államokon belül a termesztés a déli államokra összpontosul, bár vannak
északi fajtái is, azok kevesebbet teremnek. A legtöbb termést Georgia állam produkálja,
egymagában az USA termelésének több mint egyharmadát. Jellemző, hogy Georgia állam
kormányzója minden év november hónapját hivatalosan is a pekándió hónapjává
nyilvánította.
Nagy termelők még Texas, Alabama, Oklahoma és Új-Mexikó.
Egy kutatás kimutatta, hogy összefüggés van a termőhely és a termés mennyisége,
minősége között. De nemcsak a termőhelytől, hanem a termőév csapadékellátottságától,
a fagyoktól, vihar- és egyéb károktól is függ. Ezekkel szemben viszont jó tulajdonsága a
pekándiónak, hogy jól elviseli a talaj lúgosságát, magas sótartalmát, a felszín lejtősségét,
a szmogot, a gombafertőzést, a gyomosságot. És nem igényes a talaj kötöttségére.
Termelési körzete:

Másik forrás szerint:

Egy másik kutatás eredménye szerint a fa évgyűrűi nemcsak az adott év időjárásától függően vékonyabbak vagy
vastagabbak, hanem attól függően is, hogy az adott évben mennyi termést adott a fa. Megkülönböztethető tehát a
pekándiónál termőév és növekedési év.
Fiatal pekándiós:

Pekándiós kertek:

A pekándió jellemzően nagyra növő, nagy térállást elfoglaló fa. Ha fiatalon sűrűbben telepítik is, végső térállása 15x15 m
lehet.

A pekándió-ültetvény ritkítása:

A pekándiót úgy jellemzik, mint „notóriusan alternatívan termő” fát. Erről a tulajdonságáról - úgy látszik - nem lehet
leszoktatni. Bár a köztermesztésben nagyarányú a nemesítés nélküli, „vad” fák aránya, szelektálására, keresztezésére a
kertészek nagy figyelmet fordítottak.

Ha pekándiót akarunk telepíteni, mélyrétegű, jó vízgazdálkodású (jó víztartó képességű) talajt válasszunk. A tömör agyag
nem olyan probléma, mint a közönséges diónál.
És napos fekvést is igényel.
A pekándió gyökere jobban bírja a talaj vízborítottságát, mint a közönséges dió gyökere,
sőt, a feketedióhoz képest is hosszabb idejű vízborítást visel el.
Bár a pekándió-fajták klíma iránti igénye nagyonis eltér, általában elmondható, hogy a
pekándiónak téli hidegigénye is van.
A pekándió meleg nyarat is igényel, 140-210 napos fagymentes tenyészidőszakot.
Nagybritanniai telepítéseinél sokszor ez a feltétel hiányzik ahhoz, hogy hajtásai őszre
beérjenek.

A pekán-fákat ritkán szaporítják magról. Vegetatív úton az oltás és a szemzés a szaporítás
gyakorlata. Az oltóvesszőt (fiatal, egészséges vesszőt) az anyafákról nyugalmi állapotban
szedik, és még kihajtás előtt oltják az alanyra, ami lehet az általánosan alanyként használt
fajtákon kívül bármilyen fiatal pekándió-csemete is. Az alanynevelés céljára kiváló
pekánfajták, mint a Colby és a Giles kiváló téli hidegtűrésükkel tűnnek ki.
A magvetés céljára betakarított pekándiót felszedés után 24 órán át vízben kell áztatni, és
buroktalanítani kell. Ez után legalább 8 cm vastagságú nyirkos homokban kell elrétegezni,
és kifejezetten hűvös helyen kell teleltetni, pl. hűtőházban. Sokszor téli rétegezés nélkül is
kielégítően csírázik a pekándió, de néhány napos hidegvizes beáztatás szükséges.
A pekándió ősszel is, tavasszal is vethető. Őszi és tavaszi vetés esetén a rágcsálók elleni
védelemről egyaránt gondoskodni kell, sűrűszövésű műanyaghálóval. Ha tavasszal vetünk, a
vetést egyhetes hidegvizes áztatás előzze meg. A vizet naponta cseréljük.
Fekvő helyzetben helyezzük a magvakat a földbe. Húzzunk rájuk 4 cm földet, majd 2 cm
fűrészport, végül újabb 2 cm földet, hogy a fűrészport a helyén tartsa. Ha tavasszal vetünk,
nem kell fűrészporos takarás, de ha a föld felszíne megszárad, locsolni kell.
A csírázás megindulásához a diófélék magvai közül a pekándió igényli a legnagyobb meleget. Üvegházban, vagy kisebb
tételben délre néző ablakban gyorsíthatjuk a csírázás megindulását.

Előbb a gyökere indul, majd május végén, június elején, amikor a föld már elég meleg, a hajtáscsúcsok is megjelennek a
felszínen. Zöldes vagy vöröses fogpiszkálónak néznek ki kezdetben, kirojtosodott csúccsal. Gyomirtószert csak addig
permetezhetünk, amíg az első hajtáscsúcsok meg nem jelentek. Ha már megjelentek, csak kézzel gyomlálhatunk.

A magvak konténeres nevelése nehéz, a gyorsan növő főgyökér mélyre akar hatolni. Már másfél hónap múlva mélyebb
konténerbe kell átültetni.

Pekándió oltványok házilag is előállíthatók. A módszer teljesen azonos a feketedió-oltványok házilagos előállításával, vagy a
közönséges dió oltási módszereivel. A szabadföldi oltás ideje május vége. Oltóvesszők:

Alanynak egyaránt használnak pekándiót, más hikorifajokat, sőt, hikánokat is. Ajánlják az ún. flap graft oltási módszert. Ez
azért jó a pekándióra, mert igen egészséges kérge van, jobban bírja ezt az oltást, mint a közönséges dió.

Az alany egy méter magasságban ujjnyi vastag legyen. Az oltás helye 120 cm magasan lehet. Az alany ha vékonyabb, három
lebenyt vágunk a kérgén, ha vastagabb, pl. 2,5 cm-es, négyet.

A nemes csap téli állapotban megszedett, beviaszozott, hűtőben tartott vessző lehet. 1-2 mm-rel vastagabb vagy vékonyabb is
lehet, mint az alany.
Rendkívül éles késsel dolgozzunk, olyannal, amivel egy papírlapot el lehet vágni.
Az oltáshoz a májusi fagyok elmúltával kezdünk. Az alany kérgét lehántjuk három vagy négy lebenyben, 12 cm hosszon, a
megmaradt farészt pedig 10 cm-en vágjuk ki. Ezután az alany méretéhez faragjuk az oltócsapot. A csap alján friss, élő farész
legyen. Ha az oltócsapon még szaporító kambiumszövet is marad, előnyösebb. Úgy helyes, ha - a kép szerint - a

szaporítószövetnek minél nagyobb felülete érintkezik az alannyal. Az alany minden lebenye teljesen fedje be a nemes csap
vágott részeit. Ugyanakkor a farészből is minél kevesebbet vágjunk ki.
Munka közben ha süt a nap, úgy álljunk az alanyhoz, hogy testünkkel árnyékoljuk. Gyorsan dolgozzunk, a seb minél
rövidebb ideig maradjon nyitva.
Összeillesztés után szorosan, légmentesen kötözzük körbe teflonos szalaggal az oltást, alulról felfelé haladva. Húzzuk,
szorítsuk meg. Utána legalább két rétegben elekromos szigetelő szalaggal, vagy sebkötöző elsősegély-szalaggal is kössük be.
Végül rögzítő kötés is kell. Jó, ha erősebb alufóliával is betekerjük.

Ha nem a nemes hajt ki előbb, a környező rügyek hajtásait vágjuk le.
A fiatal pekándiófa helyben is oltható. Kéreg alá oltással, illetve az úgynevezett nyílhegy-oltással:

Helyben oltotás eredménye:

Pekándió-csemeték:

Házilag szaporított konténeres pekáncsemeték:

A pekándió-csemeték ültetésekor ügyeljünk arra, hogy a fa nagy termetű, nemcsak felfelé, de oldalirányban is kellően nagy
helye legyen, mondjuk 15 m. És ne feledkezzünk meg arról, hogy a nagy fa nagy gyökérzeten él, különösen a főgyökere miatt
mély talajt igényel.
Első éves pekándió csemete:

Mély talajba, meleg, nedves helyre ültessük. Nem kell nagy ültetőgödör, az a lényeg, hogy a gyökere kényelmesen elférjen.
Olyant is olvastam, hogy többszázas pekándió-telepítést is csak fúrógéppel készítettek elő, 20 cm széles lukat fúrtak, igaz, 1
m mélységben.
Fiatal pekándió telepítés:

Elfogadott gyakorlat, hogy az erdészeti faneveléshez hasonlóan a pekándió-fákat kezdetben sűrűbb térállásban tartják, mint
amilyen a végső térállás lesz. Például 1,8 m x 2,4 m kezdeti sűrűségből is kiindulnak, és fokozatosan ritkítanak. De a ritkítást
nem erdészeti módon végzik, hanem akár termőkorban is markológéppel, gyökérzettel együtt emelik ki a fákat, amiket így új
termőhelyükön el is ültetnek. Takarékoskodás a termőterülettel. Persze ehhez amerikai szintű túlgépesítés kell.
Az első képen a gyárilag új pekándió-átültető gép éppen megérkezik a dióültetvénybe, a másodikon pedig már viszi is új
helyére a termő pekánfát.

A pekándió - bár elvileg kevesebb neveléskori alakító metszést igényel, mint a közönséges dió, - metszésére is gondolni kell. A
metszése viszont északi vagy déli termőhelytől, fajtától, speciális körülményektől annyira függ, hogy a metszési ismeretekbe
nem kívánok mélyebben betekinteni. Egy érdekesség: a metszés ideje. Leginkább júliust és augusztust ajánlják, amikor a fa
már kevésbé nedvezik, és a metszés után még van ideje a télre felkészülni.
Idősebb korban pedig egész ágak kiszedésével a korona fényviszonyait is javítani kell.
Arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy a pekándió igen vízigényes. A mi viszonyinkra is érvényes, hogy a
tenyészidőszakban mindig igényli a vizet, egy szezonban 500 mm öntözés a csapadéktól függetlenül is szükséges. Úgy
mondják, száraz nyáron minden héten igényel 30 mm öntözővizet.

A következő képen is árasztásos öntözés céljára előkészített pekándiós kert látható.

Vízhiánynak mondják a pekánlevél végének elszáradását.

Ugyancsak vízhiánynak, nyári vízhiánynak mondják, ha a pekándió már ősszel elkezd csírázni. Nem gyakori, és inkább csak
a meleg, déli termőhelyeken fordul elő. (A képen a pekándió hibridje, hikán diótermése.)

A vízellátás mellett a tápanyagellátásra is figyelniük kell a pekándió-termesztőknek. Nagy általánosságban az mondható el,
hogy nitrogénre, káliumra és magnéziumra van leginkább szüksége az ültetvényszerű termesztésbe vont pekán-fáknak. A
mikroelemek közül pedig cinkre, bórra, vasra, és nagyon ritkán nikkelre.
A konkrét tápanyagszükséglet megállapítására laboratóriumi levélanalízis ajánlott, júliusi, augusztus eleji levelekből.
Talajvizsgálat pedig inkább csak a telepítés előtt, a kémhatás megállapítására, az esetleges meszezés elvégzése előtt.

Valószínű, hogy a levélanalizáló szaklaboratórium, amelyhez fordulunk, nincs felkészülve pekándióból. Valószínű, még nem is
hallottak róla. Ez esetben nyugodtan másoljuk ki és adjuk át részükre a következő, a szükséges tápanyagszintet tartalmazó
táblázatot. (Ingyen adjuk, ha ők se kérnek a vizsgálatért pénzt.)
Elem
Mennyiség
Nitrogén
2,5-3,3 %
Foszfor
0,12-0,3 %
Kálium
1,25-2,5 %
Magnézium 0,35-0,6 %
Kalcium
1,3-1,5 %
Kén
0,25-0,5 %
Cink
50-100 ppm
Vas
50-300 ppm
Mangán 100-800 ppm
Bór
50-100 ppm
Réz
6-30 ppm

Leginkább a nitrogénellátás határozza meg a pekándió-fák növekedését, a fák egészségi állapotát, biztosítja az évenkénti
megfelelő termést, végső soron az ültetvény jövedelmezőségét. Ha a fák nitrogénszűkében vannak, a fák növekedése gyenge,
és a fák kevésbé ellenállók a gombákkal szemben. A túlzott nitrogénellátottság a levelek túlzott növekedésében mutatkozik,
színük sötétebb, és sokszor a termés is kisebb.
Két kritikus időszakban igényli a pekánfa leginkább a nitrogént. Koratavasztól a levelek növekedéséhez, nyár elején pedig a
dióbél kifejlődéséhez. Az első időszak a kritikusabb, a másodikban - ha a nitrogén-ellátottság gyenge, - a pekánfa a
levelekben lévő nitrogénből pótolja a termés kifejlődésének nitrogén-igényét. Tehát márciusban és május-június folyamán
indokolt a nitrogén-műtrágyát kijuttatni.
A szükséges nitrogénműtrágya-mennyiség becslésére kialakult irányszám a pekántermesztők körében, hogy a termés
mennyisége 10 %-ának megfelelő abszolút mennyiségű (nem hatóanyagban számolt) 34 %-os nitrogén-műtrágyát kell kiadni,
öntözött körülmények között. Száraz művelésben pedig 120-200 kg-ot, hektárra átszámítva.
Van másik nitrogén-műtrágyázási módszer is. Ha nem termő évet követően műtrágyázunk, elég, ha áprilisban adjuk az első
adagot, mert az előző évben a fák tartalékolható mennyiségben is vettek fel nitrogént, tehát nem kell annyira korán kezdeni a
pótlást. Ez a termőév, amikor nagy a termés, és a nagy termés kinevelése később is igényli a nitrogént, tehát a második adag
a nyár közepén, júliusban adandó.
A hosszú, forró nyarú Georgiában, amely az Egyesült Államok pekántermesztésének nagyobb részét adja, későbbi,
augusztusi, szeptemberi nitrogén-adagolások is előfordulnak, különböző meggondolásokból. Ezeket szerintem nem kötelező
követnünk.
És nagy termésű év után a következő tavasszal újból korán kell kezdeni a nitrogénezést. Ezzel a kisebb termésű év esélyeit
javítjuk, és hozzájárulunk az alternálás csökkenéséhez.
A foszfor a pekándió energia-tárolásában és faanyagtermelésében játszik fontos szerepet. Az Egyesült Államok körülményei
között ugyanaz a tapasztalat a foszfor-pótlásról, mint nálunk a közönséges dió esetében, vagyis a talajok általában a fa
számára eleget tartalmaznak és biztosítanak. De biztosat a levélanalízis mond.
A foszforhiány tompa fényű, matt levelekben mutatkozik. A leveleken nem látszik világosabb, klorotikus elszíneződés. Ha
olyan nagy a pekántermés, hogy a pekánfa a levelekből is pótolni kénytelen a terméshez szükséges foszfort, a levél szélén
perzselésnyom jelenhet meg. A túlzott foszfor-koncentráció azért is káros, mert egyenesen zavarja a nitrogén, vas, cink, réz
felvételét a pekánfa számára.
A foszfor a talajban nem vándorol el. Ha telepítéskor 50-100 kg/ha foszforpentoxid hatóanyagot juttatunk a talajba, az sok
évig elég.
A káliumnak a szénhidrátok fán belüli áramlásában, a sejtek ozmózisos nyomásának szabályozásában van szerepe. Valamint
az enzimek aktivizálásában. A pekánfák téli fagy elleni ellenállóképessége is nagyrészt a káliumszinttől függ.
Az egészséges fában a nitrogén és a kálium szintje között bizonyos egyensúly áll fenn. Ha a levelek káliumszintje alacsony, és
a pekángazda bőséges nitrogén-löketet alkalmaz, felléphet a nitrogén-hervadásnak nevezett levéltünet, ami súlyos, akár
júliusi levélvesztést okozhat. A hajtások és a fa alsó részén kezdődik, és gyorsan halad felfele. (A pekándió nemes fajtái közül
a Desirable és a Schley különösen érzékeny erre.)

Szabálytalan levélér-közi klorózisos foltokban jelentkezik a káliumhiány tünete. A foltok el is halhatnak.
Előfordul, hogy a termés káliumigénye a levelekből vonja el a káliumot, nagy termés esetén. Ilyenkor nemcsak a korai
lombhullás lehet a kár, hanem a vesszőbeérés elmaradása, valamint az apró, kifejletlen, rosszul telt termések is.
A magnéziumhiány ritka a pekánfákon. Száraz, homokos, savanyú talajokon fordul elő. A magas nitrogénszint is okozhat
magnéziumhiányt. A levélerek közti klorotikus elszíneződés karácsonyfa-alakot adhat a zölden maradt levélrészeknek, a
megnéziumhiány erről ismerhető fel.
A cinknek a virágzásban, a termés méretében és nagyságában van szerepe. Hiánya néha a lomb és a hajtás fejlődésének
visszamaradásában is megmutatkozik. A fiatal levelek görbültségéről, a levélszél hullámosságáról vehető észre a cinkhiány.
Bonyolult, itt nem részletezhető esetekben is relatív cinkhiány léphet fel.

Bár talajon keresztül is pótolható, mert nem vándorol a talajban, a cinket mégis leginkább levéltrágyaként juttatják a
pekánfákhoz.
A vas a klorofill alkatrészeként nélkülözhetetlen a pekándiónak, hiányában nincs fotoszintézis. Vashiány abszolút értelemben
nem szokott a talajban előfordulni, inkább túlzott kalcium-többlet, hideg idő, nedves tavaszi időjárás, magas cink-, foszforvagy mangánszint okozhat vashiányos tüneteket, amelyek ha tavasszal jelentkeznek is, később el szoktak múlni.
A vas hiánya a nitrogén hiányához hasonló. Világosak, klorotikusak a levelek, főleg a fiatal levelek.
Ahány oka van a vashiánynak, megszüntetésére is annyi a módszer.
Amikor nikkelhiány lép fel a pekándiósban, akkor a levelek jellegzetes egérfül-formára torzulnak. Ez karbamid mérgezési
tünet, az ureáz enzim, amihez a nikkel szükséges, hiánya. A karbamid nem tud ammóniává alakulni. Levéltrágyában
pótolható.

A bór a káliumhoz hasonlóan a szénhidrátok mozgatásában vesz részt. A bórhiány a termékenyülést is gátolja. Igen ritkán
fordul elő, nagy mennyiségben viszont mérgező.
A pekándió gyorsan nő, nagyra nő, 25-30 méteresre is, mégse számítsunk gyors termőre fordulásra. 6-10 év alatt fordul
termőre, vagyis ilyen idősen hozza első jelentősebb termését. 70 éves korában terem igazán jól. Termésére 200 évig biztosan
számíthatunk.
Mekkora termésre? Azokon a vidékeken, ahol termesztik, 8-10 éves fák alól 9-27 kg-ot szednek össze fánként, a 16. évtől 4568-kg-ot várnak el, az idős fák egyedenként megadják a 200 kg-os termést, de kivételesen jó körülmények között előfordult
már 360 kg-os termés is. A rekord egy fáról 450 kg.

A pekánfa nagy fa. Árnyéka is nagy. A pekánterméshez viszont megfelelő fénymennyiség is kell. Akkor mondhatjuk a
pekánkertet jó fényellátottságúnak, ha nyáron, déli napsütésben a talajfelszín legalább 50 %-át fény éri.
A fényhiány tüneteit és károsító hatását nem kívánom ragozni, gondolom, érthetőek anélkül is, hogy magyaráznám.
A megoldás a termő, nagy méretű pekánfák ágainak ritkítása. Hasonló a probléma is, megoldása is, mint a mi diónknál.
Ágak is ritkíthatók, fák is kiszedhetők. Általában az ajánlható, hogy a ritkítás inkább a bőtermő év előtt legyen elvégezve.
A nagyobb pekándiófákat metszeni is szokták. Kézzel, vagy emelőkosaras géppel reménytelen, nagyüzemben csak a durva
munkát végző tárcsás metszőgépek jöhetnek számításba.

A sűrűséggel ellenkező irányú probléma, környezeti kár a napégés.

Ezt a tünetet pedig egyszerűen csak környezeti kárnak jelölik:

Az erősen alternáló termésű pekándió fajták termesztésének fontos munkaművelete a bőven termő években a kifejlődő
termés ritkítása. Erre azért van szükség, mert a fának egyszerűen nincs elég tápanyaga, főleg nem tud elég szénhidrátot
termelni a túlzott termés kineveléséhez. Georgiában nagy elmélete és gyakorlata van a ritkításnak, ha tisztelt pekándiótermesztő Kollégám belevágott a pekándió termesztésébe, ajánlom, helyben tanulmányozza a kérdést. A júliusi hónapot
ajánlom erre a célra, amikor gyakori farázásokat láthat az ültetvényekben.

A rázást a dióbél fejlődéséhez kell igazítani. Amikor a keresztülvágott zölddió keresztmetszete a csúcsi rész körül
határozottan színesedik, a pekándió ritkítható. Ebben az állapotban van a jobboldali dió, a baloldali pedig azt a stádiumot
mutatja, amikor még korai rázni.

A dióbél kifejlődésének ideje az egyes pekánfajták esetében nagyon eltér. William Reid kutató ugyanaznapos felvételei
néhány fajtáról:

A ritkító rázás akár háromszor is elvégezhető, de legalább kétszer. Egyszer a fasor irányában kell megrázni a fát, egyszer
pedig keresztben. Egy rázás 2-3 másodpercig tartson, ne tovább. Termőhelytől, fajtától, termésberakódottságtól és még
egyéb tényezőktől függ a szükséges ritkítási mérték. Ezt minden pekándió-gazdának magának kell kikísérleteznie, saját
viszonyai között.
A pekánfajták felsorolásakor már szó esett a megporzás kérdéséről, ami a pekándió esetében eltér a közönséges dióétól.
Fordított a helyzet, mint nálunk, mert amíg a közönséges diót inkább a túlporzás fenyegeti, a pekándió-fajták esetében
idegenmegporzás szükséges.
Nem mindegy a porzófajták közelsége-távolsága se. Megfigyelték, hogy ha a porzósor 50 m-nél távolabb van, a termés 30 %kal alacsonyabb, mint ha közel lenne.
Ha a porzófákat a termő sorokba ültetjük, arra kell ügyelnünk, hogy a diótermés jellemzői hasonlóak legyenek mindkét fajta
esetében. Az egyöntetű áruminőség céljából.
Azért, hogy a megporzás különböző időjárású évjáratokban is megfelelő legyen, fő árufajtánk mellé két porzófajta ajánlható,
meglehetősen nagy számban. Például minden ötödik fa porzó lehet. Ez egyúttal azt a követelményt is támasztja, hogy a
porzófajtának is jól termőnek kell lenni, árudiót kell produkálni. És a porzófajtát porozza be a termőfajta. Vagyis az

egyiknek hímelőzőnek, a másiknak nőelőzőnek kell lennie.
Persze, ennél jóval bonyolultabb a pekándió szaporodásbiológiája. A virágzás ideje például a fák korától is függ.
A pekándió-termesztők is szeretnének úgynevezett papírhéjú diót termeszteni. Túl
azon, hogy a nagyon vékony héj leginkább csak a déli fajták tulajdonsága, a
papírhéjúságra törekvés a déli termőhelyeken se könnyű. A papírhéjú pekándiót
inkább támadják a gombák, könnyebben hozzáférnek a dióbélhez rovarok, és
terített asztal például a mókusok számára. A betegségek és a rovarkártevők több
permetezést tesznek szükségessé. A diószürettel is sietni kell, mert a vékonyhéjú
diók a talajon is könnyebben fertőződnek.
A pekándió érése, szürete, a termés szüret utáni manipulálása legalább annyi
érdekességet (más megfogalmazásban: nehézséget) rejt, mint a mi diónké. A
problémák hasonlók, de a megoldások eltérhetnek.
Érettnek akkor mondható a pekándió, amikor burka felnyílik. Ez időtől kezdve
gyorsan lehull. Ilyenkor kell a termesztőnek a legnagyobb madár- és mókuskárra
felkészülni. A burokrepedés kezdetén kell szüretelni.
Északi termőhelyen éréskori, korai fagykár is károsítani szokta a termést. Ha a
fagy olyankor jön, amikor a pekándió burka még nem nyílott meg, és ezért a
csonthéj se tudott száradni, nem beszélve a dióbél magas víztartalmáról,
tönkremehet a termés. (A közönséges diót ha hasonló kár éri, a burok, de főleg a
csonthéj megvédi a belet, aminek már amúgy is alacsonyabb a víztartalma.)
Szüret előtt:

Szüretkor így néz ki a pekándió:

A pekándió a diószüret idején száraznak tűnik. Mégis többnapos szárítást igényel, mielőtt raktározásra összeöntenénk.
Tárolásra szellőző konténer, hűvös helyiség alkalmas.
Az érett, szárított pekándió hosszú ideig eláll. Hűtőben még inkább, lefagyasztva pedig korlátlanul.
A pekándió-termesztők fejében is felmerült a dióskert területe többszörös hasznosításának gondolata. Létezik pekándiós
agroforestry is (l. később), de a legegyszerűbb, ha a fák alatti területet legeltetéssel hasznosítják.

A pekándió kártevői, betegségei azonosak is, hasonlóak is, mint a mi diónk vagy a feketedió hasonló bajai, de el is térnek.
Később önálló fejezetben szerepelnek.
Vegyszermentesen, ökológiai jelleggel is termeszthető pekándió. Amint a nürnbergi biokiállításon is látható.

Ha tisztelt Kollégám gondosan nevelte fel saját ültetésű pekándió-fáit, már csak szüretelnie kell:

Szüretelt pekándió:

Ha tisztelt pekándió-termesztő Kollégám gondosan ápolta fáit, és a pekándió-szüretet is időben elvégezte, ilyen szép termésre
számíthat:

A pekándiónak is kialakultak a kereskedelmi szokványai, mint a közönséges diónak. De olyan méretbeli egyenletességet ne
várjunk, mint a mi diónktól, mert nem lehet egy fajtából egy kertet, egy kereskedelmi tételt kiállítani.

A pekándió törve kapható feles bélként, darabos bélként, a törmeléket pedig lisztnek nevezik. Kapható előre ízesített
pekándió-bél is.

A pekándió ára a közönséges dióénak mintegy háromszorosa. A héjas pekándiót mintegy 2,5 $/kg áron vehetik meg a
fogyasztók, a feles és a darabos pekándióbél fogyasztói ára pedig kb. 12 $/kg.
A pekándió-bél felhasználása a bél osztályozottságától függ. A feles bélből igényes cukrászsütemények készülnek:

A nagyobb darabok szintén elegáns süteményekhez valók.

Az apróbb darabok aprósüteményhez, fagylalthoz kellenek.

A pekándió-törmelék pedig torták behintésére és jégkrémekbe kiváló.

Választék pekándióból, legalábbis Amerikában. Íme:

A héjas pekándió egy évig is károsodás nélkül őrzi meg a dióbél értékes beltartalmát. Megtörve viszont a dióbél olajai

avasodásnak indulnak.
Ha szüretelt pekándiónkat nem akarjuk eladni, hanem magunk fogyasztjuk el, tudjunk róla, hogy ajánlatos a pekándióbelet
fogyasztás előtt megmosni. A dióhéj belső felületén lévő rugalmas, parafa-szerű anyag ugyanis tannintartalmú, és ha töréskor
a pekánbél közé kerül, némileg keseríti az ízét. Aki műértője a pekándióbél ízlelésének, határozott különbséget tud tenni a
mosatlan és a mosott pekánbél íze között.
A mosást legcélszerűbben úgy végezhetjük, hogy egy tál langyos vízbe borítjuk a pekándió-belet. Megfigyelhetjük a víz
elszíneződését. Öntsük le a vizet, és engedjünk rá újabb adag vizet. Ha a víz többé nem színeződik el, a mosást befejezettnek
nyilváníthatjuk.
Ezután a dióbelet nem kell megszárítani, ha azonnal felhasználjuk, például pirítjuk. A pirításhoz lapjukra fektetve terítsük a
pekánbelet egy tepsibe, és 10 percig tartsuk a sütőben. Nem kell közben megmozgatni. De jó, ha a sütőből kivéve azonnal
hozzákeverünk kevés vajat, - két evőkanállal fél kilóhoz, - és ízlés szerint megsózzuk.
De másra is jó a pekándió. Fája értékes keményfa, hasznosításáról később lesz szó. Furnérlemeznek dolgozzák fel, padlót,
parkettát készítenek belőle, bútorok, szerszámok készítésére használják, legrosszabb esetben eltüzelik.
Faanyaga ugyanolyan értékes, mint a feketedióé vagy a közönséges dióé, de viszonylagos ritkasága miatt nincs kialakult
piaca. Északi termőhelyen a faanyagcélú nevelés inkább számításba jön, mint délen. Az Egyesült Államok déli részén a
pekándió-faanyag árát nagyban lerontja, hogy szinte csak a viharkáros diótermő fák törzséből van kínálat, amelyek valóban
nem érnek annyit. Mindenesetre a pekándió-termesztés során a faanyagnevelés szempontjaira is gondolni kell.
Pekándió-fából készült dekoratív edény:

A pekándiót díszfaként is ültetik.

Pekándió-termesztés Ausztráliában
Milyen az ausztrál pekándió-termesztés? Nagyon nagyüzemi.
Rövid képes összefoglaló a traawaallai ültetvényről, amely a semmiből, hatalmas tőkeráfordítással jött létre 1970-80 között.
Tetszik tudni, mikor volt ez? Azalatt, mialatt itthon arról folyt az irodalmi vita, hogy "kicsi vagy kocsi?" - mert mindkettő
nem lehet egyszerre, anyagiak miatt. Ez akkor volt, amikor Brezsnyev elvtárs Magyarországon járt, és - olyantól hallottam,
aki tőle hallotta, - az lepte meg, hogy Magyarországon vannak emberek, akiknek két nadrágjuk is van. Mert egy is elég, ha
rendben tartják. Mint a Szovjetunióban. Mondta is, hogy "Janosom Kadarom" - ezt én hallottam a tv-ben.
Szóval, amikor Magyarországon nem ültethettünk dióültetvényt.
Az ausztrál nagygazdának a pekántelepítést csemeteneveléssel kellett kezdenie, ha jól sejtem, texasi fajtákkal.

Amíg a csemeték nőttek, elvégezték a talajfelszín kialakítását. Helyenként embermagasságú talajréteget mozgattak meg,
teljesen vízszintesre simították, és helyszínen betonozott nyílt öntözőcsatornákat építettek. Akkora gépekkel dolgoztak,
amekkorákat Magyarországon nem látni, kis ország lévén, tán el se férnének, például közútjainkon se. Szó szerint. Ezeket a
képeiket nem másoltam ide. Ez nem gyümölcstermesztés, hanem mélyépítés, de még inkább felszíni bányaművelés. Szóval,
kívül esik a diótermesztés körén.
A teljesen vízszintes talajfelszín előnye, hogy az öntözőcsatornákból - a vizet egy közeli folyóból nyerik - egyszerű
szivornyákkal borítható a víz a sorközökbe, amint azt 1962-ben a hajdúszoboszlói állami gazdaság kukoricaöntözésénél is
megfigyelhettük.
De az a tapasztalat, hogy a legvízszintesebb talajfelszín sem eléggé vízszintes. Amikor egyszer a közeli folyóból árvizet kapott
a pekándiós, világosan látszott, hogy hol dombosabb, hol laposabb az ültetvény talaja. Szóval, a legnagyobb ráfordítás mellett
sem egyenletes az öntözés. Nem ajánlott példa, nem mutatom.
Ma már nagyok a fák.

Hatékonyan, iparszerűen dolgoznak. Traktoraik elképesztőek, máshol nem látottak.

A hatalmas területen kézi metszés szóba se jöhet. Tárcsás sövénymetsző gépeket alkalmaznak, egy- és kétemeleteseket,
akkor is, ha a művelésmód nem az a kimondott sövényművelés. (Úgy hallottam, a texasi pekánfajták között vannak
oldalrügyesek, - amely tulajdonság a mi diónkban is több fajtában megvan, - amelyek bírják a durva metszést.)

De létezik náluk igazi sövényművelés is.

Rázógépeik is nagyok, hatékonyak. Nem ponyvára, a földre dolgoznak.

Felszedés előtt rendresöprik a diót és minden egyebet, ami a fáról lehull. Felszedőgépük többféle volt, többféle van.

Úgy látszik, jelentős az utóhullás is, mert lombhullás után is rendre söpörnek és felszednek mindent.

A pekándiót szárítják, szállítják, osztályozzák.

És terem is.

És Európában?
A pekándió termesztésével másutt is kísérleteznek. Egy törökországi kísérleti ültetvény:

Hogy a következő képen látható pekánligetnek mi az érdekessége? Az, hogy Ausztráliában van. Még az ausztrálok is
előttünk járnak a pekándió-termesztés terén.

Mi meg ebben is le vagyunk maradva. De nemcsak mi, egész Európa. Az öreg kontinens teljesen leszakadt a
pekándiótermesztés élvonalától. Szinte nem is próbálkozik vele senki.
Ezért kell kiemelni Peter Rüth müncheni magánszemély tevékenységét, aki magánszorgalomból, hobbiból, az európai
lakosság hasznára, keresi a pekándiótermesztés európai lehetőségeit. Amerikai szaporítóanyagot hoz be, csemetéket olt,
nevel, és segíti az érdeklődőket.
Az érdeklődők nagyon kevesen vannak, egymástól távol, és nem is ismerik egymást. Peter Rüth-öt se. Nemes pekándió-fái
München belterületén, egy társasház kertjében:

Európában nagyon ritka a pekándió-fa. Roussillonban láthatunk egy nagyobb házikertet pekándió-fákkal betelepítve, talán
Jacques Tonnel ültetvénye.

Provanszban, Mazanban letelepedett egy amerikai nyugdíjas, Robert Kiehn. Neki már Texasban is volt egy nagyobb
pekándió-ültetvénye, de azt a fiára hagyta. Itt csak hobbiból próbálkozik. "Miért ne?" - ez a jelszava. Mazant a pekándió
európai fővárosává szeretné fejleszteni. De már 77 éves.

Első fái - Chocktaw fajtájúak - most kezdenek teremni.

Olaszországban egyedül a csizmasarokban, Lecce mellett, Cutrofianóban folyik pekántermesztés, a Sirgola mezőgazdasági
vállalkozás területén. Az ötletet az adta, hogy a hagyományos, délolasz mezőgazdasági termelést diverzifikálni kell, meg kell
keresni azokat a ritka, érdekes, értékes haszonnövényeket, amelyeket a fogyasztók várhatóan jól megfizetnek. Így az elsők
között kezdtek a kiwitermesztésbe, és lefordítani se tudom azokat az egzotikus gyümölcsneveket, amikkel még foglalkoznak.
A pekándió is az értékes egzotikumok közé tartozik. Három déli fajtájuk van, a Kiowa, Wichita és a Shoshoni.

A fák már jól teremnek, a termést héjasan, internetes csomagküldés útján értékesítik. A vállalkozás áruja:

A következő kép egy 75 éves görög kollégát ábrázol, Grigoriosz Makriszt, aki próbaképp 47 pekándió fát ültetett. A kedvet
egy ismeretterjesztő filmtől kapta, és nem is tudott róla, hogy az Egyesült Államok a pekándió hazája, hanem Brazíliából
szerzett szaporítóanyagot. Végeredményben nem baj, mert görög éghajlatra úgyis a déli típusok valók. Idén (2011-ben) már
250 kg termést vár a fáiról.

Ha görögbe megyünk nyaralni, meg is kereshetjük. Larissza felől Athén felé indulva az úttól és a vasúttól keletre,
Sztefanovikio Magneszia faluban találjuk.
Hasonló éghajlaton a törökök az északi pekán-típusokra fordítják figyelmüket. Egyéni szinten is, vállalkozási szinten is. Egy
hozzáértő török Kolléga, - a neve talán Mete Pamuk, - és egy isztambuli pekándió-szaporító vállalkozás segíti az érdeklődő,
lehetséges termesztőket. Az égei parton kívül török Trákiában és a Fekete-tenger mentén tevékenykednek. A
Törökországban kipróbált északi pekántípusok:

A szaporított, elterjesztésre ajánlott fajták mind Amerikából származnak. Canton, Fisher, James, Kanza, Lakota, Mahan - és
annak keresztezése, - Major, Mohawk, Mullahy, Norton, Pawnee, Peruque, Shepherd, Warren 346, Yates 68 és 128.

A pekándió-fák termőkorában 30-40 kg héjas termést könnyen elképzelnek fánként. Törökországi pekándió-ültetvény és
termése:

Hát, igen, megint lemaradtunk, de ebben én is hibás vagyok. Miután a fenti, Isztambul-környéki pekándiós próbálkozásokat
leírtam, tudomásomra jutott, hogy ezek nem elszigetelt esetek Törökországban. Szinte minden tájegységen létesültek már
ültetvények, egyedül a Gallipoli-félszigeten vagy 10 db. A pekándió itt kopogtat határainkon, és nem akarjuk beengedni.
Mentségem legyen, hogy más se szólt előbb.
Magyarországon szerintem az északi típusokkal érdemes próbálkoznunk. Azt írja egy tapasztalt amerikai kolléga, hogy New
Yorktól Ontarióig a pekándió lehetne a legáltalánosabb diótermő fa, annyira jó fajtái vannak már északi viszonyokra.
Vannak annyira télállók és korai érésűek, mint a helyi feketediók. A közönséges dióról nem is beszélve. Nálunk nincs olyan
hideg, és tenyészidőszakunk is hosszabb, mint Ontarióban.
Egy osztrák pekándió-fa és termése. De ez is csak egy házikerti fa.

Mert tudomásom szerint itthon csak ez a négy - az alsó képen a baloldali négy - pekándiófa található, egy hazai dióskert
sarkában, és ezek se teremnek, szinte semmit se.

Magyar érdeklődők, persze, vannak, de nincs tapasztalat, amin elindulhatnának. A cél pedig itt van előttünk.

A HIKORIDIÓK TERMESZTÉSE
Vázlat:
Fehér hikori - Carya ovata - Shagbark hickory
Héjas kérgű hikori - Carya laciniosa - Shellbark hickory, Kingnut hickory
Ovális hikori - Carya ovalis
Vizi hikori - Carya aquatica
Keserű hikori - Carya cordiformis - Bitternut hickory
Kerek hikori - Carya glabra
Nemezes hikori - Carya tomentosa - Mockernut hickory

A hikoridiók termesztése elképzelhetetlen lenne az amerikai északi diótermesztők
szövetsége (NNGA) mintegy százéves tevékenysége nélkül.
Teljesen demokratikusan, önkéntesen, önerőből, önszerveződő módon dolgoznak.
Évente írásban (ma már digitálisan) foglalják össze törekvéseiket,
tapasztalataikat, eredményeiket. Érdemes tanulni tőlük, évkönyveik kb. 1972-ig
visszamenőleg az internetről is elérhetők.
Még nem késtünk le semmiről, idei összejövetelüket július 22-25 között tartják a
Kentucky Állami Egyetemen, Lexingtonban. Ott tagfelvétel is van, emellett több
diósfarm meglátogatása is benne van a programban.
Tisztelt univerzális diótermesztő Kollégám, a hikoridiók termesztéséről mindaz a
jó - vagy nehézség? - elmondható, mint a Juglans-diókról.
Ezért nem is mondom el. Csak annyit, hogy valamennyi hikorifaj esetén, beleértve
hibridjeiket is, 15x15 m-es térállásra számoljunk. És arra, hogy tíz év után
kezdenek teremni.
Vízigényesek. Tápanyagigényük - Kentucky tapasztalatok szerint - nem nagyon
tér el a feketedió tápanyagigényétől.
Felsorolom a diótermelési célra számításba jöhető Carya-diókat, kivéve a már
korábban részletesen tárgyalt pekándiót és kínai hikorit.
Fajonként elég sok nevesített fajtát is felsorolok, és a hozzájuk tartozó hikánokat
is. De már elég régen olvasgatom a fajtaleírásokat, és az a megállapításom, hogy a hikoridiók nevesített fajtái meg se
közelítik a mi diónk jobb fajtáit. Pedig elég sokan keresik a jó hikorifajtákat, már vagy 150 éve. Mindenki a magáét dícséri,
vagy ha nem is dícséri, ígéretesnek, további vizsgálatokra alkalmasnak tartja.

Tisztelt Kollégám, ha a hikorifajtákat átolvassa, lehet, hogy nagyon megúnja őket. Mégis szükségesnek tartottam leírni,
azért, hogy ha akad magyar nyelvterületen akár csak egy kolléga, aki megpróbálkozik a termesztésükkel, ne vakon kezdjen
hozzá. Több nagy amerikai faiskola szaporítja ezeknek a fajtáknak egy részét. Lehet rendelni.
Betakarításukról összefoglalóan annyit, hogy a fákat nem szokták rázni, hanem a lehullott diót szedik össze. Hamar
buroktalanítják, majd kiteszik száradni egy rétegben olyan rácsra, ahol alulról is éri a levegő. A száradás mértékét néhány
dió időnkénti megtörésével ellenőrzik. Ha diószedéskor a dió burka zöld még, a buroktalanítás előtt is lehet szárítani 1-2
napig. A száradás során is leválik a burok. Amelyik mégsem, azt lapos szerszámmal kell leválasztani.
A száraz diók zsákba szedhetők. Szövött zsákba, ami szellőzik, szellős helyen. A tárolás során a rágcsálókártól kell védeni a
termést.

Diótörés előtt, mivel sok az üres dióhéj, célszerű a régi indiánok módszerét követni, és a törendő diókat rövid időre vízbe
tenni. Így a léha szemek különválaszthatók. A törést erős karos törőkkel végzik. Megkönnyíthető a törés, ha a diókat
fagyasztóba teszik, akkor a héjuk fellazul. Vagy leforrázzák.

Fehér hikori - Carya ovata - Shagbark hickory
A fehér hikori kultúrnövény. Amit a köznyelv hikoridiónak mond, az elsősorban,
legtöbbször ennek a fajnak a diója.
130 nevesített, elismert fajtája van, de többségét nem termesztik. Általában nem tekintik
olyan értékesnek, hogy termesztése versenyképes lenne. Növekedése lassú, termése
kevés, diója kevésbé értékes, mint más dióféléké.
Szaporítása, termesztése nagyon hasonlít más hikoridiók szaporításához,
termesztéséhez. Amerikában a Carya laciniosaval szinte teljesen azonosnak tartják
termeszthetőségét, az eltérések nem nagyok.
Termesztéséhez igen nagy, 15x15 m-es térállás szükséges, ugyanúgy, mint a többi
Carya-dióhoz is. Fája erős.
Neveléséhez valamivel kevésbé vizenyős talajt igényel, mint a hikorik többsége. Egy
amerikai szakértő így ábrázolta, mennyire kevésbé vízigényes a fehér hikori (shagbark hickory) a pekándiónál vagy a C.
laciniosa-nál (shellbark hickory). A szárazságot, az aszályt nem bírja, arra érzékeny.

A termesztés során a nagyobb dióméretű példányokat tekintik értékesebbnek, a faj szelekciója erre irányult. Előnynek
tekintik a jobb törhetőséget is, bár az alapfaj diói is kielégítően jól törhetők. Diója vékonyabb héjú, mint a C. laciniosa diója,
a dióbél aránya magasabb. Valamivel előbb érik.

Diótermő fajtáinak botanikai beazonosítása nem mindig könnyű. Közülük több nem valódi fajta, hanem hibrid. Például a C.
cathayensis vagy a C. laciniosa hibridje a Porter nevű fajtája. Sok, elismert diótermő fajtája van:
Abscoda (vagy Abscota). 1944-es.
Abundance. Pennsylvániai, 1947-ben elismert fajta, Fayette Etter nevéhez fűződik a feltalálása. Rendszeresen termő
fajta. A dió átlagos súlya még 7 g sincs. Vékony héjú, jól törhető, alacsony, 35-40 % bélarányú.
Adelhurst. 1935-ös.
Ancaster. 1936-os.
Anthony. Nagyon régi fajta. Illinoisban ajánlják telepítésre, hidegtűrő. Diója attraktív megjelenésű, tiszta, közel fehér

színű. 1 kg-ban 163 db dió van, amit nagynak mondtak a saját korában. Törhetősége jó. Bélarányát 42 %-ban adták
meg, amiből 41 % a negyedes, a többi törmelék. Dióbele telt, fényes, átlagosan édes ízű.
Barnaby. 1906-os.
Beeman. 1935-ös.
Bellevue. New York államban termesztik.
Benham. 1907-es.
Benthien. 1929-es.
Billeau (vagy Billau).
Blatchley. 1905-ös.
Bontrager. 1929-es.
Book. 1937-es.
Bower.
Bridgewater. Connecticuti. Északi termőhelyre ajánlott, jó pollenadó. Igen nagy, 8,5 g-os diói vannak, 46,6 % béllel.
Brill. 1930-as, New York-i.
Brooks. 1924-es.
Buehring. 1934-es.
Campbell. ld. CES.
Cedar Rapids. Réges-régi fajta, talán az első világháború idejéből. S. W. Snyder faiskolás figyelt fel rá. Iowai feltalálási
helyéről kapta nevét. Északi termőhelyre ajánlott, igen jó termő. Korán érik. Diója nagy, 6,9 g átlagsúlyú. Nem
tévesztendő össze a keserű hikori azonos nevű fajtájával.
CES 5, 7, 8, 10 és 26 nevűek is vannak, Doglas Campbell fajtái. Északi termőhelyre való, bőven, de kisméretű diókat
termő fajták. A 8-as diói világos színűek, simahéjúak. A 8-as a fajra jellemző átlagos méretű diókat terem, amelyek
kalapáccsal igen könnyen törhetők, jól válogathatók. A dióbél aránya 45 %. Jóízű.
Clark. 1918-as.
Cline. 1929-es.
Coleman. 1934-es.
Comins. Tulajdonosnőjéről, Nancy E. Comins-ról elnevezve, 1930 előtti időkből. Nem értékes fajta.
Conover. 1905-ös.
Cook Shag. Kentucky-i. Ovális, lapított diója van. Feles bélként jól törhető. Jóízű.
Cotton. 1926-os.
Crantz (vagy Cranz). 1934-es.
Curtis. Az egyik legrégebbi, 1892-es.
Davis. 1934-es. Nagy fája van. Korai érésű. Diója közepes méretű, kiválóan törhető. Dióbele jó minőségű.
Dennis. 1915-ös.
Deveau. 1936-os, Carl Weschcke fajtája.
Doolittle. 1926-os.
Dover. 1893-as.
Drew. Michigan állambeli tulajdonosáról elnevezett fajta. Nagyon régi, 1916-ban már említik.
Eliot (Elliott). 1892-es.
Emerick. 1932-es, New York-vidéki fajta. 148 diója tesz ki 1 kg-ot. Bélaránya 36 %-os.
Enfield. Ugyancsak az 1930-as évekből.
Fayette. Valószínűleg azonos a Weschcke Fayette fajtával.
Felger. Későn fordul termőre, gyengén terem.
Folts. 1934-es.
Fox. Ugyancsak 1934-es.
Freel. 1929-es.
Froman. Ugyancsak 1929-es.
Glover. 1918-as. Nagy diójú, világos színű, vékony, simahéjú északi fajta,
Pennsylvániában. Levelei ragyogó zöld színűek. 1 kg súlyt 145-240 db dió, illetve 330660 db dióbél tesz ki. A bélarány 35,2-44,1 %. A Niagara vidékén apró diókat terem.
De vigyázat, Ontarióban is fut egy Glover nevű fajta, amivel nem azonos.
Gobble. 1919-es.
Goheen. 1926-os. Pennsylvániai. Diói kicsik, kevésbé jó ízűek, mint más fajták diói.
Grainger. Tennessee-i. 1935-ös elismerésű. Jól terem. Későn érő fajta. Diója nagy, 10
g-os, vékony héjú, jól törhető, jó bélarányú.
Griffin. 1919-es.
Hadley. 1934-es.
Hagen. 1929-es.
Hales. A faj első diótermő fajtája, 1870-es.
Hand. 1924-es.
Harman. 1939-es.
Harold (vagy Herold). 1979-es, nagyon elterjedt fajta. Hidegtűrő, pl. Illinoisban ajánlják telepítésre.
Hassbrouck. 1935-ös.
Haskell. 1934-es.
Haviland. Ugyancsak 1934-es.

Hefty. Szintén 1934-es.
Heibner. 1930-as.
Heisey.
Helmuth.
Henry. Igen nagy diója van.
Hevener. 1934-es.
Hilton. Szintén 1934-es.
Hines. 1935-ös.
Huber. 1929-ben figyeltek fel rá.
Huen. 1934-es.
Huss.
Ideal. 1892-es.
Independence. 1930-as.
Iowa. 1924.
Isham. 1905.
Jackson. 1891.
Joliffe. 1933.
Kirtland. 1898.
Lake. 1929.
Last. 1934.
Lawyer (vagy Lawson). 1934.
Leach. Szintén 1934.
Leaming. 1891.
Leawenworth. Kansas-i.
Leonard. 1907.
Lingenfelter. 1925.
Livingston. 1935.
Loomis. 1934.
Mambert. 1905. Vékonyhéjú, jól törhető.
Manahan.
Mann. 1932-es, michigani. 165 db dió tesz ki 1 kg-ot. Bélaránya 47 %-os. Kiválóan törhető, dióbele nagy, telt. Édes
ízével tűnik ki. Egyetlen hátránya, hogy a dióbél színe egy csöppet sötét, de ezzel együtt is az egyik legjobb,
legígéretesebb fajta.
McLaughlin. 1934.
Meriden. 1892.
Milford. 1891.
Miller. 1932-es, michigani. Értékei majdnem azonosak a Mann-éval, de diói valamivel kisebbek. A törésteszten 49 %
belet produkált. Egyébként ugyanolyan, mint a Mann.
Minnie. 1924.
Mitch Russel. Új, 1995-ös fajta. Fred Blankenship nemesítése. Diója nagyméretű, a bél a héjat jól kitölti. (Nem kizárt,
hogy a Carya laciniosa hibridje.)
Murdock. 1935.
Neilson vagy ha helytelenül akarjuk írni, Nielson. 1932-es. Nagy diójú,
vékony héjú északi fajta, a Niagara vidékéről. Korai érésű. Hátránya,
hogy rosszul törhető, a héj fogja a belet. 140-210 db dió, illetve 330-440
db dióbél nyom 1 kg-ot, mert a bélarány 43,8-48,0 %. Nem a legrosszabb,
de nem is a legjobb ízű fajta.
Netking. 1934.
Papal. A Niagara vidékén él. Diói igen aprók, bélaránya nagyon
alacsony.
Peschke. 1929.
Petty (vagy Patty). 1935.
Platman. 1934.
Porter. Diója nagy, vékony héjú, kiválóan törhető. A dióbél aránya
magas, átlagosan 46,7 %.
Proper. 1938.
Raudabaugh. Pennsylvaniai. Vékony héjú, jól törhető.
Renggenberg. 1929.
Retzer. Illinoisban ajánlják telepítésre, hidegtűrő. Jól törhető.
Reynolds. 1934.
Ridiker. 1934.
Ritze. 1891.
Romig. 1929.
Salisbury. 1934.
Sande. 1928-as, iowai. Sok más fajtánál jobban törhető.

Schaul (Shaul, Shaull). 1924.
Schinnerling (Shinnerling). 1924.
Seas. Charles Thatcher nemesítése. Az egyik legjobb fajta. Diói 7-8 g-osak, 40-45 % bélaránnyal.
Seaver. 1929.
Shinar. 1891.
Silvis 303. Ray Silvis nemesítése, Ohioból. Öntermékeny, jól termő fajta. Diói nagyok, kerekek, 8 g-osak, vékony
héjúak. A bél jó minőségű, aránya 45 %.
Sobolewski. 1929.
Sprunger. Ugyancsak 1929.
Stadelbacher. 1935.
Strewer. 1934.
Swaim. Igen-igen régi, az első világháború előtti fajta. Egy kilóban 185 dió van. A bélarány 50 %.
Taylor. 1903.
Triplett. 1914.
Van Orman. 1935.
Vest. Első világháború előtti.
Walters. 1980-as. Igen nagy diója van, ami jól törhető.
Ward.
Warren 1934.
Watson. Ugyancsak 1934.
Weschcke Fayette. Valószínűleg fajközi hibrid, a C. laciniosa hibridje. Carl Weschcke
nemesítése, aki C. cordiformis alanyra oltotta. Nem, ez így nem pontos. Weschcke találta
meg ezt a fajtát Minnesotában, egy közeli szomszédja kertjében. 1928-as elismertségű fajta.
Hideg éghajlatra való, nagy hidegeket kibír. Korán termőre forduló, bőven és rendszeresen
termő fajta. Diója kisméretű, igen vékony héjú, rendkívül jól törhető, a dióbél aránya 53 %,
a bél felesen nyerhető ki. Igen jó ízű, minőségét három évig tartja meg, avasodás nélkül.
Legnagyobb hibája, hogy diója nem nagy, méretre megegyezik a közönséges dióéval.
A fajta születése regénybe illik. Weschcke megtudta a szomszédtól, hogy az eredetileg egy
iowai nagybátyjától kapta a diót, amiből fát nevelt. Azonnal indult hát Iowába, a kezdődő
télben, decemberben, szánon és lóháton, és megtalálta azt a fát, aminek diójából a szomszéd
kapott. Valóban, néhány dió még a fán csüngött. A fa alatt feltúrta a harminccentis havat.
Egy napig ásott és keresett. Ugyanolyan alakú, méretű, minőségű diókat szedett össze, mint
amilyeneket Minnesotában látott. Megvette a fa tulajdonosától az oltóvessző szedés jogát, és saját faiskolájában évről
évre kereskedelmi mennyiségben nevelte az immár "saját" fajtát.

Westphal. 1926-os, wisconsini. Soha nem vizsgálták meg alaposan.
Whitney. 1934.

Wilcox. Valószínűleg a C. laciniosa hibridje. Korán termőre forduló fajta, 1934-ből. Az
egyik legjobban termő fajta. Nőelőző virágzású. Korai érésű. Diói közepes nagyságúak, jó
csapadékellátású évben inkább nagyok, átlagosan 4,9 g-osak. Vékonyhéjúak. A dióbél
aránya 41 %, a bél felesen nyerhető ki, jóízű. Északi termőhelyre való.
Wilmoth. 1978-as. Leslie Wilmoth szelektálta ki vegyes magonc-állományból. Kiválóan
vékony héjú, világos diójú, magas bélarányú, világos, jóízű dióbelű fajta.
Wilson.
Woodbourne. 1891.
Wurth. 1978-as, a fajta előállítójáról elnevezve. Erős növekedésű, betegségellenálló, jól
termő fajta. Diója nagy, csúcsos, vékony héjú. Dióbele felesen nyerhető ki.
Yoder 1. Nemesítője Emmet Yoder, Ohio-ból. Valószínűleg a C. laciniosa hibridje.
Rendszeresen bőven terem, nagy méretű (8,5 g-os) diókat. Korán érik. A diók vékony
héjúak, jól törhetők, igen jó ízű feles bél nyerhető ki belőlük.
Zuercher. 1929.
Szaporítás alatt állnak még az Etter, Fat Boy, Felger, Fox, Roof, Sauber, Wagner, Walters,
Weschcke Fox fajták is. Remélem, hallunk majd róluk.
Vizsgálják még a Rugosa, Squamosa, Smoothie néven futó variánsokat is.
Carl Weschcke megállapítása szerint a fehér hikori diótermő fajtáinak jó alanya a keserű
hikori. Nagyobb rajta a "nemes" fajta növekedése, és jobban bírja a téli hideget. Persze,
inkompatibilitás felléphet, de problémát csak 30 év múlva jelent. Weschcke szerint keserű
hikori alanyon a dió is nagyobb, alakja is tetszetősebb. (Persze, hiszen ő akarja ezeket az
oltványokat eladni.)
A fehér hikori diótermesztési eredményességét Amerikában nagyon lerontja sokféle
rovarkártevője, amelyek a termést károsítják. Belét megeszik, korai terméshullást okoznak.
A Laspeyresia caryana, Curculio caryae, Conotrachelus affinis és C. hicoriae a jelentősebbek. Az ellenük való védekezést a
fák nagy mérete is nehezíti. Rosszabb években 85 %-os kár is előfordul.

Közülük a Curculio caryae-t a pekándió károsítóinál ismertetem, ott pekánzsizsik néven.

A dióból a magarágta kerek nyíláson távozik szeptemberben.

Gondolni kell a lombrágó hernyókra is.

A fakéreg alatt a Scolytus multistriatus nevű bogár lárvája károsít. A kikelt lárvák a petézés helyétől sugárirányban
távolodnak.

Egy vizsgálat megállapította, hogy a bogár érzékeny a fa juglontartalmára, magas juglonkoncentráció esetén elkerüli.
A termést a mókusok is kedvelik. Mókuskárra a viszonylag sima szélű, kerekded-ovális lukakból következtethetünk.

A mókus-üreg bejáratánál:

Nincsen olyan kár, amiből valakinek haszna ne lenne. A mókuskárból például egy pók profitál, az üres héjat lakásként
használja. Hát, ilyen az ökológia.

Fagykár is előfordulhat. Az első kép a fagy utáni első nap készült, a második a másodikon.

A termesztési nehézségek legyűrése után ilyen diótermésünk lesz:

Buroktalanítás után:

Az asztalon:

Persze, a diók megtörése se lesz könnyű.
A C. ovatának léteznek díszfa-fajtái is. Ilyen az 1970-ben Peter Hyypio által elnevezett Holden, az azonos nevű arborétumból.
Erős központi tengelye van, csüngő ágakkal. A faj egy temetői díszfa példánya:

A C. tomentosával alkotott hibridjének létezik egy százéves, 1915-beli diótermő fajtája, a Barnes.
A pekándióval (C. illinoinensis) alkotott hibridjei Amerikában hican néven ismertek.
Jelentőségüket az adja, hogy a pekándió élőhelyétől északabbra, Kanadában is
termeszthetők.
Ez a hibrid erős növekedésű, kiváló faanyagú fa. Diójáért a következő fajtákat termesztik:
Burlington. 1940-ben ismerték el, Iowa-i nemesítés. Termékeny, öntermékeny hibrid.
Korai érésű. Diói nagyok, a pekándióra hasonlítanak. 110-120 db = 1 kg. Törhetősége
közepes. A dióbél aránya 41 %. Sok a bél nélküli, üres diója.
Burton. Kentucky-i fajta. Hidegtűrő, jól termő, öntermékeny hibrid. Fája kinézetre
egészséges, életerős, robusztus. Korai érésű. Diója közepes méretű, de nagyobb, mint
szüleié. Kinézetre az imént említett Neilson fajta diójára hasonlít, vagyis olyan, mint az
alapfaj nagyobb fajtáinak diója, de annál jobban törhető. 140 db tesz ki 1 kg-ot. Vékony héjú, közepesen jól törhető. A
dióbél aránya magas, 48-52 %. Kiváló ízű, talán a legjobb a hikánok közül. És a dióhéj dióbéllel való töltöttsége is a
legjobb, a Des Moines-nal együtt.
Country Club. 1980-as. Pirosas rügyei jellegzetesek. Jól termő. Diói közepes
nagyságúak. Talán a Hartmann-nal lehet jól beporoztatni.
Des Moines: Fája jó kinézetű. Diója korán érik. Nagy, a Burlingtonra hasonlító diókat
terem, de kitöltöttségük jobb annál, a Burtonhoz hasonló.
Dooley Burton. 1980-as. A Burton magonca. Diói inkább hikori, mint pekánsajátosságúak. A Weschcke nevű pekándió-fajtára hasonlítanak, de nagyobbak.
Ettercan. Diói igen aprók, alig nagyobbak, mint a Henkéé. Közepesen törhetők. A dióbél
aránya 34 %, a dióbél íze egészen jó.
Hartmann. 1980-as. Kinézetre a Country Clubra hasonlít, rügyei ennek is pirosasak.
Porzójának is a Counry Clubot ajánlják. Jól terem, közepes méretű, vékony héjú diókat.

Henke. 1928-as. Fája kisnövésű, szinte törpe. Fiatalon már jól
terem. Hidegtűrő. Korai érésű, egy héttel előbb érik, mint az
azonos termőhelyen érő legkorábbi pekándió. Diói teljesen a
pekándióra hasonlítanak, kicsik, 1 kg-ban 270 (!) db van.
Törhetősége közepes-jó. A dióbél a héjat jól kitölti, jó
minőségű. A dióbél íze nem a legjobb, a C. laciniosa diójára
hasonlít. Öntermékeny, porzó nem kell hozzá. A Weschcke
nevű pekándió-fajtára hasonlít diója, csak annál nagyobb.

Hershey. 1980-as. Közepes méretű dióit hármas-négyes fürtökben hozza. A dióbél a héjat jól kitölti.
Jackson. Ha a beporzás jól sikerül, sokat terem. Diói közepes méretűek, a dióbél jóízű.
James. Jó termő fajta. Diója közepesen nagy, vékony héjú, jól törhető.
Jim Wilson. A Burton-re hasonlít. Diója közepesen nagy, vékony héjú, igen jól törhető.
McAlister. Diói a legnagyobbak, 66 db van 1 kg-ban, de a dióbél aránya csak 30 %, és ízre a legkevésbé jó a hikánok
közül. Sok diója nincs jól kitöltve béllel, sok az üres héj. Nem kizárt, hogy a C. laciniosa hibridje.

Rockville: Nagy diója olyan, mint a Burlingtoné, de teltebb.
T-92. 1980-as. Nagy diót terem, 1 kg-ban 75-90 db van. A dióbél igen világos színű, kiváló minőségű.
Továbbá újabb fajtaként termesztésben vannak a következők is: Caha, Horton, Jay Underwood, Johnson, L-3, New
Baden, Newlin, Palmer, Pixley, Pleas (vagy Please), Wapello.
A pekándiónak C. ovata mexikói változatával is van hibridje.
A hikánok termesztése természetesen teljesen azonosan történik, mint a pekándióé vagy a hikoriké. Egyedül a termőre
fordulás ideje későbbi, 10-12 éves korukban adják az első jelentősebb termést. Együk meg, vagy adjuk el, de semmiképp se
vessük el továbbszaporításra, amint a következő kép gazdája, egy faiskolás ajánlja, mert rosszul csírázik, mint hibrid nem
szívesen szaporodik tovább.

A hikánfajták alanyairól semmi ismeretem nincs. Ez az ovata-hikán például egyik szülőjére, a fehér hikorira van oltva, a
kérgéről látszik.

A hikánok károsítói teljesen azonosak a többi Carya-dió károsítóival. Curculio caryae hikánon:

Héjas kérgű hikori - Carya laciniosa - shellbark hickory

A héjas kérgű hikori (shellbark hickory, kingnut hickory)
elsősorban kultúrnövény. Fájáért is termesztik, de minket a
diótermesztési lehetősége érdekel jobban.
Miért érdekel? - kérdezi joggal tisztelt, hikoridiót telepíteni nem
akaró Kollégám.
Hát, azért, mert pénz van benne - válaszolhatnám. Mert például
Nagybritanniában ennek a diófajnak a héjas terméséből 10 dkg-ot
lehet 3 fontért venni. Szorozzuk csak be a font-árfolyammal és 10zel, rögtön rájövünk, hogy egy kilóra vetítve tizenöt-hússzor
akkora árat érhetünk el, mint közönséges dióból.
De nem mindenkitől, csak a gazdag, egészségtudatos, de amúgy rászedhető
nyugateurópai fogyasztótól. Hát, ha máshogy nem megy, célozzuk meg ezt a
szegmensét a diópiacnak. (A kép jobbra az angol kereskedő reklámja).
Termeszthetősége, szaporítása teljesen azonos más hikoridiókéval, diójáért
manapság is ültetik Amerikában. Jelentőségét növeli, hogy a téli hideget jobban
bírja, mint a fehér hikori. Termőre fordulása lassú, 15 év is beletelik.
Németországban faanyagnevelési céllal kísérleteznek vele.
Gazdag talajt igényel, bőséges talajnedvességgel ahhoz, hogy évente rendszeresen
teremjen. Ha ez a két feltétel nincs meg, bőségesen kell műtrágyázni, öntözni.
Növényvédelme nem nehéz, csak a levélrágó rovarok és a levéltetvek ellen kell
védekezni, ha károsítanak. Még a termést károsító ormányosbogár lehet káros.
Diótermesztési célra az ismert - vagy újabb - fajták vegetatív szaporítása ajánlott, mert magról szaporítva az utódok
tulajdonságai nagy eltéréseket mutatnak. Nagydiójú fajta magonc-utódai közül csak mintegy 5 % fogja elérni vagy
meghaladni a szülő dióméretét. De ha ezt a tételt megfordítjuk, és apróbb diójú fajta dióiból szeretnénk nagyméretű diókat
termő utódokat nevelni, az igaz, hogy az utódok többsége nagyobbakat fog teremni, de még kisebbek is lesznek az utódok
között. És akkor még nem beszéltünk a törhetőségről, ami a hikoridiók esetében különösen fontos.
Ez a diófaj is egymástól igencsak különböző alakváltozatú diókat terem. Az alábbi képen az 1-4 sorszámúak természetes
alakváltozatok, az 5-10-esek pedig régi, nevesített fajták (Shinar, Meriden, Jackson, Milford, Rice, Woodbourne).

Azért kell ezeket hangsúlyozni, mert amerikai faiskolások is előszeretettel ajánlják magvetés céljára a shellbark diókat. Az

utódok tulajdonságai teljesen bizonytalanok lesznek. A következő kép is ilyen, faiskolai kínálat.

Értékesebb diótermő egyedeinek kiválogatása során a nagyobb diójú példányokat tekintették hasznosabbaknak, a szelekció
a dióméretre irányult. Jelenleg több, mint 40 kiválogatott fajtáját ismerik, a legtöbb Iowa és Pennsylvania államokból
származik. Talán a Henry és a Fayette a legismertebb közülük.

A héjas kérgű hikori termesztés alatt álló, jelenleg is szaporított fajtái:
Először meg kell említeni, hogy CES kód alatt legalább 12 fajta,
fajtajelölt fut, különböző tenyészhelyeken. Adatok vannak róluk, de
csak akkor lesz érdemes megjegyezni, ha valamelyik tényleg beválik.
Berger. 1934-es.
Big Cypress. 1985-ben került elismerésre. Charles Spurgeon
szelektálta. (Ez a legjobb, ami mondható róla.)
Bowman. 1931-es.
Bradley. 1932-es.
Caldwell.
Calico. 1976-os.
Campbell. (CES 24). Az egyik legkorábbi érésű fajta. Diói egyik leírás
szerint kisebbek, más megfigyelés szerint nagyobbak, de
mindenképpen vékonyhéjúak. A dióbél aránya 35 %, világos színű, íze
a legfinomabb, legjellegzetesebb a fajon belül. New York államban
szaporítják.
Chetopa. 1990-es elismerésű fajta. Termékeny, megbízhatóan termő
fajta. Diója könnyen törhető, a dióbél jóízű.
Coas. 42 db dió fér 1 kg-ba. Bélaránya 37,9 %. Az egyik legjobb ízű fajta.
Croston. 1934-es.

Daulton. 1987-es, Pennsylvaniai. Életerejével, növekedésével kitűnő fajta. Különlegesen vastag
vesszőket, nagy leveleket, nagyméretű diót produkál.
Dewey Moore. 1990-es. Al Cox talált rá. Délebbi vidékre való. Igen vékony héjú diókat terem,
amelyek könnyen törhetők.
Eureka. 1926-os.
Eversman. 1924-es.
Etter és Fayette nevű fajták. 1932-esek. Fayette Etter ismertette el. (Lehetséges, hogy fajközi
hibrid.) Öntermékeny, rendszeresen terem. Korai érésű. Diói nagyok, a fajon belül a
legvékonyabb héjúak. Jól törhető, a dióbél aránya 33-35 %. Dióbele jóízű.
Favorite.
Hales. Régi fajta. Alakját illetően kevesebb rajta az éles kiszögellés, mint más fajták dióján. Héja vékonyabb, alig
vastagabb, mint a pekándióé, bele teltebb, mint más fajtáké. A Hales eredeti anyafája és nemesítője:

Henning. Erős növekedésű fajta, nagy, szép dióval.
Henry. Pennsylvaniai. Fayette Etter fajtája. Télálló, északi vidékre való,
termékeny fajta. Korán termőre fordul. Diói igen nagyok, jól törhetők. A bél jól
kitölti a héjat, jóízű. Bélaránya alacsony, 26 %.
Hill. 1924.
Hoffeditz. 1930. Fayette Etter fajtája.
Keystone. 1955-ös. Fayette Etter nemesítése. Rendszeresen terem. Közepes
dióméretű. A legjobban törhető, töréskor a héj leválik a bélről.
Lamoni.
Landis. 1933.
Lebanon Junction (LJ). Korai érésű. Diója nagy, átlag 38 g-os, simahéjú. Jól törhető. Dióbele édes.
Lefevre. 1912.
Lindauer. Igen jól termő, nagy diókat termő fajta. Betegségellenálló. A dióhéj vastagsága közepes, a dióbél felesen
nyerhető ki.
Mott. 1919. Talán a legnagyobb diójú laciniosa-fajta, átlagsúlya 26,9 g/db.
Nieman. Jól termő, nagy diókat termő fajta,de a bél a héjat nem tölti ki. Diója vastag héjú, mégis jól törhető.
Nook. 1990-es. Nagy diója van, vastag héjjal.
Norwood. 1976.
Osborn. 1928. A legkeményebb héjú laciniosa-fajta. Töréséhez 556 kg erő kell.
Piasan (Piasa, Piasau). Talán 1964-es.
Pleasant Creek. New York államban szaporítják.
Porter. 1929.
Preston. E. Ulrich szelekciója. Erős növekedésű, rendszeresen termő, korai érésű fajta.
Ross. Illinois-i. Anyafája 1969-ben volt 200 éves. Rendszeresen terem, diója rendkívül jól törhető.
Sayer. 1924.
Scholl (School?). A Ross és a Scholl fajtákat hideg éghajlatra ajánlják.
Selbers. Vagy Selbher. Bár rövid tenyészidejű, rendszeresen és bőven terem. Diói 2,5-4 cm-esek, kiválóan törhetők.

Simpson No. 1. Bőtermő. Diója közepes méretű, jól nyitható. Dióbele világos karamell színű, jóízű.
Stanley. 1919-ben a legjobb laciniosa-fajtának választották.
Super X. 1952.
Tama Queen.
Totten. 1930. Magoncait T-1, stb. kódok alatt szaporítják, vizsgálják, legalább féltucat helyen.
Wampler. 1924.
Wooley.
Szaporítás alatt állnak még a következő laciniosa-fajták is: Bradley, Brouse, Bullnut, Ellison 1, Florin Smith, Hoagland,
Hoffeditz, James, Mackinaw, Nook, Stauffer, Stephens, és végül Villa Ridge.
A Good és az NC-1 fajtákról csak képem van.

A C. laciniosa diótermése:

Pekándióval létrejött hibridjéből, amit hikánnak mondanak, néhány név szerint is megemlíthető.
Bixby: A két faj hibridjei közül elsőként szelektált fajta. Jól terem, bár jó táperőben lévő talajt igényel. Korai pollenadó
pekándióval termékenyül, például a Majorral. Diója igen nagy, a bél a héjat jól kitölti, de termése nagyon gyér.
Clarksville: Dióinak béllel kitöltöttsége hiányos.
Gerard: Inkább díszfa, jó télálló, attraktív kinézetű. Diói kicsik. A pekándió alanyaként is használják.
James: Ígéretes, még kevéssé vizsgált új fajta.
McAllister: Az egyik legrégebben, 1892-ben nevesített hikán. Diói igen nagyok, 5 cm hosszúak, 2,5 cm szélesek. De héját
nem tölti ki a bél.

Nussbaumer: Fája erősen, egyenesen növő. Nagy diói néha nem kellően töltődnek ki béllel. Gyengén, "szégyenlősen"
terem.

A következő kép is a Nussbaumert mutatja.

Ezeken kívül a HY-6, Kreider, Marquardt és Wilson fajták léteznek. Ezek diótermők, a Leather Leaf fajta pedig díszfa.
A Carya ovatával alkotott hibridjei (C. x dunbarii) közül diótermő a Doghouse, amelynek
diója kinézetre a C. ovata diójára hasonlít, de íze a C. laciniosáé, valamint a Mitch Russel,
ami jól, rendszeresen terem, diója jól törhető, a dióbél felesen vagy egészben jön ki belőle,
kellemes ízű.
A hikánfajták felsorolása végén megjegyzem, hogy lehet, hogy itt-ott tévedésen kaphat
tisztelt hikánszakértő Kollégám. Ha jelzi, hol a hiba, kijavítom.
Szakértők azt ajánlják, célszerű a hikánokat pekándió alanyra oltva termeszteni. Így
kihasználható a pekándiók kiváló növekedési erélye, és a fa előbb éri el a terméshozó
nagyságot. Nem beszélve arról, hogy magasan oltva az alany értékes faanyaga is
felhasználható lesz. A következő kép Major fajtájú pekándióra 1,8 m magasan oltott Wilson
fajtájú hikánt ábrázol.

Ovális hikori
Az ovális hikori (C. ovalis) diói bár kicsik, étkezési szempontból mégis értékesek, mert édesek, jóízűek.
Értéke ennek a fajnak, hogy termesztési szempontból gyengébb talajokkal is beéri.
1929-ben két nemesített, diótermő fajtáját ismerték el, a Green és a Huff fajtákat. Hibridjét már korábban említettem.
Szaporítása, nevelése, termesztése teljesen azonos más hikorikkal. Mindössze az emelendő ki, hogy a hikorifajok közül a
legkevésbé hajlamos alternáló terméshozásra, vagyis a legkiegyenlítettebben terem. Öntermékeny.

Vizi hikori
A vizi hikori (C. aquatica) dióját csak alkalomszerűen fogyasztják, mert íze nem jó, keserű. Ezért gyakorlatilag nem is
termesztik.
A vizi hikori mélyrétegű, nedves, vizes talajt igényel. Jó fejlődéséhez jó nyári időjárás is szükséges, egyébként igen lassan
fejlődik. Gyakran csak 20 év elteltével kezd teremni. Lombosodási, lombhullatási ideje a vegyes erdőkbe történő ültetésre
predesztinálja.
Csemetéi erős főgyökeret fejlesztenek, ezért nevelése során az első nyáron minél hamarabb át kell ültetni, és mielőbb
végleges helyére kell ültetni. Az első télen bizonyos mértékű hideg elleni védelem is ajánlott. Ha helybevetjük, dióit az
egerektől kell megvédeni.
Magvetés előtt hideg téli periódust, homokos rétegezést igényel, rögtön éréskor el kell vermelni. Nyirkos legyen a homok, de
ne vizes. Cserépben egy-két szem vetése ajánlható.
A vízi hikori a pekándióval hibridizálódik (C. x lecontei). Az utód-példányok jellemző tulajdonságai átmeneti helyen állnak a
két faj - amúgy is nagyon hasonló - tulajdonságai között. A Louisiana-i Állami Egyetem foglalkozik ezeknek a hibrideknek a
kutatásával. Jelentőségüket elsősorban az adja, hogy szélsőségesen rossz talajviszonyok között alanyként használhatók más,
értékesebb hikorik számára.
1927-ben a C. texana-val is hibridizálták. Ezt a hibridjét (C. x ludoviciana) sokan a C. texana változatának tartják, de ez nem
igaz.

Keserű hikori - Carya cordiformis - bitternut hickory
Jelenleg a keserű hikorit se termesztik kertészeti célra, bár három diótermő fajtáját is nevesítették.
Dennis. Nagyon régi fajta. A Snyder fivérek faiskolájának fajtája. Úgy terjesztették, hogy megbízható értékelés nincs
róla, csak a faiskola ajánlása.

Halesite. 1918-ban elnyerte a „legvékonyabb héjú hikori” címet.
Hatch.

Jelentősebb, hogy a keserű hikori csemetéi jó alanyai a pekándiónak.
Fatermesztési célra rossz termőhelyi viszonyok között jön számításba. Dísznövénynek parkokba kiváló, főleg őszi élénksárga
lombszíneződése mutatós.

Bár az egyik leginkább hidegtűrő faj a hikoridiók közül, termeszthetőségét a dióbél keserű íze teszi lehetetlenné.
Termeszthetősége egyébként teljesen azonos a vizi hikoriéval.
A pekándióval természetes körülmények között is hibridizálódik, mesterségesen létrehozott fajközi hibridje a C. x brownii,
aminek az az értéke, hogy a pekándió termesztési körzetének északi határát tolja ki. A hibrideket Amerikában bitcan-nak
nevezik. A hibridek diói többé-kevésbé jóízűek, de csípősek.
A hibridnek 6 nemesített fajtája ismert, de névről csak az Abbott-ról és a Pleas-ről van leírásom.
Az Abbott jól alkalmazkodott északi viszonyokhoz. A fagyok előtt beérik. Vékonyhéjú diója a
pekándióra hasonlít, a dióbél alakja pedig a keserű hikori dióbelére. A dióbél íze viszont megint olyan,
mint a pekándióé. (Hűvös helyen kell tárolni, mert bele igen gyorsan avasodik, vörösödik.)
Az Abbott bitcan kísérleti jelleggel Németországban is szaporításra kerül. Alanya valószínűleg pekándió.

A Pleas diója nagyobb és hosszabb mint az alapfajé. A dióbél íze jellemző, inkább a pekándió ízére hasonlít. Kedvező ízét
azonban már egyhavi tárolás után elveszti, megkeseredik. Erősen növekvő, határozott kinézetű fája díszfának teszi
alkalmassá.
A többi bitcan: Galloway, (ez a legkevésbé csípős ízű), Mall, Nelson, Pooshee és a Westbrook.
A keserű hikorinak a C. ovata-val alkotott fajközi hibridjének (C. x laneyi) 13 elismert fajtája létezik. Ezek:
Brackett. Sokáig a kerek hikori fajtájának hitték. Csak néhány példánya létezik.

Creager. 1925 óta ismerik. Egy faiskola nagyban terjesztette Iowában. Diói nagyon kicsik, 330 db is elfér 1 kg-ban. A
dióbél aránya 39 %, de ezzel együtt se kell, hogy felkeltse érdeklődésünket.
Fairbanks. Régi, talán 1912-es fajta. Jól terem, nagy, attraktív diókat, sima felületűeket, vékonyhéjúakat. Más
tekintetben viszont hagy kívánnivalókat.

Laney. A hibrid névadó fajtája. 1916-os, New Yorki. Egy temetőben figyelt fel rá a temetőgondnok. A fajta nem
diótermésével, hanem szépségével tűnik ki, és kiemelik, hogy további nemesítés alapanyaga lehet. Diója nagy, olyan,
mint a Fairbanks-é, jó kinézetű, vékonyhéjú. Könnyen törhető, és az ízét is sokan mondják jónak. A kesernyés íz csak a
tárolás során jön elő.
További, ismeretlen fajtái a C. x laneyii hibridnek: Beaver, Creager, De Acer, Peck, Roof, Stocking, Stratford, Terpenny és
Weschcke.
A keserű hikorinak a C. ovalis-szal is van hibridje (C. x demareei). Talán említeni is kár volt.

Kerek hikori
Előfordult, hogy a kerek hikorit (C. glabra) terméséért ültették, és néhány fajtájáról is tudtak.
25-30 év után terem csak sokat, de leginkább csak az igen idős (80 év feletti) fák termése bőséges. Gyümölcstermő példányai
Nagybritanniában is előfordulnak, Németországban pedig faanyagáért telepített állománya létezik.
Szaporítása, termesztése teljesen megegyezik más hikori-fajokéval.
A fajhoz tartozónak nevezik az 1896-ban bejegyzett Brackett fajtát, de ez tévedés. Küllemre is egészen más, a C. ovata és a
C. cordiformis hibridje, a helyes neve C. x laneyi. Csak hasonlít a kerek hikorira.
A kerek hikori az ovális hikorival könnyen hibridizálódik.

Nemezes hikori - Mockernut hickory - Carya tomentosa
A nemezes hikori (C. tomentosa) igen igénytelen hikorifaj. Gyengébb és szárazabb talajokon
is eredményesen termeszthető. Ami miatt mégsem érdemel kertészeti figyelmet, az igen
kemény héja.
Egy diótermő fajtája ismert, az 1929-es Droska.
Szaporítása, termesztése ha diójáért nem is jelentős, faanyagáért és díszfaként figyelmet
érdemel. Szaporítása, nevelése azonos más hikorik nevelésével. Eltérést jelent, hogy
gyengébb és szárazabb talajon is eredményesen nevelhető. Pozitív eltérés az is, hogy
elhanyagolt területen, cserjésben is jól fejlődik.
Hibridjeit már említettem.

BEVEZETÉS A DIÓ ROKONSÁGI VISZONYAIBA
Mottó:
"Bonyolult, mint egy dió belseje"
(koreai közmondás)
Vázlat:
Kis nyelvészkedés
A dió távolabbi rokonsága
A diófélék családjáról általában
Útjelző a diófák erdejében
Melyik hát ez a csodanövény, amely amellett, hogy bőségesen táplál minket,
fejlődésünkre és az egészségünk megőrzésére is ilyen jó hatású?
Egyértelmű, a diófa termése, a dió, ami a hagyományos kertészeti beosztás szerint a
héjas gyümölcsök közé tartozik, ennek bele a dióbél.
Számunkra, magyarok számára ez egyértelmű, nálunk csak egyféle dió terem, a
diófélékből a legjobb, a Juglans regia, a „királyi dió”, amit magyarul méltatlanul hívunk „közönséges
dió”-nak. Az elnevezést azonban a világ nagyobb részén pontosítani kell, hogy tudjuk, miről beszélünk.

Kis nyelvészkedés
Mottó:

"A szó, a szó, minő silány egy jószág!
Zörgő dióhéj, száraz babhüvely."
(Sík Sándor)
Mióta mondjuk a diót magyar nyelven diónak? Amióta megismertük. Mert az Ural-vidéki északi erdőségekben, amikor
finnugor nyelvtestvéreink nagy családjában éltünk, nem ismertük. Az északi erdőkben nem termett dió, más finnugor
nyelveknek más szavuk van rá mint nekünk, ők is később ismerték meg. Finnül pähkinä (ejtsd: pehkine), a szintén ősi
nyelvrokon észteknél pähkel (pehkel), pähklid. A dió szó tehát bár ősi szavunk, nem finnugor eredetű.
Hanem milyen? Ha tudománytalan kívánnék lenni, - és miért ne lehetnék az, nem vagyok én tudós, mert mint Petőfitől tudjuk,
"a tudósok mind szegények", - én ősmagyar szónak mondanám a diót, aminek neve a "dejó" nevű hungarikumból, a
diópótlóból ered. Mikor ősmagyar őseink először kóstolhatták meg a diót, egyként kiálthattak fel: "De jó!" Szerintem.
Több hazai nyelvész szerint a dió szó csuvasos jellegű ótörök jövevényszó. Ha a nyelvészek úgy mondják, fogadjuk el. Azt
mondják, a magyarság a 3. században ismerte meg a diót, akkor vette át nevét a csuvasoktól, amikor az uralmenti erdős
vidékekről délebbre vándorolva török népekkel is találkozott. Mindenesetre a 3. és a 9. század között volt hatszáz évünk,
hogy különböző török típusú népek közelében, velük érintkezve begyakoroljuk a dió nevét. Középtürk nyelven jagak volt a
neve (a j-t dzs-nek ejtve), mongur-ul pedig - fonetikusan - dzsiag, a dió török rokonsága tehát valószínűnek látszik. A török
nyelvek közül ezen kívül az ujguroknál maradt meg a középtürk elnevezés, jagak, amit már nem dzs-vel, hanem j-vel ejtenek,
átírásban y-nal írnak: yaggak.
És még tudományosabban: Egy nyelvészeti tanulmányban dr. Detre Csaba a hunok nyelvét próbálta megfejteni fennmaradt
ógörög és óörmény iratokból, amelyekben feljegyzésre került a hunok néhány szava. Persze, sok a bizonytalanság, mert az
ógörög és az óörmény írástudók nem voltak mai szinten képzett nyelvészek. A hun nyelvnek nem volt írásbelisége. Az
ógörögök és az óörmények ahogy hallották, fonetikusan írták le, de az ő nyelveik nem fejezték ki pontosan a hun hangzást.
Szóval, ennyi fenntartás után a diót körülbelül így mondhatták a hunok: dzsijágh, csijágh. Szinte pontosan úgy, mint ma is a
mongurok, ez a töröknek számító altáji nép.
Ezek már rokoníthatók a magyar dióhoz. A régi magyarok a hunokhoz hasonlóan nevezhették a
diót.
Itthon, a Kárpát-medencében a letelepült magyarság a települések egész sorát nevezte el a diófáról,
ezek a nevek mind rímelnek a hun, a középtürk elnevezésre. Amint azt Kiszely Istvántól tudjuk, a
dió hazai első írásos említése 1015-ből a pécsváradi alapítólevélből származik. A középkori
oklevelekben pedig "dyo", "gyia", "gyio", "dia", "gia", "gyofa" és "gyabukar" néven fordul elő.
A XIV. század előtti írásokban s egyes nyelvjárásokban a gyió alak az uralkodó. A dió helyett
manapság is - régiesen - hallani gyiót is.
A dió, gyió alapszó -d, -gy képzővel diós települések nevét, pl. a Somogy megyei Gyugy község
nevét, vagy a Magas Tátránál lévő, jelenleg Dudnice nevű helység nevét adta. Az erdélyi Algyógy is
ebbe a körbe tartozik, és annyira diófás, hogy diófajtanemesítés is folyik ott.
Ha elfogadjuk a dió szó hun, középtürk, török rokonságát, hihetnénk, hogy a mai török nyelveken
is hasonlóan mondják.
De nem. A török nyelvekben is változott azóta, manapság a törökben ceviz a dió neve (dzs-vel ejtve
a c-t). Hát, jól eltávolodott. A dió nem alma, tehát messze is eshet a fájától. Gyakoroljuk hát be
törökül!

Más török nyelvekben megint más. Azeri török nyelven goz-nak, qoz-nak mondják a diót, ez a szó a Kaukázus vidékén és a
Közel-Keleten a legkülönbözőbb népeknél felbukkan. A grúzok nigvzit-nek, nigozinak,
az örmények
ungouyz-nak (ynkuyz-nak) mondják, máshol angus-nak. (Az előbbi a nyugati örmény nyelv, a másik valószínűleg a keleti
nyelv kifejezése.) Így írják az örmények a diót:
A Közel-Keleten találkozni még máshol is a qoz, khoz nevekkel, ezek
egy változata a héber egoz.
Dehát a dió terminológiája nem ilyen egyszerű, mint nálunk, vagy finnugor és török társainknál.
Talán az a leghelyesebb, ha a többi európai nyelvet az ógörögöktől kiindulva történetileg tekintjük át.
Az ógörögök (fonetikusan) Karüa-nak mondták a diót, amit a legtöbb nyelven Carya-nak írnak, és ez a neve a Juglans
nemzetség közeli rokonainak, a Carya nemzetségbe tartozó dióféléknek. A mai görög nyelvben karydi a dió neve, vagy görög
betűkkel
.Az ógörögök utaltak a dió nevében a származására, Theophrasztosz, a botanikusok őse már perzsa diónak
nevezte. És nevezték a klasszikus görög időkben az istenek makkjaként, valamint Zeusz gesztenyéjeként ("Diosz balanosz" fonetikusan).
Ha pontosan akarjuk kifejezni magunkat, egzaktan a dió neve Linné óta latinul Juglans regia, amit minden
nyelven megértenek. Kivéve a hébert, ahol így írják:
A dió eredeti latin neve nux volt, és egyéb héjas terméseket is jelentett, konkrétan a dióra a nux juglandes
nevet használták. A magot jelentő nucleus-t is a nux szóból vezetik le, eredeti értelme kb. ilyen volt: „a héj
gyümölcse”.
A Juglans a Jovis glans-ból alakult ki a latin nyelvben összevonással, vagyis Jupiter makkjának (más
fordításban diójának) mondták. „Jupiternek szentelt dió”-nak is fordítják. A kifejezés abból az elgondolásból
ered, hogy régen, amikor az emberek a földön még makkon éltek, az istenek már a diót ették, ezért a dió az "istenek
makkja". Dióéréskor a dió a magasból hull alá, mintha maga Jupiter isten küldte volna az embereknek. Látható, a diónak
milyen komoly respektje volt a rómaiaknál. A Juglans nevet állítólag Vitellius alkalmazta először. De az első, latin nyelvű
agronómiai szakkönyv szerzője, Marcus Terentius Varro már hozzátoldotta a dió latin nevéhez a görög jelzőt ("juglans mix
graeca"), jelezve a dió eredetét.
Az európai nyelvek túlnyomó részében, a szláv, a latin és a germán nyelvekben szinte mindenütt jelzős szerkezettel utalnak a
dió - feltételezett - eredetére, ahonnan az egyes népek megismerték. Erre szükség is van, mert nem mindenhol egyértelmű,
hogy a dió diót jelent.
A diót elsősorban a mogyorótól kell megkülönböztetni, mert sok nyelvben ugyanúgy mondják, és a többi héjastól, mert a világ
nagy részén azokkal is keverik. Pedig a különbség szemmellátható.

Például a franciáknál a dió noix, ugyanakkor kicsinyítős szerkezettel noisette-nek nevezik a
mogyorót. Még nehezebb a helyzet az olaszoknál, ahol a dió noce, többes száma noci
dióféléket, héjas termésű gyümölcsöket jelent, mogyorótól a gesztenyéig. Egyes számban is ha
egyértelműsíteni akarjuk, meg kell mutatni, mert más diófélét is jelent.
És itt érkeztünk el a legnagyobb dilemmához, a szláv nyelvek és
az egérirtás összefüggéséhez. V.I. Dalja orosz értelmező szótára
szerint a dió orosz neve, az oreh eredetileg csak mogyorót
jelentett. (Ez érthető is, az orosz erdőkben nem termett dió, csak
később terjedt el náluk, ógörög közvetítéssel.) Lengyelül pedig a
mogyoró (orzech laskowy) az "erdei dió".
A lengyel és az orosz egereket ezért nem lehet magyar módon
irtani. Magyarországon ugyanis ha sok az egér, kitesznek az egérluk elé egy borotvapengét,
az egyik oldalára egy diót, a másikra egy mogyorót. Az egér jobbra-balra mozgatja a fejét:
"Dió-mogyoró-dió-mogyoró." És közben elvágja a nyakát. Na, ezt a lengyel egérrel nem lehet
eljátszani, nem érti a viccet, az orosz meg pláne nem. Az oroszoknak van ugyan külön szavuk
a mogyoróra (lescsina), de ők is keverik, mondják erdei diónak is (lesznoj oreh), a dió neve
elé pedig szinte mindig kiteszik a görög jelzőt (greckij oreh).

A jelzős szerkezet, a greckij oreh, vagy pontosabban oreh greckij már teljesen korrekt.
Korrekt abból a szempontból is, hogy követi Varro említett pontosítását, és korrekt abból
a szempontból is, hogy a megismerés szrinti eredetet jelzi. Az oroszok kezdetben az
ógörög hajós kereskedőktől vásárolták nagy mennyiségben. A lengyel szerkezet, az
orzech wloski más jelzőt, olasz dió elnevezést hord.
A dió mellékneve kulturális határvonalat jelez Európa keleti felén. A csehek, szlovákok,
fehéroroszok olaszként nevezik, (vlašské ořechy, vlašsky orech és - fonetikusan - valoszki
areh).
Ha a melléknevektől eltekintünk, a szláv nyelvek mindegyikén, a bolgár és a délszláv
(horvát, szerb, macedón) nyelvekben is az oreh különböző variációival találkozunk (orah,
orih, orev, stb.). Ukránul gorih.
Ez a szótő jelenik meg a litván (már nem szláv, hanem balti nyelv) riešutas szóban is,
(mellesleg ők is görög diónak mondják: graikiški riešutai), és azt hiszem, nem tévedek
nagyot, ha azt mondom, hogy a másik balti nyelv, a lett valrieksts-ben is szláv szótő van.
A finneknél se él meg a diófa. Mégis van rá szavuk, a pähkinä (ejtsd: pehkine). És
hasonlóan más nyelvekhez, ők is úgy hívják, ahonnan megismerték, német diónak
mondják (saksanpähkinä, saksanpähkinät). A szintén ősi nyelvrokon észteknél pähkel
(pehkel), pähklid, de ők már nem német diónak, hanem görög diónak tekintik (kreeka
pähkel). Két ősi testvérnépünket így választja el a kulturális határ.

A latin nux él tovább az újlatin nyelvekben: olaszul noce, (Szicíliában nuci),
spanyolul nuez, portugálul noz, gallego (galíciai) nyelven noce, katalánul nou,
románul nucă, franciául noix.
A noix a latin nux-ból nucis-on át 1155-re vált francia szóvá, noiz néven, és az 1200as évek óta írják noix-nak. Okcitán nyelven pedig a latin nux a nose, notz és noga
alakokat vette fel.
Amerika spanyol nyelvterületén származási ok miatt kasztíliai diónak nevezik (nuez
de castilla), kivéve Mexikót, ahol inkább a nagy dió (nuez grande) elnevezés
használatos.
Az újlatinok közül egyedül a kantábriaiak szótöve más, cuco-nak és cucu-nak
mondják a diót. Ez a szótő azonos a francia coque (dióhéj) szóval.
Németül a héjas gyümölcsöket Nuss-nak,
többesben Nüsse-nek mondják. Ha pontosítják
- ilyen véleménnyel is találkozni - a diót jelentő
Walnuss-t nem Nüsse-k közé, hanem a
Steinfrüchte (héjasok, csonthéjasok) közé
sorolják.
A többi Nuss-tól a svájci németek egzaktan
különítik el a diót, Baumnuss-nak, fadiónak
nevezve.
A német Walnuss a korábbi „welsche Nuss”-ból ered (egybe is írják: Welschnuss), aminek jelentése a korai német nyelvben
külföldi (olasz, francia) dió. Ma is ez a dió német népies neve, a Welschnuss, a hivatalos Walnuss mellett.
A német elnevezéssel azonos az északi germán nyelvek diója is. Hollandia a legérdekesebb, mert a hollandok ahányan
vannak, annyiféleképp nevezik. A Meertens Intézet többszáz holland nevet talált a diófára. Sok egyéb név mellett (notelaar,
klabbertoet, nokerboom, okelaar, stb.) - főleg walnoot-nak hívják, kivéve a hollandiai fríz nyelvet, ahol walnutt, warnutt,
walnööt. Egy kis ízelítő a holland elnevezésekből, de érdemes az intézet weblapját is felkeresni, a többiért.

Dánul valnod (ö-nek ejtendő, ferdén áthúzott o-val írva, de ezt a karaktert a számítógépem nem fogadja el), a diófa pedig
nopdetre. Norvég nyelven valnott, (szintén áthúzott ö-vel), svédül valnöt, fája valnöttred. És ami a legérdekesebb, még
északabbra, ahol egyáltalán nincs nemcsak diófa, de semmilyen más fa se, Izlandon is van neve a diónak: valhneta.
Az angol walnut szó eredete minden bizonnyal a némethez hasonló, teuton eredetű, de számomra meglepően az amerikaiak
azt írják, hogy a szó francia szóalkotás, eredeti formája „gaul nut”, vagyis gall dió. Lehetséges, ha belegondolunk, mert az

1300-as évek végéig nem dőlt el, hogy az angolok angolul beszélnek-e, vagy franciául, esetleg latinul. A 11. században már
walsh nutte, 1050-ben walhhnutu fordult elő feljegyzéseikben. De találkozni az óangol wealhhnutu szóval is. A középkorban
írták még walnot-nak is. 1358-ban walnottes-ként szerepel. Chaucer írásaiban - tetszik emlékezni, ő írta a Canterbury
meséket is - ugyanebből az időből great nuts, walnottes, walsnotes olvasható. Az angol nyelv írásbelisége nagyrészt
Chaucernek köszönhető, azóta walnut a dió.
Angol nyelvterületen a nut minden olyan termést jelent, aminek héja van, a földimogyorótól
(peanut) a gesztenyéig (chestnut). Ezen belül a dió a walnut. Itt is pontosítani szokták, mert
Amerikában a dió egyéb rokonai is élnek, amelyek diótermése többségében ehető, és
amelyeket termesztenek is. Azok is walnut-ok.
A következő megkülönböztetés tehát a dió származása, eredete szerint történik.
Az igazi diót Amerikában angol diónak (english walnut) nevezik, azon a néven, ahonnan
hozzájuk érkezett.
Az english walnut kifejezés megtévesztő. Angliában régebben se termett sok dió, onnan nem
sok kerülhetett az Újvilágba.
Az angolok, ha a diót pontosítani akarják, szintén - feltételezett - származási hely szerint
perzsa diónak (persian walnut) mondják.
És legyünk egy kicsit büszkék, Kanadában a Carpathian walnut (Kárpáti dió) elnevezés
használatos. A Kárpátokhoz nekünk is van némi közünk.
Melyek azok az európai nyelvek, nem illeszkednek a nagy szláv, latin, germán áradatba? Az egyedülálló, különleges nyelvek,
mint például az albán. Albánul a dió neve arra.
És van egy nagyon érdekes pirreneusi nyelv, a baszkoké, amely nem tartozik az európainak nevezett nyelvek közé, hanem
teljesen egyedülálló. Egyedülálló atekintetben is, hogy a diófára legalább hatféle elnevezésük van: Intzaurrtze, intzaurratze,
intxaurrondo, elzaurrondo, intxaurr, etzagurr, exaburr, amelyek fonetikusan ejtendők, kivéve a -tz- és a -tx- hangokat, ezeket
egyszerűen c-nek kell mondani.
Ne feledkezzünk meg a kelta nyelvekről se, velsziül a diót ffrengignek mondják.
Nem tévedés, két f-fel. Ír nyelven pedig gallchnó-nak. (Etimológiailag a chnó a dió,
a gall pedig tényleg gallt jelent, vagyis a szóképzés az angollal azonos.)
Ázsiában, a dió szülőföldjén is változatos elnevezésekkel találkozni. A dió
legszűkebb szülőhazájában, Iránban gerdu (gherdu, gerdou), amit gerdoo-nak is
írnak. Arab betűkkel így írják Iránban a diót:
Kasmírban a dió helyi neve dun vagy dún (doon-nak írva). Indiában szanszkritül
aksota, akshota, akshotaka, egyéb indiai nyelveken akharota, akharotu, akrot,
akarot, akhroot, akhor a dió neve. Cigányul is akhor. Indonéziában - fonetikusan kacang. Nepálban így írják:
Hindi nyelven pedig így:
A Távol-Keleten Kínában hu tao ren, röviden csak hu tao, mert a hu tao mu a
diófa faanyagát jelenti. A hu szótag helyett gyakran he szótagot használnak, és a
szótagokat latin betűs átírásban egybe is szokták írni.
A kínai név egy kis magyarázatot igényel. Kínában rengeteg növény
neve kezdődik hu-val. A hu a kétezer évvel ezelőtti ázsiai hunokat
jelenti, vagyis a civilizált Kína szemében barbár külföldi népeket.
Az a sok haszonnövény, amit az akkori kínaiak külföldről ismertek meg,
rendszerint a hu előnevet kapta. A tao pedig őszibarackot jelent kínaiul. Kétezer
éve még hiányoztak a mai, nemes őszibarackfajták, az őszibarack érésig apró, diónagyságú, zöld színű volt. Ma már terjed
Kínában a ho tao elnevezés a dióra, ami magvas őszibarackot jelent.
Japánban a dió kurumi, de guruminak is mondják. Koreai írással a dió neve

.

A dióra a legjellemzőbb elnevezést az afgán nyelvek egyikén lehet találni: charmaghz, ami szó szerint négy agyvelőt jelent,
utalva a diógerezdekre. (Utánanéztem, a tadzsik az az afgán nyelv, amelyben így nevezik a diót. Tehát helyesebb, ha nem
angolosan írjuk, hanem csarmagz-nak.)

Végül, hogy a természetes nyelvekből kifogytunk, említsük meg röviden, hogy az eszperantóban a dió neve juglando.
Még hogy kifogytunk volna? Több nyelven ismerik a diót, mint azt el tudnánk képzelni. Például itt van ez a nem tudom,
milyen nyelvű írás. Csak az a biztos, hogy diót jelent.

És ugyanazon a nyelven fonetikusan így írják a walnut-ot, a dió angol nevét:

Van még egy, számunkra ismeretlen nyelv.

És még egy. Csak az a biztos, hogy ezen a nyelven is a dióról írnak.
Érdekelne engem is, melyek ezek a nyelvek. Ezért itt egy pályázatot hirdetek. Aki először közli velem a fenti nyelvek helyes
megfejtését, azt meghívom egy pohár - dehogy pohár, korsó! - sörre.

Persze, tisztelt nyelvész Kollégám jogosan veti közbe, hogy aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. Hát, ha nem is
beszélünk, olvasni azért olvashatunk. Így írják arab írásmódban a diófát:
diófa arab nyelvű leírása pedig így kezdődik:

és termését, a diót:

Vagy így:

A

Nem baj, ha nem tudjuk még elolvasni. Majd a világvallások világháborúja, az iszlám magyarországi elterjedése után. Akkor
úgyis kötelező olvasmány lesz, mert Mohamednek is köze van a diófához, nemcsak Zeusznak vagy Jupiternek, Salamon
királynak vagy Páduai Szent Antalnak.
Most már, hogy tudjuk, széles e világon hogyan hívják kedvencünket, a diót, meg kell válaszolnunk, hogy a többtucatnyi

elnevezésből melyik az igazi, amelyik leginkább jellemző a dióra.
Válaszolok is, szerintem a szláv elnevezések. Próbáljuk csak kiejteni a különböző oreh, stb. neveket, rögtön a diótöréskor
reccsenő dióhéjat fogjuk hallani. Hangutánzó szóról van szó. Szerintem.

Nos hát, tisztelt Kollégám, mindezek ismeretében már csak azt kell tudnunk, hogy nem mind dió, amit diónak mondanak.
Nem dió a kesudió, a paradió, az indiai mosódió. És a többi. A kókuszdió se.
Mi most, ebben a stúdiumban csak az igazi diókkal foglalkozunk, a diófélék családjának tagjaival. Közös jellemzőjük, hogy
valódi csonthéjas diótermésük van, amelyen belül dióbél található, külső felületét pedig burok (kopáncs) borítja. A burok az
apró diójú dióféléken röpítőszárnnyá alakult.
Kezdjünk hát a diófélék tanulmányozásába!
Hogy miért tanulmányozzuk a dióféle fákat?
Mert az eddig olvasottak alapján eldöntöttük, szükségünk van dióra. Saját dióra,
mert a zöldségesnél nem kaptunk dióbelet, a piacon is csak szezonálisan árulják, és
amit a hipermarketek dióbél címén árulnak, nos, annak a minőségéről jobb nem
beszélni. Inkább elveszi az ember kedvét a diófogyasztástól, minthogy az igényeinket
kielégítené.
Ültetni akarunk egy diófát. Sajátot, aminek termése garantáltan jó minőségű, hiszen
magunk szedtük össze magunknak, nem penészes, mert gondosan leszárítottuk, és
diótöréskor tiszta, megmosott kézzel válogattuk.
És semmivel se pótolható az az élmény, amikor az érőfélben lévő diót magunk
szakítjuk le a fáról, és a dióbélről még a vékony hártyát is lehúzva kóstoljuk meg!
Ilyen finomat sehol se kapni!
Ültessünk hát egy diófát!
Igenám, de milyet?
Papírhéjút! Vörösbelűt! Feketediót! Inkább legyen pekándió!
Igények, ötletek vannak, de hogyan valósítsuk meg?
A Képeskönyv hátralevő része nagyrészt erről szól.

Milyen diófát ültessünk? Közönségeset? Az olyan közönséges! Feketediót? Amerikában az a divat, és ami ott divat, azt
követnünk kell!
Vagy legyen egy különlegességünk, amit mindenki csodálni fog, mert közel-távol nincs még egy hasonló? Legyen egy vajdió?
Egy szívdió? Pekándió? Japán dió? Kínai csőrös dió?
Vagy legyen mindegyikből egy, mert hét diófára való helyünk is van a kertben?
Akkor már az előkertbe is ültessünk diófát, dísznek, olyant, amilyent még nem láttak a mi utcánkban! Ültessünk kettőt! Egy
tobozdiót és egy szárnyas diót!
A következő fejezeteket ennek a kérdéskörnek a körbejárására szánom. Meg kell ismernünk, milyen diófélék jöhetnek
számításba.
A feketedió például Amerikában a miénkhez hasonló
éghajlaton díszlik. A japán diónak is hasonló az
éghajlati igénye. A vajdió hidegebbet is kibír. A
szívdió is. De mindegyiken túltesz a mandzsúriai dió.
A pekándiónak vannak hidegebb és melegebb
éghajlatot igénylő változatai.
A pekándió otthonos volt Európában is, a
jégkorszakok előtt. Most, két jégkorszak közti
interglaciális szünetben, amiben élünk, terjesszük el
megint itt is, nálunk!
Hogy miket mondok! Újabb jégkorszak jön? Dehogy!
Éppen nemrégiben találták ki, hogy a mai klímánk
nemhogy lehűlne, ellenkezőleg, megkezdődött a globális felmelegedés. Ebben az esetben
próbálkozzunk meg a kínai csőrös dióval, az úgyis a meleget szereti.
(Csak a végén, nagyon csendesen jegyzem meg a saját véleményem, - mert ma, amikor
ezt írom, kampánycsend lévén, nem akarom tisztelt Kollégám véleményét befolyásolni, hogy közönséges diót ültessünk. Hogy az olyan közönséges? Dehogy közönséges!
Királyi!)

Végül, van a diófélék botanikai tanulmányozásának olyan haszna is, hogy művelődünk általa. Mert,
tisztelt Kollégám, valljuk be egymás között őszintén, hogy mielőtt a dióféle fákat elkezdtük volna
tanulmányozni, fogalmunk se volt, egész életünket leélhettük volna annak ismerete nélkül, kik azok
az Engelhardiák vagy az Alfaroák. Pedig azok is diófélék. A könyv botanikai fejezeteinek átnézése
után a tanult emberek lenézésével tekinthetünk azokra, akik még ezt se tudják.
Mert ha nem tanulmányozzuk a dióféle fákat, teljesen olyanok leszünk, mint a Magyar
Természettudományi Múzeum látogatói. Milyenek ők? Tudatlanok. Azért mennek oda.

Dehát, sajnos, a diófélékről ott se fognak sokat megtudni. Látnak néhány szem diót, étkezési dió néven. "Hát, így is lehet
mondani," mondta id. Csipkés András, de senki más nem hívja így, csak a múzeum. Igaz, nem is feladata a
Természettudományi Múzeumnak a Kárpát-medence élővilága bemutatása során a dióról, a diófáról szólni, pedig őshonos
fája a Kárpát-medencének. (Az összehasonlításként kitett feketedió-szemeknél is sokkal szebbeket lehet Előszálláson is
találni, közterületen.) No, mindegy.

A többi dióféle még csak-csak, bár azok nem tartoztak korábban se a Kárpát-medencébe. Talán egy másik kiállításon jobban
helyük lenne.

De a pekándió már nem mindegy. Az már Magyarországon is köztudott, hogy nem "olajbogyójú." Már egyre több hazánkfia
ismerkedik itthon is a pekándió ízletes, finom dióbelével, és aki megkóstolta, a rajongója is lett. És tudja, hogy amit a
múzeum pekánnak nevez, az egy meghatározatlan, kevésbé ismert hikoridió, nem is az ismertebb hikori-fajok közül, nem
pedig pekán. Még hogy "olajbogyójú"!

Szóval, ezért is tanulmányoznunk kell a dióféle fákat, nehogy olyanok legyünk, mint a múzeumlátogatók múzeumlátogatás
után. Tudatlanok.
Tisztelt fővilágosító Kollégám, látja, milyen sok még a mi munkánk, mire mindnyájan fölvilágosodunk?
Tisztelt Kollégám, a diót a botanikusok már igen sokszor leírták, lerajzolták. Régebbi leírásai ma már kultúrtörténeti
értékek. Mint ez a francia, illusztrált leírás is. Olvassunk bele! Magyar szót is találunk benne.

Tisztelt német műveltségű Kollégámnak pedig a diófa ónémet leírását ajánlom, olvasgatásra.

További, archív botanikai rajzok: előbb egy 1906-os, Korzika flóráját bemutató képeskönyv diós rajza, majd egy 1918-as
német rajz. Hát, igen, ez már mind történelem.

Elizabeth Twinning 1849-ben készítette diós rajzát.

Hát, igen, amikor mi szabadságharcunkat buktuk, szerencsésebb népek tagjai már unalmukban a diót rajzolgatták.
Melyik rajz a legrégebbi? Talán ez az 1763-as holland.

De ma már ez a százéves amerikai rajz is archív.

Johann Sebastian Müller rajzát pedig már csak drága pénzen vehetnénk meg. (Ha akarnánk.)

A botanikai fejezetek szándékolatlanul hosszúra sikeredtek. Nem akartam kihagyni semmilyen információt, és ennek az lett
az eredménye, hogy olyan összeállítás készült a diófélékről, amilyent a - botanikai társadalom tagjain kívüli - közönség
máshol nem olvashat, mindenhol csak részinformációk találhatók. Nem büszkeség, inkább csak mentegetem a terjedelmet.

A dió távolabbi rokonsága
Mottó:
„vannak diók meg tölgyek”
(Szent-Gály Kata:
Tsudálatos böltsesége
az Kertész Testvérnek)

A dió botanikai leírásának története a botanika története is. A botanika atyjának nevezett
Theophrasztosz i.e. 300 körül írt először tudományos céllal a diófáról: "Az utak szélén nő, és
semmitől se fél - sem a mennydörgéstől, sem a széltől, sem az esőtől, sem a hőségtől."
Az időszámítás első századában Dioszkoridesz botanikai tudományos munkáiban tárgyalja a
diót. Galénosz - a közismert görög orvos, gyógyszerész (131-202) - írja le először a diólevél
orvosi használatát.
Találkozunk a dióval Cicero, Plinius, Vergilius, Hippokratesz írásait olvasva is. Az ókori
irodalmárokat nagyon megfogta a dióbél és az emberi agy nagyfokú hasonlatossága. Platon
teljesen komolyan állította, hogy a növények gondolkozni tudnak.
(Sven Hedin svéd tudós és utazó meg volt róla győződve, hogy a letépett zölddió sír.)
A közelmúlt évtizedeiben és évszázadaiban a diót és közeli rokonait igen sokszor és igen sokan
leírták. Az eltérések nemcsak a fajok között, hanem a termőhelytől függően is jelentősek.
A diófélék botanikai rendszerezésének hatalmas munkája nem fejeződött be napjainkra se. A
régebbi tudományos nevek helyett sok esetben újabbakat alkalmaznak, esetenként a rendszertani besorolás is változik.
Vannak olyan tudományos nevek, amelyeket a botanikus társadalom hivatalosan még nem ismert el, de már alkalmazzák.
A molekuláris biológia fejlődése, a DNS tanulmányozása új szempontokat tárt fel, új lehetőségeket nyitott meg a diófélék
rendszerezésében. Pontosabbá vált a dió-fajok rokonsági kapcsolata szorosságának, távoliságának vizsgálata, és a diónemzetségek viszonyának tisztázása.
Ezért a diófélék leírása hosszabbra sikeredett, mint terveztem. De nem baj. Nem árt, ha tudunk ezt-azt a rokonokról is.
A jelenleg használatos botanikai rendszerezésben így helyezkedik el a dió:
Plantae Növények
-- Tracheobionta Edényes növények
---- Spermatophyta Magvas növények
------ Magnoliophyta Virágos növények
-------- Magnoliopsida Kétszikűek
---------- Hamamelididae Varázsdió alkatúak
A Hamamelididae osztálycsoportba elsősorban, de nem kizárólag fás szárú növények tartoznak, és közös jellemzőjük, de
legalábbis gyakori köztük, hogy a hím- és a nővirágok különállóak, vagyis egyivarúak. Az is jellemző, hogy többségében
szélporozta virágúak, virágzatuk sziromlevelei sokszor nem feltűnőek.
Ezek a növények igen-igen távoli rokonai a diónak, (talán már nem is tartják a rokonságot), de azért röviden említsük meg
őket! Az ide tartozó növénytani osztályok és egy-két jellemző tagjuk:
Betulaceae (Nyírfélék)
Betula lutea

Cannabaceae (Kenderfélék)
Cannabis sativa (Kender-hímivarú)

(Kender-nőivarú)

Humulus lupulus (Komló)

Casuarinaceae (Kazuárfafélék)
Casuarina equisetifolia

Cecropiaceae
Cecropia sp.

Cercidiphyllaceae
Cercidiphyllum japonicum

Fagaceae (Bükkfélék)
Castanea sativa (Szelídgesztenye)

Fagus sylvatica (Bükk)

Quercus alba (Tölgy)

Hamamelidaceae
Hamamelis vernalis

Hamamelis virginiana

Virága

Juglandaceae
Ez a mi családunk. Erről a családról később, részletesebben. Itt csak egy kis előzetes.

Moraceae
Morus alba (Eperfa)

Myricaceae
Myrica pensylvanica

Platanaceae (Platánfélék)
Platanus orientalis (Keleti platán)

Ulmaceae (Szilfélék)
Ulmus rubra (Szilfa)

Urticaceae (Csalánfélék)
Urtica dioica (Csalán)

Egy másik botanikai rendszerezés szerint pedig (ez az újabb!) a diófélék a következő növénycsaládokkal állnak rokonságban.
Részben megegyezik a fentiekkel, részben eltér.

Tisztelt botanikus Kollégám, sokat kell még tanulnunk, mire a nagyobb botanikusok írásaiban kiismerjük magunkat.

A diófélék családjáról általában

A távolabbi rokonok meglátogatása után gyerünk haza saját családunkhoz, a diófélékhez:
Juglandales Diófélék rendje
Juglandaceae Diófélék családja
A diófélék az összes többi növénytől jól elkülöníthetők, egy sor biológiai és küllemi jellegzetességben
(vegetatív és virágzási karakterekben) egyedülállók.
A diófélék családján belül 9 nemzetség van, összesen kb. 70 fajjal, amelyeknek nem mindegyikét írták még
le botanikailag.
A fajokon belül jelentékeny a változatosság, a különböző típusok, fajták és egyedek kereszteződéséből eredő változékonyság,
és fajok közti hibridek is vannak. A nemzetségek:
Alfaroa 7 fajjal
Annamocarya 1
Carya 19
Cyclocarya 1
Engelhardia 11
Juglans 20
Oreomunnea 2
Platycarya 1
Pterocarya 6
A legújabb, molekuláris biológiai vizsgálatok tisztázták a dió-nemzetségek egymás közti rokonsági viszonyait, ami a XVI.
Nemzetközi Botanikai Kongresszuson került ismertetésre. Megpróbálom érzékeltetni:

A molekuláris biológia tehát felülírta a korábbi, pusztán a külső megjelenési, morfológiai jegyek alapján történt
rendszerezést.
A Juglans fajoknak tehát nem a termés szempontjából hasonló Carya-diók a legközelebbi rokonai, hanem az apró dióméretű
szárnyasdiók és az egy szem Cyclocarya.
Legújabban már azt olvasni, hogy a diófélék családján belül két nemzetség-csoport különíthatő el, az Engelhardioideae és a
Juglandoideae. Az előbbihez a fenti családfából az első három nemzetség tartozik (Engelhardia, Alfaroa, Oreomunnea),
valamint a Platycarya. A másodikhoz az összes többi.

Az Engelhardioidae-csoport nezetségei trópusi dióknak mondhatók, a többi dióféle mérsékelt égövi, nagy általánosságban.
A két csoportot elkülönítő jegy, hogy az E. nemzetségcsoport fáinak rügyei jellemzően pikkely nélküliek, a J.
nemzetségcsoporté rügypikkelyesek.

Az Orosz Tudományos Akadémia biológiai enciklopédiája így ábrázolja a dió-nemzetségek elhelyezkedését a világon,
folyamatos vonallal kerítve a Juglans nemzetséget, szaggatottal a Caryát, pontozottal az Engelhardiát, függőleges vonalakkal
a szárnyasdiókat. Pontos, megbízható a térkép, bár a kisebb nemzetségek hiányoznak.

A rokonsági viszonyokhoz még azt tehetjük hozzá, hogy manapság már finomabb összefüggéseket is látni. Például a Juglans
diók közül az öt feketedió faj mutat közelebbi rokoni vonásokat a szárnyasdiókkal.
A dió és néhány rokonának rajza:

A diófélék családtagjai lombhullató fák. Lombhullató tulajdonságukat az Egyenlítő-vidéki, trópusi őserdőkben is
megtartották, az indonéz szigeteken ugyanúgy (Engelhardia fajok), mint Délamerikában (Juglans neotropica). Törzsük
erőteljes, fájuk keményfa. Esetenként bokrok, ami úgy értendő, hogy tövüktől elágazódóan növő bokorfák. A fák erős
növekedésűek, sok fajuk tipikusan hosszú életű. Tuskójuk (föld alatti tönkjük) rövid, gyökérzetük mély és szerteágazó.

A Juglans-diók fajai legalább 10, legfeljebb 40 méter magasságúra nőnek. Koronájuk kerek. Ágaik erősek.
Leveleik szélesek, szárnyasan összetettek. A levelek nagysága a nemzetségen belül 20-90 cm. A levelek többségében
alternálók, vagyis a hajtás két oldalán felváltva erednek. Néhány párosával szembenálló levelű fajuk is van (Alfaroa,
Oreomunnea fajok). A levelek pálhalevél nélküliek.
Az összetett leveleket alkotó levélkék száma 5-25. A levélkék a fajok többségénél fűrészesen fogazottak, a családon belül
ritka a közönséges dióhoz hasonló épszélű levélke.
A levél fonákján mikroszkopikus gyantapettyek, mirigypikkelyek találhatók. A levélkék szárnyasan erezettek. Az érközi
felületen kalcium-oxalát kristályok találhatók.
A levelek - megdörzsölve - jellemzően aromás illatúak.
A rügyek - nagy általánosságban - barnák, szőrösek. Rügypikkelyesek, vagy
anélküliek. A vesszők csúcsrügyei közel gömbölyű alaktól oválison át a megnyúlt,
kihegyesedő alakig fordulnak elő.
A diófélék családtagjai zömmel a vesszők csúcsrügyeiből fejlesztenek csak nővirágot,
ezen kívül a vesszőkön hajtásrügyek és barkarügyek vannak, amelyekből csak
hímivarú barkák fejlődnek, és azok rövid idejű virágzás után elhalnak. A rügyek ilyen
felosztása azonban nem abszolút. Túl azon, hogy a csúcsrügyek vegyes, hajtás- és
virágrügyek, amelyek a fiatal korában virágot nem, csak hajtást fejlesztenek, a vessző
oldalán lévő hajtásrügyek esetenként vegyes, hajtás- és virágrügyként viselkednek. Ezt
a jelenséget nevezik a diótermesztésben oldalrügyességnek.
Az oldalrügyesség mértéke, vagyis hogy a csúcsrügyön kívül milyen arányban fordulnak
elő oldalrügyön is termést hozó rügyek, több tényezőtől függ, részben genetikai
megalapozottságtól, részben környezeti feltételektől.
Egyes diófajokban gyakrabban fordulnak elő oldalrügyön is termő egyedek, mint más
diófajokban. Ebből a szempontból a közönséges dión kívül a feketedió, a pekándió és a fehér hikoridió emelkedik ki.
Az oldalrügyességre hajlamosító környezeti tényezőket a jó, egyenletes vízellátottságban, a jó tápanyagellátottságban kell
keresni. Ha annyi víz és tápanyag áll a fák rendelkezésére, amennyi a tárgyévi növekedésen és a termés kinevelésén túl is
többlet-energiát ad a fának, akkor a tápanyagtöbblet az oldalrügyek jobb kinevelésére, nagyobb oldalrügyességre ösztönzi a
fát.
A víz- és tápanyagellátottság hiánya pedig ellenkezőleg hat. Ha a dióféle fák a tárgyévi termés kineveléséhez nem
rendelkeznek elég vízzel és tápanyaggal, akkor azt nemcsak a tárgyévi termés sínyli meg, hanem a rügyfejlődés, a következő
évi termés is. Erre vezethető vissza a diótermő haszonfák - főleg a közönséges dió, de leginkább a pekándió - alternáló,
évenként változó terméshozása.
A diófélék nem tartoznak a növényvilág legfejlettebbnek mondott családjai közé, mert az utóbbi kb. 60 millió évben nagy
arányban elterjedt rovar-beporzással szemben megmaradtak szél-beporzásúaknak, ami egyáltalán nem hatékony, mert a
pollenszemek millióit kell útnak indítani ahhoz, hogy véletlenszerű szórással eltaláljanak egy távolabbi apró nővirág-bibét.
Ritka kivételként rovarbeporzás is előfordul a családon belül (Platycarya).
Virágaik egyivarúak, sziromtalanok, zöldesek, aprók, barka-alakzatúak (és egy toboz-alakzatú is van), külön hím- és
nővirágú barkákkal. A virágok gyakran aromásak. A nővirágoknál a barkatengely (füzérnek is mondják) olyan rövid is
lehet, hogy jellemzően csak egy virágot tart.
A fák egylakiak, vagyis minden fán hím- és nővirág egyaránt található. Azt már a magyarországi közönséges dió állomány
megfigyeléséből is tudjuk, hogy az egylakiság nem abszolút. A természetes úton, magról kelt diófák között előfordulnak olyan
egyedek, amelyek inkább nőjellegűek, hímvirágú barkát keveset hoznak, és olyanok is, amelyek dús barkavirágzást
produkálnak, viszont alig teremnek, vagyis hímjellegűek. Szélsőséges esetben ez a jelenség odáig is elmegy, hogy
beszélhetünk nőivarú és hímivarú diófa-egyedekről. Úgy látszik, ez a jellegzetesség más diófajoknál is előfordul, ezért
fogalmaznak úgy a botanikusok, hogy a diófélék családjának tagjai egylakiak, ritkán kétlakiak.
A hímivarú barkák az előző évi hajtásokon (tárgyévi vesszőkön) lévő rügyekből fejlődnek, rügyeik tisztán barkarügyek. A
porzós virágoknak három fedőlevelük van és négy csészelevelük. 3-5-50-100, vagy esetleg több porzóvirág fejlődik egy
barkatengelyen.
A nővirágok az azévi hajtásokon nyílnak, a hajtások végén, ami azt jelenti, hogy a vesszők csúcsrügyei vegyes rügyek, hajtásés nővirág-kezdeménnyel, és a hajtás megindulása után jelenik meg a nővirág. A nővirágok barkatengelye 1-5 vagy több
nővirágot tart. A virágoknak három fedőlevelük és rendszerint kétfelé álló bibetolluk van, a bibe színe sokszor piros, máskor
sárga, sárgászöld. Virágzás után a hajtás tovább is nőhet, bár általában a hajtás végén marad a terméskezdemény, majd a
termés.

Termésük egyes (nem összetett), bőrszerű kopáncsburokban lévő csonthéjas termés. Természetesen minden diófajnak
jellegzetes önálló vonásai vannak. Beporzás után a magház kerekded-ovális zöld terméssé alakul, amelynek legkülső rétege
zöld, húsos kopáncs. Éréskor a zöld kopáncs megbarnul, több fajnál megreped, részben vagy egészben leválik, és láthatóvá
válik a kemény héjú diótermés, ami jellegzetesen ráncos belet tartalmaz. Sok fajnak apró diótermése van, röpítőszárnyakkal
ellátva.
Néhány dióféle fafaj termése: szürke dió (1), pekándió (2), kínai hikori (3), Cyclocarya paliurus (4), kaukázusi szárnyasdió
(5), Engelhardia (6), tobozdió (7).

A diótermések terjesztésére kétféle módszert dolgoztak ki a diófélék családtagjai. Az
Alfaroa, az Annamocarya, a Carya és a Juglans nemzetségek tagjai nagyméretű, burkos
diót teremnek, amit az emlős állatok és a madarak szívesen fogyasztanak. Így e négy
nemzetség fajainak természetes terjesztését elsősorban az állatok végzik.
Az apró diótermésű fajok viszont a dióburokból röpítőszárnyakat fejlesztettek, és
terjedésüket a szélre bízták. A diótermés mindkét változatnál hasonló, ha a méretektől
eltekintünk.
Ez a kétféle terjesztés mód gyors diónemzetség-meghatározást tesz lehetővé a diófélék
családján belül.

Útjelző a diófák erdejében
Tisztelt Kollégám, nem vagyunk botanikusok. Így ha előttünk áll egy diófa, - vagy mi állunk őelőtte, - nem kezdjük vizsgálni
porzós barkáit, murvaleveleit, a levélerek szőrözöttségét, a fabelet, hanem elég, ha csak diótermését nézzük meg.
1. Ha a diótermés centiméteres nagyságrendű, kopáncsos diókból áll, akkor négy nemzetségből válogathatunk:
1/1. Ha a kopáncs a diótermésen 4-9 borda mentén 4-9 lebenyre hasad éréskor, akkor kínai
csőrös dióval (Annamocarya) van dolgunk.
1/2. Ha a kopáncs 4 lebenyre hasad éréskor, akkor hikoridió, pekándió (Carya-faj) került
elénk.
1/3. Ha a kopáncs éréskor szabálytalan foltokban hasad, vagy egyáltalán nem
válik le a csonthéjról, akkor a mi közönséges diónkról és közvetlen rokonairól, a
Juglansokról beszélhetünk.
1/4. Ha a diótermés hosszúkás-hengeres, 2-4 cm-es, és mindezt KözépAmerikában látjuk, egészen biztos, hogy Alfaroa fajú diót látunk.

2. Ha a diótermés apró, mm-es nagyságrendű, röpítőszárnyas, széllel terjedő, akkor már csak öt diónemzetség
maradt, amelyekben már nem nehéz az eligazodás.
2/1. Ha az apró, kétszárnyú diócskák toboztermésben teremnek, a meghatározott dió neve
tobozdió (Platycarya).
2/2. Ha a két szárny köralakban körülveszi a diót, Cyclocarya-nak nevezik.
2/3. Ha a kétszárnyú dióterméskék aránytalanul hosszú termésfüzérben lógnak, azok a
szárnyasdiónak nevezett Pterocarya-k.
2/4. Ha a terméskét három röpítőszárny röpíti, amelyekből a középső hosszabb, az ázsiai
Engelhardia diók jellegzetességére találtunk rá.
2/5. Végül ha a három röpítőszárnyas diócskát Mexikóban és délebbre, Közép-Amerikában
találjuk, biztosak lehetünk benne, hogy az egy Oreomunnea nemzetségbe tartozó dió.
A családba mintegy 70 diófaj tartozik, kis család. A fajok száma nem végleges, a fellelt dióféle
fák azonosítása, besorolása napjainkban is folyik, állandó a rendszerezésük.
A diófélék leginkább szubtrópusi és mérsékelt égövi eredetűek (az északi féltekéről), bár sok
fajuk a trópusi területekre terjedt át, ott talált élőhelyet. A déli féltekén csak telepítés
következtében találhatók, két kivétel az argentin dió és az Andok diója, amelyek
délamerikaiak.
Legtöbbjük vízigényes, a nedves, nyirkos talajokon érzi jól magát melegebb vagy hűvösebb
éghajlaton egyaránt. Legkedvezőbbek számukra a jó vízgazdálkodású, mélyrétegű
hordaléktalajok, a vízfolyások mente, de sok fajuk - csapadékkal jól ellátott - hegyoldalakra
specializálódott. A hegyoldalakon gyökérzetüknek komoly talajmegkötő, erózió-csökkentő
hatása van. Több fajuk szárazabb körülmények közé adaptálódott.
Természetes élőhelyük a lombhullató vegyes erdők, amelyekben csak elvétve alkotnak
többséget, többnyire kisebb számú elegyét adják a vegyes erdőnek. Nyíltabb terepen, ahol
szabadabb hely nyílik növekedésüknek, terebélyes koronát fejlesztenek. Általában
fénykedvelők, az árnyékot nehezebben tolerálják.
A diófajok mai természetes előfordulási területe Észak-, Közép- és Dél-Amerika, Ázsia, és csak igen
kis részben Európa. A diófélék családjának mai természetes elterjedését mutatja a jobboldali térkép,
amit egy nagy tudású spanyol botanikus készített. Nagyon pontos a térkép, mindössze két helyen
szorul pontosításra. Kéretik kisatírozni Brazília területének 95 %-át, és India déli felét. A többi
stimmel.
A diófélék családjának tagjai, ezen belül a jelenlegi dió-nemzetségek - úgy tudom - Ázsiában alakultak ki. Azt nem tudom,
hogy időben mikor, csak az biztos, hogy a Kréta korban. A Kréta kor hosszú, 70 millió éves időszak volt, 137 millió évvel
ezelőtt kezdődött, 67 millió évvel ezelőtt ért véget.
Durván a Kréta kor közepére teszik a növényvilág mai jellemző típusainak, az egyszikűeknek és a kétszikűeknek,
öszefoglalóan a zárvatermőknek a megjelenését, egyben a széleskörű kifejlődését. Megjelenésük előtt a fenyőfélék
uralkodtak.
A diófélék családja a többi kétszikű növénycsaláddal közel azonos korú, nem idősebb, nem fiatalabb lényegesen. Különböző
paleobotanikusok 73-89-98 millió évekkel ezelőttre becsülik a diófélék csládjának megjelenését a Földön.
Az eddig megtalált legősibb diópollent 135 millió évesnek mondják, ha ez így igaz.
Az időben és térben elszórtan előkerült dió-leletek még nem teszik lehetővé a diófélék őstörténetének
megírását. (Jobbra apró diótermésű diófaj kövülete, valószínűleg Cyclocarya-dió.)
A dió-nemzetségek különválása legkésőbb 65 millió évvel ezelőtt, vagyis már a harmadidőszak kezdetén
megtörtént. A családon belül a hikoridiók (Carya nemzetség) csoportja 70 millió éve különült el a család többi tagjától, vagyis
ez az elkülönülés a Kréta kor legvégére esett. 54-65 millió éves hikorilevél-fosszília Észak-Dakotából, a levél majdnem azonos
egy mai hikorilevéllel.

Hatvanöt millió évvel ezelőtt körülbelül így álltak a kontinensek, egymáshoz viszonyítva. Valószínűnek tartom, a korabeli
Eurázsián belül - ami akkor jórészt még csak Ázsiát jelentette, - váltak külön a dió-nemzetségek. Európai, de főleg amerikai
terjeszkedésük később történt.

Nézzük csak meg ezt a megkövesedett farönköt!

Harmadidőszaki diófarönk Texasból, Lee megyéből, Giddings községből. Pontosan nem azonosították be, melyik diófajé,
csak annyit határoztak meg, hogy a családon belül a fentebb említett Engelhardioideae nemzetségcsoportba tartozott. Vagyis
trópusi dióféle volt, jobb híján az Engelhardioxylon nevet kapta a paleobotanikusoktól.
A színe már nem nyújt támpontot, kívül cserszínű, belül bézs. Ez már nem a faanyag színe, hanem az azt átitató,
megkövesedett anyagé, amire kívülről az időjárás is hatott.

Bár Texasban nem ritkák a hasonló korú megkövesedett rönkök, ezt a példányt szépsége miatt ezerötszáz dollárra
értékelték.
Harmadidőszaki ásatásokban ugyanúgy találtak diólevelet és diótermést Grönlandon, mint Szibériában, az Ob medencéjében,
mint azt H. Ölez doktori értekezéséből tudjuk.
A dió-fajok fejlődése a Paleocén időszakban, mintegy 10 millió éves időtartam alatt gyorsult fel, ekkor jött létre egy sor új
faj. Ezután a fejlődés lelassult, a változékonyság csökkent. Mindenesetre ez nem volt olyan régen, 57-67 millió évvel ezelőtt, a
dió-fajok - nemzetségeken belül - közeli rokonok, igen nagy a hasonlatosságuk és az egymás iránti affinitásuk.
Még a külön nemzetségek között is sok a hasonlóság. Például a magról kelt, néhány leveles diócsemetékről még azt is nehéz
megállapítani, hogy melyik nemzetségbe tartoznak, nem beszélve a faji azonosításról. Carya vagy Juglans csemetét látunk?

Közönséges diónak mondják, én feketediónak gondolnám ezt a csírázó növénykét:

Egy Egyesült Államok-beli, denveri ásatásból származik a következő, 64 millió évvel ezelőtti fosszilis diólevél, valamint az
eltérő színben fennmaradt diótermések. Faji beazonosításukról nem tudok. Diók, a diófélék családjának tagjai.

Korban ideillő, vagyis ugyancsak Paleocén időszaki a jobboldali képen látható diólevél is. Még nem
azonosítható be, hogy melyik diófaj levele, de nem is maga a levél érdekes, hanem a levélnyél közelében
látható aknázó rovarrágás.
Vagyis a diófa ellenségei is ősidők óta pusztítják a diófákat, de a diófák túlélték a támadásokat.
A rovarrágás nyoma kinagyítva:

A jobbra látható megkövült dió viszont európai, elzászi ásatásból való. Csak annyit tudok róla,
hogy harmadidőszaki, dehát az egy igen tág határ, 2 millió évvel ezelőttől 70 millió évvel
korábbig terjed. De az biztos, hogy már Juglans dióról beszélhetünk, a lelet a paleobotanikában
a Juglans berbomensis nevet kapta. A ma élő diók közül leginkább az északamerikai szürke
dióra (vagy vajdióra) hasonlít.
A harmadidőszaki német barnaszén-telepek is szolgáltattak dióleleteket.
54-65 millió éves a következő, fajilag teljesen azonosított megkövült diólevél. Már nemcsak sejtjük, bizonyosak vagyunk
benne, hogy a mai Juglans cinereával (szürke dió vagy vajdió) teljesen azonos fajról van szó a Paleocén idejéből. Az Egyesült
Államokból, Észak-Dakotából származik a lelet.

A diófajok Ázsiából terjedtek át nagy számban Észak-Amerikába, egy részük tovább, Közép- és Dél-Amerikába a Kréta-kor
végétől az Eocén-kor közepéig, amely idő alatt szárazföldi összeköttetés volt a Bering-szoros helyén. Ez időből származó
leletek Szibériából is nagyszámú dió-maradványt mutatnak ki. Ez az összeköttetés mintegy 30 millió éven át fennállott, és ez a
magyarázata a diófélék nagyarányú amerikai elterjedtségének.
Valamikor, a Kréta-kor vége felé a diófélék jóval elterjedtebbek voltak, mint ma. Akkor - a nagyszámú fenyő mellett tölgyekből, juharokból, diófélékből és magnóliákból álltak főleg az erdők.
50 millió évvel ezelőttről a Carya nemzetség kezdetleges tagjainak maradványait ugyanúgy
megtalálták az amerikai, mint az ázsiai, európai ásatásokból.
A baloldali kép 40 millió éves diót mutat, amerikai, oregoni eocén-kori kőzetrétegben (a képen
jobbra). Nem tudni, közelebbről melyik diófaj termését, de biztosan a Juglans nemzetségbe
tartozót.
Természetesen a fejlődés Amerikában sem állt meg, sok diófaj amerikai bennszülött, sőt, az egész
Alfaroa és Oreomunnea nemzetség csak ott fordul elő. Hogy milyen jelentős volt ez a
növényvándorlás, az abból is látszik, hogy a növények mintegy 15 osztályának tagjai a diókkal
együtt ez alatt a 30 millió év alatt terjedtek át Amerikába, ahol aztán önállóan fejlődtek tovább.
Extrém példa, hogy a ma csak Délkelet-Ázsiában (Fülöp-szigetek, Jáva, Dél-Kína) élő Engelhardia
diónemzetség tagjainak pollenjét is kimutatták Amerikában, az e korból származó leletekben.
Ezzel együtt mind a hat, ázsiai diónemzetség pollenje is kimutatható volt.
És milyen sokáig éltek ott az Amerikából mára már eltűnt diófajok! Szárnyasdió
(szerintem inkább Cyclocarya) még 2-5 millió évvel ezelőtt, a Pliocén korban is
élt a mai Alabama területén. Kövületének képe bizonyítja. (Szárnyasdiónak a
leletet tanulmányozó őslénytankutató nevezte el.)
A diófélék családjának tagjai többségükben impozáns, hangulatos, nagyra növő
fák, kevés közöttük a cserje méretű. Termőhelyük ökológiai rendszerének
szerves részét képezik. Dióik az erdei állatok (mókusok, stb.) fontos
tápanyagforrásai. Lombjukat Észak-Amerikában a szarvasok legelik, egyben
búvóhelyet is biztosítanak számukra.

A dió-fajokra általában jellemző, hogy leveleik más növényekre mérgező, növekedésgátló hatású
vegyszert tartalmaznak, a juglont. A közönséges dión kívül például a fekete dióról, a vajdióról, a japán
dióról, a mandzsúriai dióról, a fehér hikoridióról és a kaukázusi szárnyasdióról írnak mint erős
juglontermelőkről.
Ha már a diófélék kémiai anyagai kerültek szóba, egy érdekes összefüggést mutattak ki a botanikusok a
különböző diófajok diójában található olajsavakkal kapcsolatban.
Amíg a mi diónk és a többi mérsékelt övi diófajok olajsavai között a telített olajsavak aránya nagyon
alacsony (palmitinsav 3 %), addig a trópusi éghajlaton termő diófajokban viszonylag magas. Ezt azzal
magyarázzák, hogy a csírázó diónövény számára az a kedvező, ha a tápanyagul szolgáló olajokat folyékony állapotban kapja.
Amíg a trópusokon a palmitinsavas olajkeverék is folyékony, a mi éghajlatunk alatt a tavaszi csírázáskor csak a linolsav és a
linolénsav az, illetve +13 C° fölött az olajsav is.
Ezzel magyarázható a mi diónk - és a többi, mérsékelt égövi dió - kiemelkedően jó egészségvédő
hatása. Elsősorban telítetlen, többszörösen telítetlen olajokat termelnek, raktároznak,
amelyeknek olvadáspontja alacsony.
Az újabb vizsgálatok eredményeként a hagyományos, elfogadott - általam is ismertetett rendszertani beosztáshoz képest új beosztási javaslat is született. A Juglans nemzetség tagjait
Cardiocaryon, Dioscaryon (Juglans), Rhysocaryon és Trachycaryon szekciókba javasolják
osztani. Például a fekete dió és a kaliforniai fekete dió a Rhysocaryon csoportba tartozna, a
szürke (vagy vaj-) dió pedig a Trachycaryonba.
Eszerint a felosztás szerint:
Juglans szekció:
Juglans regia
Rhysocaryon szekció:
Juglans nigra - Fekete dió
Juglans californica - Dél-Kaliforniai fekete dió
Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai fekete dió
Juglans major - Arizonai fekete dió
Juglans microcarpa - Texasi fekete dió
Trachycaryon szekció:
Juglans cinerea - Szürke dió, vajdió
Cardiocaryon szekció:
Juglans ailantifolia - Japán dió
Juglans ailantifolia var. cordiformis - Szívdió
Juglans cathayensis - Kínai dió
Juglans manchurica - Mandzsúriai dió
Úgy tudom, ez a felosztás még nem lépett életbe.
A Juglans nemzetség tagjai az ember számára hasznos, értékes, kedves növények. Tizenöt
diófaj és ezek egy sor fajtája, változata alkotja a Juglans nemzetséget, amelyek KeletÁzsiában, Ázsia középső és nyugati részétől Délkelet-Európáig húzódó sávban, valamint
Észak- és Dél-Amerikában őshonosak.
Három Juglans-dió természetes élőhelye a volt Szovjetunió területén: Azerbajdzsánban,
Kirgizisztánban a közönséges dió, az Amur vidékén a mandzsúriai dió, Szahalinon a japán dió
őshonos.

A dió rokonai közül részletesebben először a Juglans nemzetséggel foglalkozunk, aztán a másik nyolc nemzetséggel.
A mi diónk:

Hát, igen, elsők a rokonok, mi csak azután következünk.

JUGLANS REGIA - KÖZÖNSÉGES DIÓ

Mottó:
"A diófa szinte az egész növényvilágban egyedülálló növény."
(Szentiványi Péter)
Vázlat:
Újabb nyelvészkedés
A diófa leírása
Fás részei
A diófa alkata
Gyökere
A diófa vízigénye
A diófa talajigénye
A diófa rügyei, hajtásai
Levelei
Diólomb
A diófa virágai
A diótermés kifejlődése, dióérés
A dió morfológiája
Óriás diók
Dióhéj
Dióbél
Pirosbelű dió
Fenofázisok
A diófa hőigénye
A diófa télen
A diófa földrajza
A dió származása
A dió az emberi őstörténetben
A dió az európai történelemben
A dió kémiai anyagai
A juglon rokonvegyületei
És még néhány egyéb megjegyzés a dió leírásához

Újabb nyelvészkedés
(a dió melléknevei)
A dió mellékneve, a regia királyit jelent, amint az a dióra jellemző. Plinius - az idősebb - az i.sz.
első században látta el elsőként a diót a regia (királyi) jelzővel, állítólag azért, mert az ő
korában Perzsiában a királyok fája, étele volt a dió. Akár Jupiterből indulunk ki, akár a
királyiból, a diófa mindenképpen megérdemli fennkölt nevét, sokrétű áldásai miatt.
A diófának sok mellékneve van, amik jellemzők is rá:
pompás dió, királyi dió (franciául noyer royal,
szlovákul orech král’ovský). Oroszul nem királyi,
hanem cári dió (oreh carszkij) az egyik népi neve.
Amerikában gyakori a kárpáti dió (carpathian walnut)
elnevezés.
A dió régebbi, népies orosz neve (volockij, illetve
voloskij oreh) természetes élőhelyére utal, a
vízfolyások mentére.
Svájcban fadiónak (Baumnuss), kődiónak (Steinnuss), krisztusi diónak (Christnuss),
is mondják. Találkozni a kaukázusi dió elnevezéssel is.
A kínaiak fehér diónak hívják (Hu Tao Ren).

A magyar „közönséges dió” elnevezéssel azonosan a hollandok is (sok egyéb név mellett)
mondják közönséges diónak (gewone noot), a franciák is (noyer commun), a németek is
(gemeine Walnuß) és ehhez hasonló a szlovén navadni oreh (termesztett dió).
Talán a legpontosabban azok a svájciak nevezik a diót, akik Echte Walnuss-nak, igazi diónak
hívják. Ugyanilyen a svéd neve is: äkta valnöt. Valóban, ez az igazi dió.

A diófa leírása
Amint Szentiványi Péter fenti mottója helyesen jegyzi meg, a diófához nincs hasonló növény.
Egyedülálló a koronaszerkezetének kialakítása, a más növényekre káros vegyszertermelése és kiválasztása, valamint
szaporodásbiológiája, a virágzás jellegzetessége.
A diófa uralkodni kíván környezetén. Túlnőni, beárnyékolni, elpusztítani a vetélytársakat a tápanyagért és a vízért folyó
küzdelemben. A diófa "királyi" jelzője nem véletlen. A diófát ismerő más népek körében is kialakult ez az elnevezés. Nagy
teret foglal el. Lombja hatalmas, sűrű, a diófa a környezetének meghatározó egyénisége. Ugyanakkor, a lomb sűrűsége,
sötétsége miatt csak a korona külső, megvilágított rész, kupolája terem.

Öntörvényű, csak a saját elgondolásait követő fa a diófa. Lehet koratavasszal
bármilyen meleg, a többi fa, bokor mind kihajtott, de a diófa a saját megszokott
kihajtási idejéhez ragaszkodik, attól kevéssé tér el. Ha belegondolunk,
megérthetjük a diófa ragaszkodását saját kihajtási idejéhez. Termesztett
növényeink közül a diófa a legérzékenyebb a tavaszi fagyra. Ezt a diófa is tudja,
és védi magát.
Királyi tulajdonságokat mutat szaporodásbiológiája is. Királyi módon
szabályozza utódainak számát. Ha egy területen túl sok diófa nőtt, a túlporzás
miatt a nővirágok nem hoznak termést, utódot. A diófa sűrű lombjának
árnyékhatása és a fa vegyszerkibocsátása saját, magról kelt csemetéit is
pusztítja, ha azok túl közel nőnek a diófához.
Egyedülálló abban a szokásában is, ahogy termőhelyéhez ragaszkodik.
"Termőhelyéhez nőtt" - mondja Szentiványi Péter. Egy diófajta - ritka
kivételektől eltekintve - csak az eredeti termőhelyén életképes, termőképes. A
diófa mint egyed - ebből a szempontból egy diófajta egy egyednek tekintendő csak jól körülhatárolt termőhelyen érzi jól magát.
A dió-faj alkalmazkodóképessége nem egyedeinek alkalmazkodóképessége útján
érvényesül, hanem utódainak sokféleségében. Egy diófa dióiból felnövekvő
magoncok igen sokfélék. Igaz ez akkor is, ha a sokféleség küllemükben nem
jelenik meg. De a környezeti feltételek iránti igényükben vagy a kedvezőtlen
környezeti feltételek tűrésében, betegség-ellenállóságban, az évenként ismétlődő
életfolyamatok, fenológiai, vegetációs folyamatok módjában (kihajtástól a
lombhullásig) egy adott fa utódai között igen nagyok a különbségek, amely
jellemvonások az adott magoncra élete végéig következetesen érvényesek.
Még azt is hozzátenném, egyedülálló abban a tekintetben is, hogy az egyetlen fásszárú kultúrnövény, amit eddig nem sikerült
dugványról szaporítani. Ennek oka is a diófa sajátos biológiájában, különböző szöveteinek eltérő hőigényében keresendő.

Paracelsus, a középkor egyik legnagyobb tudósa így kezdi a diófa jellemzését: "A diófa olyan, mint egy ember." És utána
hosszasan sorolja a hasonlóságokat, részletezve a diófa részeit. Mi is ezt fogjuk tenni, de Paracelsusétól eltérő szempontok
szerint, mert ő mégis csak orvos volt elsősorban.

Fás részei
Mottó:
"A füzesi templom előtt
Három-ágú diófa nőtt
Három ágán hat levele
Szeretőmnek szép a neve"
(Erdélyi magyar népdal)
Mottó:
"Udvarunkon diófa nőtt, három óriás ága van"
(Gryllus Vilmos: A mi diófánk)

"A diófa a hosszútörzsű gyümölcsfák közé tartozik. 6-7 métertől 30 méterig
magaslik. A fa magassága részben biológiai adottságoktól függ, részben a
környezeti feltételektől." (Ion Turcanu)
A diófa jellemzően nagyra növő, szélesen szétágazó fa, erős ágakkal.
Természeténél fogva mezei fa. Terebélyes alakú, 30 m magasságot elérő,
lombhullató. Vezérágai erősek, messzire nyúlnak. A lombkorona belsejében
levő vékonyabb ágak tekervényesek, a még vékonyabbak csavarodottak. Erdőben növő diófák
habitusa eltér a szabadban növőkétől. Hosszú törzsükből vékony ágak ágaznak ki.
A diófa fényigényes. Fiatalon még némileg elviseli az árnyékot, de később sok fény szükséges
számára ahhoz, hogy széles koronát fejlesszen. Ugyanakkor más fafajokkal rosszul konkurrál a
fényért folyó versenyben. A más növények által beárnyékolt területet nem viseli el. Rosszul nő,
elpusztul.
A diófa a saját árnyékát se viseli el, saját koronája belső beárnyékoltságát se bírja. Ha egy szabadon álló diófa metszési
beavatkozás nélkül nő fel, 12-15 éves korára törzséről 20-30 hosszú, csupasz ágat hoz, és csak a korona külső része lesz
lombbal dúsan ellátott, csak ott hoz termést. Idővel, a kor előrehaladtával a korona belső része fokozatosan pusztul. Először
csak a gyenge, fagykáros, sérült, beteg gallyak száradnak le, később vastagabb ágak is, végül csak 4-5 vázág marad.
Erősen fototropikus, vagyis más fák, épületek mellett nem a függőleges növekedési irányt választja, hanem a nyílt, világos,
szabad tér irányát.
Ami a lombkorona lehetséges méretét illeti, jellemző példaként a grúziai, azon belül dél-oszét Kekhva falu temploma mellett
nőtt diófát hozzák fel, amelynek lombja alatt több mint 200 lovas tudott egyszerre hűsölni a napsütésben.
Jó körülmények között sokáig él. Franciaországban 300 éves diófákat lehet látni, Törökországban, Kirsehirben is van egy.
Egy 300 éves diófa Angliában:

400 éves fákról is említést tesznek, kivételesen 600 évig is elél, mint ez az ukrajnai matuzsálem, Demerdzsi faluban.

Dehát ezek ritkaságok. Közép-európában a diófa jellemzően 150-160 évig él, illetve terem jól. A diófa idős korában egyre
előrehaladottabb ágainak fokozatos leszáradása, a vékony, beteg vesszőktől a fagykáros, sérült ágakon át vázágaiig.
A legnagyobb öreg diófák mind egyedül, magukban állnak.
Képek a diófa kérgéről:

Harmincöt éves diófa kérge:

Hatvanhat éves diófa kérge:

Törzse halványszürke, hamuszürke, vagy ahogy a spanyolok mondják, cenicienta, de mondják szebben is, ezüstszürke (grisplateada), (angolul silver-grey), vagy ahogy a franciák mondják, hamvas (cendré), - de lehet szürkésbarna, feketés szürke.
Valóban, a diófélék családján belül - láttuk - a mi közönséges diónk kérge a legszebb.

Halványszürke törzsű diófák kaliforniai feketedió alanyon Kaliforniában:

Fiatalon sima kérgű, a kéreg az idősebb egyedeken hosszában repedezetté válik. A viszonylag fiatal törzsön, ágakon
paraszemölcsök láthatók, - a légcserében van szerepük, - amelyek a vastagodással megnagyobbodnak, és sötétebb
harántcsíkokat mutatnak.

Az idős fák kérgén sok repedés, barázda, ránc látható. Az öreg diófák kérge speciális rajzolatú.
A diófa hosszú élete során igen vastag törzset tud fejleszteni, ami átmérőben elérheti az 1,5-2 m-t. Szlovéniában mutogatnak
egy 434 cm törzskörméretű diófát, Breuil professzor pedig Normandiában egy 610 cm törzskörméretűt mért.
A rendkívüli méretű diófák kifejlődéséhez rendkívüli körülmények kellenek. Ezek általában a dió őshazájának számító ázsiai
hegyvidékeken állnak fenn. Egy pakisztáni felmérés szerint a Burinboret-völgyben 680 cm törzskörméretű diófát találtak.
Magasságát 40-50 méteresre becsülték. Egy másiknak a Szvat-völgyben, Ushu település mellett 570 cm volt a
törzskörmérete.
„Dereka aránylag kurta, a koronája szép, terjedelmes.” (Pallas lexikon)

A diófa törzsén keletkezett sebeket a fa fiatal korban jobban, közepes és idős korban kevésbé gyógyítja, forrja be. Egy
beforrott seb:

A metszés nélkül, szabadon nőtt diófa oldalágait 1-1,5 m magasságban kezdi ereszteni. Vázágai nagyok, erősek, hosszúak. A
vázágaknak a törzshöz viszonyított szöge változó, a diófa egyedére (fajtájára) jellemző.
A diófa vesszői, ágai a törzshöz hasonlóan fiatalon barnák, simák. Gyakran látni a vesszőkön fehéres dudorokat, amit
szaknyelven lenticellának neveznek, és a gázcserében van szerepük. Az ágak kérge a kor előrehaladtával, a vastagodással a
törzshöz hasonlóan barázdálódik, repedezik.
Első éves vessző, a levélnyél helyével és hajtásrüggyel. A hajtásrügy alatt figyeljük meg az apró másodlagos rügyet, ami
akkor hajt ki, ha a hajtásrügy elfagyott.

A közönséges dió egészséges vesszői érett állapotban fényesen barnák. A vessző metszete a Juglans nemzetség diófáin - így a
feketedión is - rekeszes, szemben a Carya-diók sima fabelével.

Az érett vessző külleme a várható fagytűrést is előre jelzi. A jól fejlett, a csúcsrügyig egyenletesen vastag vessző jobban viseli
el a következő tél fagyát, mint a csúcsrügy alatt elvékonyodó. A nem kielégítően fejlett vessző végének sokszor a színe is más.
A jól fejlett, egyenletesen vastag vesszők azért fontosak diótermesztési szempontból, mert a fejletelen, végükön elvékonyodó
vesszőket jobban károsítja a téli fagy. A csúcsrügy pusztul el. A legtöbb diótípus, diófajta csak a csúcsrügyből képes
nővirágot fejleszteni. Ha a csúcsrügy fagy el, azon a vesszőn nem lesz termés. Kivéve az oldalrügyön is nővirágot hozó
fajtákat.
A diófa fás részeinek küllemi vizsgálata az elmúlt évek diótermésének mennyiségéről is ad tájékoztatást. A vesszőkön,
valamint a néhány éves ágakon meglátszik a termésnyél csatlakozási helye. A levélnyél csatlakozási helyének jellemző alakja
van, ezzel szemben a termésnyél helye kerek. Az évek változását jelző ággyűrűk alatt kell keresni, közvetlenül. Állítólag akár
10 évet is vissza lehet keresni. Ha a termésnyél csatlakozásának nyoma megvan, abban az évben volt termés, több nyom
csoportos termést mutat. A képen az előző évi termésnyél helye látszik.

A diófa faanyagának, gyökéranyagának állagáról, szerkezetéről elég sok szó fog esni később. De az a kivágott, feldolgozott
diófára vonatkozik.
Az élő és a kivágott diófaanyag közti fő különbség, hogy az előbbi él. Nem passzív része a diónövénynek, amely csak tartja a
koronát, a levélzetet, a termést, hanem élettevékenységet is végez. A gyökerek által felszívott vizet és tápanyagokat az
osztódó szövettől (kambiumtól) beljebb eső farész sejtjei pumpálják felfelé, míg a levélzet által termelt szerves anyag, ami a
gyökerek élettevékenységéhez is nélkülözhetetlen, az osztódó szöveten kívül eső háncsrészben áramlik lefelé. A háncsrész
külső sejtjeinek elhalásával keletkezik a diófa kérge.
A kéreg tehát hármas szerkezetű. Legbelül a háncsrészben szállítószövet van, ettől kifelé kevéssé differenciálódott
parenchimasejtek tömege, majd legkívül, egy vékony osztódósejt-rétegen kívül a azáraz parasejtek.
A diófa törzse, ágai folyamatosan vastagodnak, mint minden más fa is. És ugyanúgy, mint minden más fa esetében, a farész
sejtjeinek vastagságából, az évgyűrűkből utólag is megállapítható a kérdéses év csapadékossága, mert csapadékos időben a
sejtek több vizet vesznek fel, nagyobbra híznak. Ez könnyen belátható, régóta ismert, de Daudet és társai, francia kutatók a
diófa törzsének vastagodását egészen pontosan, napra lebontva is vizsgálták, és ugyanerre az eredményre jutottak, vagyis
hogy a diófa törzse, ágai akkor vastagszanak, amikor több a víz.
És mikor több a víz?
A vizsgálat ezt is pontosan kimutatta. Éjszaka.

Persze ez is könnyen belátható, de pontos mérések is megerősítették. Nappal a levelek felé szállított víz az asszimilációhoz
szükséges, a felvett szén-dioxiddal együtt szénhidrát épül belőle, a felesleges oxigén pedig a levélnyílásokon eltávozik. A víz
áramlása nappal tehát folyamatos.
Éjjel leáll a vízáramlás, mert a levélben nincs vízfelhasználás. Megnő a farészben a nyomás. Ez feszíti, tágítja a legfiatalabb
sejtek falát. Minél nagyobb a nyomás, annál nagyobbra. És másnap már nem csökken vissza a farész sejtjének mérete, de a
következő éjjel újból feszül, vastagszik.
Az a legszebb, hogy ma már ez pontosan mérhető.
A fás részek átmérőjének vastagodása kedvező körülmények között évente 6-8 mm lehet. Bár a törzsátmérő az évek
előrehaladtával nagyjából egyenes arányban vastagszik, a diófatörzsek keresztmetszeti területének, és így fatömegének
növekedés négyzetes arányú. A diófa faanyaga tömegének, értékének növekedése így az évek, évtizedek előrehaladtával
egyre jelentősebb.
A diófa magassági növekedése faji specifikumot mutat. A csemete első életévében a növekedés csak 3-15 cm. "Ülve marad" a
diófa, mondják a szakemberek. A második évben is alatta marad a 60 cm-nek. A növekedés a negyedik évben ugrik meg,
néhány évig méteres, másfél méteres évenkénti növekedés is tapasztalható. Később az egyre több elágazással, a korona
terebélyesedésével a növekedés lecsökken, termőkorú diófáknál 20-30 cm lehet, ami a korona széthajlása miatt később már
nem is észrevehető.
Erdőben a diófa habitusa eltér a szabadban nőtt társától. Koronája szűk, kisebb hely áll rendelkezésére, és törzse akár 30 m
magasságig is mentes lehet elágazásoktól. Mint más erdei fa - tölgy, bükk, - úgy néz ki.
A diófa osztódó szövetének mikroszkópi képe:

Belül a farész durván két részre oszlik. A külső, világosabb részben lévő sejtek élnek, ez a fa szíjácsa, a legbelső, sötétebb
rész sejtjei már elhaltak, ez a fa gesztje.
Egy régi szakkönyv ilyennek ábrázolta a diófaág keresztmetszetét:

Újabban pedig a faipari szakemberek vizsgálják a faanyagot. Például japán faiparosok kellő alapossággal térképezték fel
Ázsia faanyagtermelésre szóba jöhető fáit. Nepálban vágták ki és analizálták mikroszkóp alatt a következő diófa-anyagot.

Levelei
Mottó:
„Csak a dióskertre emlékszem, a diólomb fanyar illatára...”
(Tolsztoj)
A diófélék családjának tagjai leginkább fiatal, kelő csemete korukban hasonlítanak egymásra. Annyira, hogy a kelő
csemetéről néhány leveles korában sokszor még az se dönthető el, hogy a Juglans vagy a Carya nemzetségbe tartozik-e.

Kelő diócsemeték:

Ilyenkor a mi közönséges diónk csemetéjének levélszéle is fűrészes. De ezt az atavizmusát a közönséges dió hamarosan
elhagyja, és levelei a többi diófajtól eltérően, a következőkben leírtak szerint fejlődnek. Dehát a diófák sem mind
szabálykövetők. Állítólag léteznek felnőtt diófák is, akár mélyen fogazott szélű levelekkel.
Én úgy gondolom, - ha tévedek, akkor elnézést, nem akarok senkit se félrevezetni, gondolni tán még szabad, - hogy a felnőtt
korban is fogazott szélű levelekkel rendelkező diófák dupla, tetraploid kromoszómaszámúak. Az ötletet Frans Geraets
holland diófaiskolás adta, aki - ha hinni lehet neki, - úgy ért el tetraploid kromoszómaszámot, hogy vegyszerrel kezelt diókat
csíráztatott. Trifluralinnal. Kezelt diói kelés után, persze, csak azok, amelyek túlélték a kezelést:

Egy tetraploidnak mondott diócsemete:

A csipkézett levélzet később is megmaradt, mélyebb zöld színnel, vastagabb levéllemezzel. A leveleket mikroszkóp alatt is
megvizsgálta, négyszázszoros nagyításban jól látszik a diploid és a tetraploid sejtek közti különbség. A sejtek körvonalában,
a légzőnyílások alakjában. A tetraploid sejtek puzzle-jellegűek, a légzőnyílások felülete kisebb.

További kromoszómaszám-rendellenességet látunk, talán triploid vagy hexaploid diófa levelének nagyítását.

De ezek ritka eltérések, a közönséges diófa közönséges levelei fontosabbak. A diófa levelei kezdetben pirosasak, igen lágyak,
puhák.

A kifejlett levelek szárnyasak, 20-50 cm hosszúak, a levélállás a hajtáson váltakozó. Hosszú levélnyelük a hajtáshoz duzzadt
levélhüvellyel csatlakozik, vagy másként kifejezve a levélnyél alapja kiszélesedett, megvastagodott.
A levélnyélen - az alaptól számítva 1-6 cm után - 5-9 db hegyes csúcsú, kb. 5-15 cm hosszú levélke ül, amelyek a levél
alapjától indulva a levélnyél mentén egyre nagyobbak, a csúcsi levélke a legnagyobb. Ebben a tulajdonságában a közönséges
dió egyedülálló a Juglans nemzetségen belül.
A csúcsi levélkét nem mondják levélnyélen ülőnek, a többi levélnyélen ülő, vagy igen rövid levélkenyele van. A levélkék
párban vagy majdnem párban állnak. A levélkék száma egyben fajmeghatározó jellemző is a közönséges dióra nézve, annyira
jellemzően 5-9. Igen ritkán, jó erőben lévő diófán lehet 11 is.
Tizenegy levélkés diólevél:

A tizenhárom levélkés diólevelet Monok Sándor fényképezte Körösszakálban.

Igen ritkán előfordulnak egyes, hármas levélkék is. Egy svájci kutató 1,
illetve 3 levélkét mutató felvételét oldalt láthatjuk. Bár a kutató nem adta
meg, tudomásom szerint Svájcban egy diófa van csak, amelyik egyszerű
leveleket hoz, Vaud kantonban, Oron községhez tartozó Ecoteaux
tanyaközpontban. (A felvétel hitelességét a svájci bicska fémjelzi.)
Jó lenne lefényképezni. Ha arra járok, meg is teszem. De ha tisztelt
Kollégám előbb jár arra, nem bánnám, ha küldene róla egy fényképet. A
könyv következő kiadásába felvenném. Ezt a fát úgy lehet megtalálni, hogy
ha a Genfi-tó északi partján autózunk, és már Lausanne-t is elhagytuk kelet
felé haladva, még a tó vége előtt szőlőskertektől övezetten találjuk Vevey-t,
ahol a tóparton megcsodálhatjuk a Nestlé cég csupa üveg irodaházát,
egzotikus fák között. Diófánk nem itt van, hanem Vevey határában kell
északnak kanyarodnunk, és egy alsóbbrendű úton 11 km-t autóznunk. Ott van.
Jelentem tisztelt Kollégámnak, az előző bekezdés írása óta jártam Ecoteaux tanyaközpontban, és nem találtam egylevélkés
diófát. Beszéltem helyiekkel is, de ők is csak azt mondták, hogy náluk nagyon szép diófák nőnek, de egylevélkés nincs.
Találtam viszont a Genfi-tó átellenes partján, már francia földön Evian és Thonon között, Publier községben egy diófát,
amelyen az alábbi egy- és háromlevélkés hajtás nőtt.

Azt javaslom tehát tisztelt Kollégámnak, ne tegyünk le arról, hogy találni fogunk különleges diófát. Folytassuk ezirányú
kutatásainkat!

Turcanu professzor szerint az egylevélkés diófa abnormális, torz alak. Még a néhány, 2-4 levélkés
is. Biztos igaza van. (Mielőtt ezt a megállapítását arra is kiterjesztené, aki az egylevélkés diófát
keresi, nyilvánítsuk titkossá az egylevélkés diófára irányuló kutatásainkat.)
Páros számban pedig akkor találunk a diófán levélkéket, ha a csúcsi levélke alatti levélkepár nem
fejlődött ki rendesen, csak az egyik.
A levélkék mérete a termőhelytől, ezen keresztül a fák erőállapotától is függ. Például a mostoha
angol viszonyok között a csúcsi levélke csak 10 cm-ig nő.
A levélkék alakja széles, hosszúkás ovális-elliptikus, vagyis tojásforma. Ép szélűek, simák. A
levélkék válla lekerekített vagy ék alakú.
A levélkék kissé aszimmetrikusak, kivéve a csúcsi levélkét, amely jellemzően szimmetrikus.
Kövérebb is a többinél. Szélesen ovális.

Színük lombfakadáskor bronzszínű, pirosba játszó, majd világos-, éretten sötétzöld. Fényesek, szívósak. Megdörzsölve
jellemző intenzív aromás, fűszeres illatot adnak. Illatuk fanyarnak, keserűnek is nevezhető.
A levelek tanninban gazdagak, hasonlóan a fa egyéb részeihez.
A levélerek halszálka-rajzolatúak, a levél fonákán kidudorodnak. A levélerek tövénél kevés, apró szőrzet van.
Fiatal levélke:

Kifejlett levele:

A levél fonáka:

A levél erezete:

Egyes dióváltozatoknak eltérő levélzetük van, de ezek főleg csak mint dísznövények jönnek számításba. Leírtak
keskenylevelű (laciniata), csíkos levelű, piros levelű (purpurea), kőrislevelű változatokat is, az ágszerkezetet illetően pedig
csüngő (pendula) változatot is. Ezek mind véletlenszerű, természetes változatai a közönséges diónak.
Egy keskenylevelű, mégis diótermő változat:

Ritkán a leírttól egészen eltérő levél-példányok is találhatók a fán, fejlődési rendellenességként, mint például egy egyujjas
kesztyű:

Ezek a rendellenességek úgy állhatnak elő, hogy a levélkék elkülönülése szenved zavart, ezért az egyik oldalsó levélke a
csúcsi levélkével marad összenőve. A levélerek ezt nagyjából jelzik is. De ez csak egyéves, kihajtáskori tünet.

Lombja:

A lehullott levelekből juglon nevű hatóanyag mosódik ki, ami más növények növekedését gátolja. Azt a megfigyelést, hogy a
diófa árnyéka más növények számára elviselhetetlen, az idősebb Plinius fogalmazta meg először. Később Sevillai Izidor
erősítette meg, a jelenség magyarázatát is megadva. Eszerint a latin nux szóból származik a nocere (károsítani) ige. Ma is él
Szicíliában a közmondás: „Noce nuoce.” (A dió káros.) Németországban, Westerwaldban ezt így mondják: „Was unterm
Nussbaum wächst, taugt nichts.” (Ami a diófa alatt nő, annak nincs haszna.)
Kazuo Yamasaki, a híres hirosimai botanikai fotográfus diólomb-képe:

És még egy diólomb-kép Japánból:

A levelek keserű ízűek, szájnyálkahártya-összehúzó hatásúak.

Mielőtt a diófa virágait vennénk szemügyre, nézzük meg közelebbről a levélnyelet. A levélnyél ahol a hajtáshoz csatlakozik,
megvastagodik, ú.n. levélhüvelyt alkot. Lombhullás után a vesszőn ilyen nyoma marad:

A vesszőn is látszik, de a levélnyél negyvenszeresre nagyított metszetén is, hogy a levélnyél szerkezetében a szilárdító, a
levelet tartó szövetnek és a folyadékszállító edény-nyaláboknak van fontos szerepe. A mikroszkópos felvétel előtti megfestés
során a levélnyél fásodó sejtjei, amelyek a szilárdságot adják, barnás színt kaptak, a nem fásodott sejtek falai pirosas
színűek. Az edény-nyalábok pedig a nagyobb, fehér sejtek.
Világosan látszanak emellett az eltérő szövetek eltérő sejttípusai is.

Százszoros nagyításban a szilárdító szövetek közelebbről:

Kétszázszoros nagyításban pedig már az is látszik, hogy a vizsgált levélnyél egy beteg diólevélhez tartozik, a sejtek egy része
kezdődő elhalást, nekrózist mutat.

Diólomb
Mottó:
"Sárgul már a diófa levele, hideg akar lenni"
(Katonanóta)
A diófa lombhullató. Lombja a növényvilág törzsfejlődése során nem alkalmazkodott a fagyhoz, azért hull le.
Ősszel, amikor megváltozik, csökken a hőmérséklet, rövidülnek a napok, olyan változások indulnak el a diófa levelében,
amelyek a lomb lehullását eredményezik.

A klorofill és számos más fehérje mennyisége lecsökken a levélben. Ezek hiányában a szénhidrátok és a fehérjék megszokott
nyári termelődési folyamatai fokozatosan megszűnnek, a levélben lévő szénhidrátok és fehérjék tartalék-tápanyagokká
alakulnak. A diófa kivonja a tartalék-tápanyagokat a levelekből, és téli raktározásra a fa egyéb részeibe kerülnek.
Rügyekbe, vesszőkbe, törzsbe, gyökerekbe.

A klorofill elbomlása során narancssárga karotin, bíbor antocián, sárga xantofill színanyagok, pigmentek keletkeznek. Ezek
változó mennyisége, kombinációja adja az őszi diófa gyönyörű színeit.

Ezt a csodás tüneményt a diófában számos enzim és hormon szabályozza. Fizikailag pedig a szél, illetve a lomb saját súlya
okozza a lombhullást.

Ha a lombhullás idejét fagy előzi meg, a diólevél megfagy, nedvességét elveszti, egyszerre hull le.
Az őszi lombszíneződés módja nemcsak az évjárat hő- és csapadékviszonyaitól, hanem a fajtától is függ. A következő
típusokat írják:
-Korán világossárgára színeződik a lomb, és utána néhány héttel maradéktalanul lehull.
-A lomb egy része sárgán hull, más része megbarnul, s a levélkék és a levélér külön hullnak le.
-A lomb barnára színeződik, a levélkék korábban, a levélnyelek és az erek későbben és fokozatosan hullanak le.
-A lomb egy része barnára, egy része feketésbarnára színeződik.
-Késő ősszel a lombszín feketésbarna színezetet kap, a lombhullás lassú és vontatott.

Diólomb ősszel:

A lombhullás nem jelent nagy veszteséget a diófa számára. Az értékes tápanyagok a fa egyéb részeibe vándoroltak, a cellulóz,
a maradék poliszaharidok pedig a földre lehullva gombák és baktériumok kiváló, bőséges táplálékául szolgálnak. A diófa
ősszel nagy mennyiségű tápanyaggal látja el környezetének élővilágát. Az elbomló lombból humusz lesz, bővül a talaj
szervesanyag-készlete.

Végeredményben minden, a talajra került szervesanyagot a baktériumok és a gombák bontanak el. A diólombot is, a dióhéjat
is. Enyészet, tápanyag, körforgás.

Nem igaz, hogy a diófa kizsarolja a talajt. Az a tapasztalat, hogy a diófa alatt kevésbé nő sok növény, még a fű is kipusztul, a
diófa által termelt méreganyagnak, a juglonnak a hatása, ami a diófa kivágása után már nem érvényesül tovább. A talaj
pedig megnövekedett táperővel várja az újratelepítést.
Diólevél jövő tavasszal:

A diófa virágai
Vázlat:
Nővirágok
Fürtös dió
Tovább a diófa nővirágairól
Hímvirágok
Virágzási idők
Termékenyülés
A diófán külön hím- és nővirágzatok találhatók, vagyis a virágok egyivarúak. A nővirágok aprók, szinte észrevétlenek.
(Közép-Ázsiában ismert egy közmondás: Aki a diófa virágát meglátja, meghal. A közmondás igazságát nem vitatva szerényen
megjegyzem: Az is, aki nem látja meg.)
Vajon a halál az interneten is átjön? Talán nem. Halálmegvető bátorsággal nézzük meg a következő holland botanikai ábrát,
ami fejezetünk témáját, a dióvirágokat ábrázolja.

A dióvirágok különlegességére a fotoművészek is felfigyeltek. Egon Kern képei: Hímvirág, Nővirág.

A fák egylakiak, vagyis minden fa ugyanúgy termel hím-, mint nővirágokat. (Legalábbis döntő többségük.)
A virágok a fagyra nagyon érzékenyek, a legkisebb, rövid ideig tartó fagyra elpusztulnak, sőt, még valamivel 0 C° fölött, +1
C° alatt is visszavonhatatlanul károsodnak.

Nővirágok
A nővirágok a csúcsrügyekből mint vegyes hajtás- és virágrügyekből fejlődnek úgy, hogy
előbb a fiatal hajtás jelenik meg, és annak végén nyílik a nővirág. Gyakorlatilag a
csúcsrügyön belül a hajtás-kezdemény vége, amin a nővirág fejlődik, jelenik meg tavasszal
először, a csúcsrügy kibomlásának kezdetén. Mivel ekkor már védtelen, a termés
szempontjából ez a körülmény okozza a dió fagyveszélyességét.
A dió nővirágzása hazánkban április 28-május 22. közé szokott esni. Akkor virágzik a
diófa, amikor 3-4 levélke megjelent. Előfordul néha korábbi virágnyílás is, 2006-ban a
Milotai 10-es és a Tiszacsécsi 83-as már április 26-án megkezdte a virágzást. 2008-ban az
M-10-es már április 22-én, 2011-ben április 19-én kinyitotta első nővirágait.

A virágzás időszaka jellemző a termőhely éghajlatára, a fajtára, de évenként az időjárástól függően korábban-későbben
következik be, és az adott év időjárása eltérő módon hathat a különböző fajták virágzási idejére. Ez érthető is, már csak
azért is, mert a hazai virágzási időszak egy hónapján belül például a korábban virágzó fajták virágzása alatt az időjárás más
lehet, mint a később virágzók idején.
Németország középső térségében a dióvirágzás április közepe és június első fele közé szokott esni. Angliában is elhúzódik,
júniusig tart a virágzás. Egy június 10-i norvég felvétel:

Néhány francia és két amerikai fajta rügybomlási és teljes virágzási ideje a délnyugat-francia termőtájon:

Nálunk a virágzás idejébe bizony, beleesnek a fagyosszentek. Ez akkor is így van, ha tudjuk, hogy a
naptárreform óta már nem Pongrác, Szervác, Bonifác hozza jellemzően a fagyot, pláne nem az
utolsó fagyosszent, Orbán, hanem a fagyveszélyes időszak 2-3 héttel előbbre esik, vagyis május
elseje körül a legveszélyesebb a lehűlés.
Egy adott diófa nővirágzása 6-15, de inkább 10-15 napig tart. De függ az időjárástól is. Meleg
időben rövidebb, hűvösben hosszabb.
A nővirágok lágy, zsenge nyél végén ülnek. Aprók, zöldesek-sárgászöldek, nincs látható csészelevelük, szirom nélküliek. Előés fellevelük összenőtt a magházzal.

Fürtös dió
Barkatengelyük - mondható füzérnek is - legtöbbször nem több, mint 1-3, néha öt nővirágot tart. Így a diófajták és a spontán
dióváltozatok túlnyomó többsége csúcsrügyenként általában egy, jobb években kettő, ritkán három diót képes teremni. A
négyes, ötös fürt már ritka.

Hatos fürt virágzás után:

Persze, létezik fürtös dió is, vagyis jóval hosszabb virágfüzérek. Darwin egyenesen ilyen diófajtáról beszél:
"Franciaországban van egy fajta, amit szőlő-diónak vagy fürtös diónak hívnak, amelynek diói tizes, tizenötös, sőt egyenesen
huszas fürtökben teremnek." Ma már ezt a fajtát nem ismerik.
A fürtös dió ritka és érdekes.
Diófánk rokonainak megismeréséből tudjuk, hogy a fürtösség mint
virágképzési tulajdonság benne van a diófélék génjeiben. Például a
szárnyasdiók mind erősen fürtösek. A Juglans nemzetség tagjai közül a
mandzsúriai dió jellemzően fürtös. És a közönséges dió, Juglans regia fajon
belül is léteznek fürtös dióegyedek. Ha ezeket vegetatív úton szaporítják
tovább, és elterjesztik, már fürtös diófajtákról beszélhetünk.
Bizonyos mértékig fürtös diófajta például a régóta ismert, több országban is
termesztés alatt álló Hansen, amelynek egy továbbkeresztezett utóda annyira
jellemzően 20-asnál nagyobb számú virágfürtöket hoz, hogy nemesítője Multiflora1 név alatt szerepelteti, még mint el nem
ismert fajtajelöltet.
A holland Cyril diófajta bár rendszerint 2-6-os fürtökben terem, gyakoriak mégis az akár 18 diót is termő fürtjei.

A török diónemesítők nemrég találtak néhány, szintén fürtösen termő diófát, amelyeket önálló
fajtákként akarnak szaporítani. Az egyiket Maraş-12 néven, arról a török tartományról
elnevezve, ahol 1998-ban meglelték. Ennek a fának a fürtjei átlagosan 20 dióból állnak, diói
kicsik, átlagosan 7,5-8 g-osak, előnye viszont a bő termés. A diónkénti dióbél súlya 3,5 g. Képe
jobboldalt volt látható.
És találtak egy 12 és egy 26 diós fürtöket termő fát. Az előbbinek 11 g az átlagos diósúlya, az
utóbbinak 8 g.
Fürtös diónak mondják még a szerb Tisza és a moldáv Cogalniceanu fajtákat, amelyeknek diói a
fürtösség ellenére nagyok. De lehet, hogy esetükben helyesebb csoportosságról beszélni.
A fürtösség benne van diófajunk génjeiben, de csak ritkán jelenik meg. A fürtös diófajtákon kívül
a természetes dióállományokban bukkan föl néha egy-egy példány. Vagy az egész fa hoz fürtöket,
vagy csak egy-egy fürt látható a fán. Ez valószínűleg rügymutáció.
Jobbra egy szlovéniai fürtös dió terméskezdeményei láthatók.
Az egész fa fürtösségére egy svájci mezőgazdasági statisztikai
felmérés mutat példát. Eszerint Svájcban négy ilyen fürtös termésű
magonc diófát tartanak nyilván. Vaud kantonban Le Mont-surLausanne községben kettőt, Arzier községben egyet, és Fribourg
kantonban Brünisried községben egyet.
A fürtösségre a nem szakemberek is fölfigyelnek, hírek is
jönnek ilyen, fürtöket termő diófákról. A közelmúltban is
írtak már le 15-ös füzért is, egy svájci kutató pedig a
baloldali, 19-es termésfüzér fényképével demonstrálta a
dió nővirágzásának változatosságát.
A jobboldali kép pedig hazai felvétel, Gentischer Gábor
mutatja be általa, hogy hazai diófáinkon is előfordulnak
néha például 7-es termésfüzérek.
Fürtös dió Németországban, Japánban, Törökországban:

Szóval, a fürtösség a világon mindenhol megjelenik, ahol diófák előfordulnak. Egy moldáviai felvétel:

Végül, fürtös dió Iránban:

A fürtösségről saját tapasztalatom is van. A 2007. év tavaszán a fürtös terméssel egyáltalán nem jellemezhető hazai
diófajtákon, főleg a T-83-as és az M-10-es fajta egyes fáin több fürt is virágzott. Termékenyülés után 6-os, 7-es fürtök
fejlődtek. A fejlődő diótermések mérete azonban elmaradt a szokásos, legfeljebb 3-as fürtű diók méretétől.

Tapasztalatom szerint környezeti hatások is megnövelhetik az egyébként csúcsrügyekből jellemzően egyes vagy páros
terméseket produkáló diófák fürtösségi hajlamát. Én ilyen környezeti hatásnak gondolom az előző év május-június-júliusi
folyamatosan jó csapadékellátottságát, és ezzel párhuzamosan a talaj jó termőerejét. A hozzáértők ezt a jelenséget nem
fürtösségnek, hanem csoportosságnak nevezik.
Hazai diófajták (T-83 és M-10) fürtössége 2007-ben:

Dehát a fürtös virágzás és termés ritkaság. A Juglans regia fajon belül a vad és a nemesített diók többsége megelégszik a
legfeljebb (nagyon legfeljebb) 5 virágú füzérrel.
Tehát pontosítsuk, tisztelt Kollégám a diófák fürtösségének kérdését. Léteznek fürtös diófajták, nagyon ritkán, de ezeken a
fajtákon a vegetatív szaporítás biztosítja a fürtösséget adó génkombináció változatlanságát. Létezik továbbá véletlen
előfordulás egy egyébként nem fürtös diófán, és létezik környezeti hatásokra megnövekvő fürtösség, de ezekben a fürtökben
jóval kisebb a virágok, a diók száma, mint az előző két esetben. Az viszont biztos, hogy a fürtösség minden formájában kicsi
diók teremnek.
A fürtösség fogalmát orosz nyelvterületen a korai termőre fordulással és az alacsony famérettel összekapcsolva használják,
szkoroplodnüj néven. Határainktól nem is olyan messze, Harkovban kaphatók a következő képekkel illusztrált diók csemetéi,
fajtamegjelölés nélkül.

Igen erősen csoportos, de nem fürtös dió Körösszakálból (Monok Sándor felvétele):

(Az oldalrügyeken is csoportos virágzás és jó termékenyülés volt.)
Hazai kutatási téma volt a vesszőnkénti nővirágok, illetve a belőlük fejlődő
diótermés számossága, amely vizsgálat a hazai dióállományra nézve a következő
eredményt adta:
Magánosan termő (átlag 1-1,5 db/vessző) --63 %
Párosan termő (1,5-2 db/vessző) 32 %
Csoportosan termő (2-2,5 db/vessző) 3 %
Fürtösen termő (>2,5 db/vessző) 2 %.
Vagyis a termesztő leginkább egy szem dióra, esetleg kettőre számíthat
vesszőnként. A potenciális termés nagysága szempontjából az egy csúcsrügyből
nyíló nővirágok száma, valamint a vessző csúcsrügyön kívüli, ú.n. oldalrügyeiből nyíló nővirágok száma nagyon fontos, a
hagyományos diófajtákhoz viszonyítva.

Tovább a diófa nővirágairól
Ami pedig a virágzás idejét illeti, olyan információ is megjelent féltudományos formában, hogy Ázsiában, közelebbről
Kirgizisztán és Tadzsikisztán vidékén időben elnyúló virágzású természetes dióváltozatok is léteznek, amelyek egész nyáron
át hoznak virágot. Személy szerint én ezt nem hiszem el, de a szerző a diófa tudósaira hivatkozik: (Hemery, 1998; Germain et
al., 1997 and 1999).
Az meg már végképp nem tekinthető megalapozott információnak, hogy a beneventói boszorkány-diófa is egész nyáron
virágzott volna.
A megkésett dióvirágzás leggyakoribb oka az oldalrügyek egyikén-másikán is virágot hozó dióváltozatok léte, az, hogy az
oldalrügyek később hajtanak, így azokon értelemszerűen később jelenik meg a nővirág, mint a csúcsrügy gyors
kibomlásából. De ez a késés csak hetek kérdése lehet legfeljebb.
Más típusú megkésett nővirágzási forma is létezik, ezt Ion Turcanu kétszeres virágzásnak nevezi. Ilyen virágzás csak
kedvező feltételek mellett látható, ritkán. Egyes években, egyes fáknál.
Így néz ki egy "kétszeres virágzású" virágfüzér:

Érdemes az ilyen, másodvirágzásból származó diókra nagyobb figyelmet fordítani, mert nem kellően kutatott téma, egyedül I.
E. Kocserzsenko foglalkozott ilyen diókkal, a kievi botanikus kertben. Megállapította, hogy ezekből a diókból fát nevelve
nagyarányú köztük a korán termőre fordulő, bőtermő, tehát termesztői szempontból értékes egyed.
A másodvirágzásból származő diószemek mérete jóval apróbb, mint ami a fajtára jellemző. Egy orosz felvétel ugyanannak a
diófának a normális és a másodvirágzásból termett dióiról:

A nővirágok magháza eleve apró, dióforma
kiszélesedésű. Ha megfigyeljük, ez az apró
"diócska" egy négy éles lebenyre oszló csúcsban
végződik, - a baloldali német és a jobboldali
kínai botanikai képen látható, - ami a
virágkelyhet alkotja. Mondhatjuk négy
sziromnak is, de annyira apró, hogy
gyakorlatilag észrevehetetlen.
A diófélék családján belül - láttuk - az Alfaroák
nővirágán fejlettebb formában láthatók ezek a szirmok.
A nővirágokból a virág nagyságához képest viszonylag széles kétszárnyú bibe
emelkedik ki, aminek legjellemzőbb elnevezését a spanyolok adják: két
agancskának (dos cuernecitos) mondják.
A bibe megjelenéséből, fenológiájából következtethetünk fogamzóképességére.
Amikor még csak a bibék csúcsa válik szét, attól kezdve mondjuk a nővirágot
fogamzásképesnek. Akkor éri el a fogamzásképesség a maximumát, amikor a bibék mintegy 45°-ban nyíltak szét. Amikor
pedig már szétterültek, a fogamzásképesség végén járunk, főleg, amikor a bibe elveszti üde színét. Egy olasz nyelvű ábrával
tudom illusztrálni.

A dió nővirága fényképen és a bibe felülete közelről:

A nővirágról elmondottakból megállapítható, hogy a dió biológiájában (és termesztésében) a nővirágoknak kiemelkedő
jelentőségük van, mert ellentétben a legtöbb gyümölcsfajjal (és más fákkal) a diófa kevés nővirágot hoz. A diótermés akkor
lesz kielégítő, ha a nővirágok 70-80 %-a megtermékenyül, szemben pl. a csonthéjasok 20-25 %-os termékenyülésével. Ebből
a szempontból csak a csúcsrügy mellett az oldalrügyeken is virágot hozó fajták lehetnek kivételek. Egyébként a diófán
legfeljebb csak annyi lehet a termés, ahány vessző, ahány csúcsrügy van.
Nem fejlődik azonban minden csúcsrügyön nővirág-kezdemény. A nővirágzási hajlam függ az évjárattól, a fák típusától,
erőnlététől, az előző évi nyári kielégítő vízellátottságtól. Hogy miért attól függ? Mert akkor fejlődik ki az a hajtás, aminek a
végének, a leendő csúcsrügynek is tökéletesen ki kell fejlődnie ahhoz, hogy a csúcsrügyén belül nővirág-kezdemény
differenciálódhasson.
Többéves hazai vizsgálatok szerint a hazai dióállomány így oszlik meg a hajtásokon lévő nővirágok aránya szerint:
a fák 30 %-án a vesszők 15 %-a hoz nővirágot,
21 %-án 30 %-a,
34 %-án 45 %-a,
14 %-án 60 %-a,
1 %-án 75 %-a.
Erre lehet számítani. Ezen javíthat a termés csoportossága, mint említettem.

A fiatal diófák korán - az oltványok a kiültetés évében, vagy a rákövetkező évben - elkezdhetik nővirágaikat mutogatni,
néhány szem termést érlelni. Az első években jellemzően csak nővirágzás történik, a hímivarú barkák mintegy 5-6 évvel a
kiültetés után jelennek csak meg.
Léteznek, ritkán, valóban az első és a második éves koruktól kezdve termő diófák, ezek közül a legismertebbek az Ideal és
magoncai, amelyek sok más név alatt is futnak, a volt Szovjetunió területén. Egy ilyen, első életévében már termést hozó
csemete egy 1984-es felvételen:

Az első-második évben teremni kezdő diócsemeték már az első év végi kiemeléskor, kézbevételkor megmutatják azokat a
jegyeket, amelyek alapján biztosan kiválaszthatók a rendkívül korán termőre forduló, termő egyedek. Eduard
Bartolomejevics Evanzseliszta orosz diónemesítő a következőkben foglalja össze ezeket az ismérveket:
A csemetén nagy, kerek, nyakas rügyek találhatók, amelyek a levélhónalji rügyektől feljebb állnak.
Virágzat, vagy kifejletlen virágzat helyének behegedt bemélyedése (krátere) közvetlenül a csemete csúcsrügye alatt.
Nővirág rügye vagy barkarügy a szokásos vegyes csúcsrügy helyén.
Gyökere is rendellenes, nem a szokásos hosszú főgyökér, hanem rövid, tömzsi. A rövid, tömzsi főgyökér nem abszolút
jele a korai terméshozásnak, de a szokásos, hosszú főgyökér kizáró jel.

És ami különösen különleges, ezek a rendkívül fiatalon már "ivarérett", termő csemeték határozottan elkülöníthető nemi
vonásokat mutatnak. Első és második éves magoncok rajzai:

Nemcsak a látvány alapján mondhatjuk, hogy a baloldali csemete hímivarú, és fordítva, hanem például a csúcsrügyük jellege
és egyéb jellegzetességek alapján. A rajz magyarázata:
1. Barkarügy mint csúcsrügy, télen
2. Nővirágrügy mint csúcsrügy télen
3. Az első éves termésnyél beforrott kráter-helye
4. Nyakas rügy, amiből termő vessző fog fejlődni
5. Az első éves növekedésen belül a másodlagos növekedés határa jól látszik
6. A diófa első éves tartalékrügyei, a fiatal törzs sérülése, pusztulása esetére
7. Gyökérnyak
8. Főgyökér
9. Mellékgyökerek
A rajzokon még egy jellegzetességét láthatjuk az első évtől termő diótípusnak. A második évben az első éves növekedés
fölötti, azonnali elágazást. Oka ugyanaz, mint amit a diófa alkatának megfigyelése során a villázódásról megtudtunk. Ahol a
csúcsrügyből termést hozott a diófa, nincs tovább egyenes növekedés.
A rendkívül korán, első évtől termő diófák törzse tehát igen alacsonyan, arasznyira a föld fölött elágazik, két erős vázág
fejlődik. A gömbkorona kialakulása a földnél kezdődik, bokorforma jön létre, gyakran szinte elfekvő vázágakkal. A vázágak
egyike átveszi a vezér szerepét.
(Gyakoriak az 1-3-5 levélkés összetett levelek is.)
Hazai termesztői és nemesítői szempontból az Ideal típusú diófák nem kaptak eddig figyelmet. Oroszországban már komoly
tapasztalatokkal rendelkeznek róluk. Az első és a második virágzási hullám kihasználásához más arányban szükségesek
hímjellegű egyedek, a nőjellegű állományban. Ismerni kell az apró dióméret jelentkezésének feltételeit, és ma már az is
tudható, mely diótermések alkalmasabbak a további nemesítések alapanyagának. Szóval, mások máshogy látják a diófát,
mint mi, mert mások a körülményeik, és jó- vagy balszerencséjük más típusú diókkal hozták őket össze.
Mondhatjuk, az Ideal és utódai fent leírt tulajdonságai szélsőségesek. De ezek is benne vannak a diófa génjeiben.
Elvétve előfordulnak olyan - magról kelt - diófák a hazai állományokban is, amelyek kifejlett korukban is jellemzően csak
nővirágot hoznak, hímvirágú barkát keveset, vagyis az egész fa inkább nőivarúnak tekinthető. És ennek a tünetnek az
ellenkezője is megtalálható a hazai diófa-állományban is, azok a fák, amelyek csak hímvirágot hoznak. Az előbbiek
idegenbeporzással teremhetnek, az utóbbiak viszont terméketlenek.
A virágzás és a terméshozás szempontjából a diófa felnőttkorát 25 és 70 éves kora közé tehetjük, idősebb korában a
terméshozam csökken.
Más gyümölcsfajokhoz hasonlóan, de jóval kisebb mértékben a diónál is előfordul néha alternáló terméshozás, vagyis amikor
bővebb és gyengébb termésű évek váltakoznak. Ha sok a dió, a nővirág-differenciálódás romolhat, a gyenge termésű évben
viszont - ha egyébként a körülmények nem rosszak - a diófa erőt gyűjthet a következő évi terméshez. Bár az alternálás
jelensége a mi diónknál meg se közelíti a pekándiónál tapasztalhatót, egyes diófajtáinknál mégis észrevehető. Ilyen a Milotai
10-es is.

Az alternáló terméshozás a nagy termés produkálására képes diófajták védekezése a legyengülés, pusztulás ellen. Ha túl sok
termést kell kinevelni, megérlelni, a diófának egyszerűen nincs elég biológiai kapacitása olyan mennyiségű szénhidrát
termelésére és a fán belüli szállítására, amekkora a termésen felül magának a fának is szükséges. A vesszők beérleléséhez,
valamint tartalék tápanyagnak a következő tavaszi induláshoz. Ezért a terméssel túlterhelt diófa a következő évben
lassabban indul, kevesebb virágot hoz. Ha ebben a kihagyó évben nem rakódik be nagy terméssel a fa, több energiája jut a
hajtások nevelésére, a vesszők jó beérlelésére. És újult erővel láthat a következő nagy termésű évnek.

A diótermés kifejlődése, dióérés
Mottó:
„A Orzech robi co moze,
nim spadnie z drzewa: dojzrewa”
(A dió teszi, mi tőle telik,
míg le nem esik, csak érik, érik)
(Wladislaw Scislowski)
A megtermékenyült nővirág megvastagodásából, a körte, majd gömb alakú húsos
terméskezdeményből gyors növekedéssel fejlődik ki a diótermés. A termés a
virágzástól számított 4,5-5 hónap alatt érik meg.
A zöld burkon - kopáncson - belül barázdált, fásodott, erősebb-gyengébb csonthéj
található, aminek keménysége az adott diófajtára jellemző. Ez tartalmazza a fehéreskrémszínű állagú ehető dióbelet.
A diótermés mérete erősen függ a fajtától (a dióegyedtől). Befolyásolja ezen kívül az
adott nyár első hónapjának, júniusnak az időjárása. A júniusi vízellátástól függ a
diótermés mérete. Száraz június esetén kisebb, csapadékos június esetén nagyobb ugyanannak a diófának a diómérete.
A hőmérséklet is fontos tényező, a júniusi hideg időjárás is gátolja a diótermés kifejlődését. Hideg június után a diók nagyobb
arányban maradnak aprók, hiába sok a csapadék júniusban.

Termékenyülés után igen gyors a kialakuló diótermés növekedése. Közel két hónapon át a termés átmérőjének napi 1 mm-es
növekedése figyelhető meg. Ehhez a gyors növekedéshez a diófának egészséges lombozatra, tápanyagokra és vízre van
szüksége. Ebben az időszakban a gyökérzet tápanyagfelvétele aktívabb, mint a nyár második felében. A zölddió méretbeli
növekedése június végéig tart.

Hazánkban június 20-30. között indul meg a dió csonthéjának keményedése. Először a csúcsi részen észlelhető a keményedés,
ha tűvel, villával, stb. megszúrjuk. Július elején már a dióbél folyékony állaga is szilárdul.

A csonthéj kellő vastagságához a nyár első felének, júniusnak és júliusnak megfelelő időjárása szükséges. Hűvös évjáratban,
különösen hideg talajon, hideg fekvésben a csonthéj vékonyra marad, végletesen a csúcsi részén lyukas is maradhat.
A dióbél júliusban szilárdul meg, kifejlődése, méretbeli növekedése júliusban történik. A júliusi hónap megfelelő időjárása
szükséges ahhoz, hogy a dióbél a héjat minél jobban kitöltse. Mint az idevágó francia közmondás is mondja, július végére a
dióbél kifejlődik: "Á la Sainte Madeleine, les noix sont pleines."
Extrém esetben, amikor aszályos júniust csapadékos július és augusztus követ, a kisméretűre maradt héjban a bél nem fér el,
hanem a dió a csúcsnál megrepedhet. És az se kedvez a dióhéj kifejlődésének, ha a július rendkívül száraz és meleg, ilyenkor
nincs elég víz a dióhéj fejlődése számára.
A kifejlett diótermés vaskos kocsánnyal kapcsolódik a hajtáshoz. Felszíne a többi diófajhoz viszonyítva is jellemzően sima,
fehérrel pöttyözött zöld színű. A zöld burok vastag, húsos, bőrszerű. Mérete a legapróbb termésű egyedeknél alig nagyobb 2
cm-nél, többségében viszont jellemzően 3-4-5 cm-es.
Botanikailag a zöld burok egyben a perikarpium és a mezokarpium is. A csonthéj az endokarpium, amin belül a dióbél a
tulajdonképpeni mag.
A zöld burok legkülső, vékony rétege a diótermés kifejlődése, a gyümölcs növekedése során lekopik. Marad a húsos, lágy
szövet, ami parenchimasejtek tömegéből áll. A zöld burok belső felületét vékony fonalak borítják, ezek az edény-nyalábok
táplálják.
A csonthéj alapján mondhatnánk a diót csonthéjas gyümölcsnek is, ha ez a kifejezés a hivatalos kertészeti terminológiában
nem a Prunus fajok termésére lenne lefoglalva. Pedig azok csonthéja az ehető gyümölcsön belül található, tehát nem a héj a
gyümölcs legjellemzőbb vonása. Így jobb híján a diót a héjas gyümölcsűek közé szokták sorolni, pedig semmi rokonságban
nem áll az ugyancsak idesorolt mandulával, mogyoróval, gesztenyével. (És külföldön még hányféle héjas terméssel!)
Turcanu professzor a diótermést ál-csonthéjas termésként deffiniálja.
Ritka az a diófajta, amely háromnál több termésből álló fürtöt terem. Pedig nem lehetetlenség, amint a dióvirág
tárgyalásakor már láttuk.
Egy burokban legtöbbször egy dió van, de néha előfordul kettő is. Egy régi francia diófajtánál, a noix Fertile vagy
Praeparturiens néven nevezett diónál a kettes, hármas dió gyakori volt egy burokban.
Nézzünk meg egy holland botanikai ábrát a diótermés kifejlődéséről.

A dióhéj keményedése július elejétől egészen szeptember elejéig tart, majd kezdődik az érés. Az érés kezdetén:

Kopáncsrepedés:

Amikor a diótermés csonthéja már teljesen kifejlett, kemény, a fajtára jellemző rajzolatú, ugyanakkor a
csonthéjat borító zöld burok még vastag, húsos, vagyis a következő kép szerinti érési állapotban van, a
dióbél igen finom állagú, fehér színű. Ilyenkor a dióbelet borító vékony hártya még puha, a bélről
lefejthető. Az ilyen érési állapotú dióbelet nevezik Nyugat-Európában friss diónak, ami különleges
csemegének számít.

A dió zöld burkát a magyar nyelvben leginkább kopáncsnak mondják, de találkozni a kopács, kupacs elnevezéssel is. Mint
Nagy László Dióverés c. versében is írja: "burkos dióra a gyermek kővel kopácsol."
Anyagában tannin, juglon, citromsav, almasav, stb. található.

A kopáncs a dióhéjról éréskor szabálytalan foltokban válik le, majd hamarosan megfeketedik. A kopáncsleválásnak ez a
módja fajmeghatározó jelleg. A diókopáncs leválásának folyamatát hívják kovadásnak vagy somzásnak.
A kovadás kifejezését használja Szentiványi Péter, más növények terméshéjának felnyílásával azonosan. Például kovadásnak
nevezik a repce becőtermésének, a gyapot toktermésének és egyes hüvelytermések felnyílását is.
Somzásnak pedig a nógrádi Zagyva-völgy vidékén mondják a diókopáncs repedését. A szó másik alakja a somlás, ami a (ki-,
szét-)bomlással azonos értelmű, és ebből erednek a Dunántúlon is, Erdélyben is egyes hegyek nevei, amelyek teteje szétnyílni
látszik (Somlyó).

Biológiailag akkor tekinthető érettnek a diótermés, amikor a bélrekeszeket elkülönítő belső válaszfal már nem fehér.

A kopáncs a dió érésekor szabálytalanul reped, megbarnul. Ha megreped, a
dióbél már ehető, de szárítás nélkül nem tárolható. A kopáncs repedésekor
kinyerhető dióbelet szokták „friss dió”-nak hívni, ami igazán finom ínyencség.
Hűtve tárolható.
A dió érésének módját illetően a diófajták öt főbb típusba tartoznak:
A burok felreped, a dió kicsúszik, és néhány roston csüngve szárad, majd e
rostok megszáradása, törékennyé válása után lehull.
A burok felreped és a dió kihull.
A burok felreped, de az érési időn belül csak rázásra (szélre) hull ki.
A burok felnyílik egy kissé, de a dió nem hull ki, hanem a később
rászáradó burokkal együtt hull le később.
A dió a zöld burokkal borítottan hull le.
A felsorolt kopáncsrepedési formák közül kétségkívül az első a
leglátványosabb.

Az érés ütemességét tekintve is nagy a diófajták között a különbség. Van fajta, amelyik 5
nap alatt, míg másik 40 nap alatt hullajtja le termését.
Éréskor a baktériumfertőzött, értéktelen dióterméssel kezdődik meg a dió hullása. Ezután a
fajtára jellemző érési intervallumon belül a dió hullása időben egyenletesen zajlik le.
Természetesen az időjárás az érés egyenletességét befolyásolja. Például a Milotai 10-es
fajta eső hatására 3 nap alatt képes 0 %-ról 60 %-ig lehullani.
Előfordul, hogy a diótermés egy része nem hullik le, hanem télen is a fán marad. Jobbra még
április 20-án is a fán csüngő tavalyi dió látható. Ez nem természetes, a képen látható diót
egy molylepke bábinge ragasztotta fel.
A diófa természetes körülmények között magjáról szaporodik. Egy nagy diófa 9000 szem
diót is teremhet.
A magról kelt diófák közül azok adják a legjobb diót, amit a varjak ültettek.
Magyar népi megfigyelés a Tiszahátról, hogy a varjak a nagyobb, ugyanakkor jobban törhető diót kedvelik. A varjak által
elhullatott magvakból kelt diófák a varjak szelekciós munkája következtében tendenciájában nagyobb diókat teremnek. Az
emberi diónemesítő, szelekciós munka tulajdonképpen csak a varjak szelekciós munkájának folytatása, hiszen a varjak ezt a
kiválogató munkát már évezredek óta végzik. Egyáltalán nem foglalkoznak a nagy termésű lódiókkal, a törhetetlen
kődiókkal, de a lyukasodó héjú cinegediókkal se.
Tudjuk, a diófáról lehulló diók közül kevés szokott közvetlenül a diófa alatt kicsírázni, hiszen a juglon csírázásgátló hatása a
csírázó dióra is káros. A távolabbi terjesztés főleg a varjak érdeme. A vadon nőtt diót népiesen varjú ültette diónak hívják.

És terjesztői elismerés illeti a mókusokat, egereket, mátyásmadarakat, csókákat is.

Fenofázisok

A diófa éven belüli megjelenési formáit nevezzük fenofázisoknak. Erre többféle felsorolás létezik. A fenofázisoknak abból a
szempontból van jelentőségük, hogy tudjuk, az éven belül éppen milyen tevékenységet végez a diófa, mire van szüksége ahhoz,
hogy az adott tevékenységet jól elvégezze, illetve milyen fázisban milyen veszélyek fenyegetik. Egy rövidített fenofázis-sor:
-A fakadás ideje. Magyarországon április-május. Számos, részletezett fenofázisra bontható. Rügy duzzadása,
rügypattanás (Magyarországon április 5-15.), a hajtás különböző fázisai, virágzás, terméskezdemények megjelenése.

-A hajtás és a lombozat kifejlődésének fázisa, a zöld termés növekedése és fejlődése. Ez a fázis is több részre bontható.
Május-június jellemzően az elsődleges hajtásnövekedés ideje, június vége és július a másodlagos hajtásnövekedésé
(Szent János-hajtásoké).

-A hajtásnövekedés leállásának, a hajtások beérésének, barnulásának fázisa.

-Az érés ideje. Magyarországon szeptember-október.

-Őszi lombszíneződés és -hullás.

-Betelelés.

-Téli mélynyugalom.

Természetesen a fenofázisok megjelenése csak egy adott - fajtájú - diófára vonatkozva adnak tájékoztatást. Az egyes fajták
tavaszi kihajtása a fajtára ugyan jellemző, amit az adott év időjárása csak kisebb mértékben befolyásol, de a fajták között
szélsőséges eltérések lehetnek, ugyanazon a termőhelyen is.
A fenofázisok tanulmányozásának növényvédelmi szempontból lehet jelentősége. És itt elsősorban a rügypattanás és a
hajtásfejlődés állapotait vizsgálták részletesen, és bontották - elméletileg - fenofázisok sorára. Ha már a rügy pattanása, a
hajtáskezdemény bizonyos, megkülönböztethető állapotú, már lehet permetezni a gnomónia és a baktérium ellen. Hogy milyen
állapotú a rügy, azt színes tablón állították össze francia tanácsadók, és a módszert itthon is kipróbálták.
Ennek a tablónak a fekete-fehér változata:

Gondolom, tisztelt, a diófát figyelő Kollégám jobb rajzokat tudna készíteni, különösen a tavaszi rügybomlás fázisait kiemelve,
mert a gyakorlatban, az első rezes permetezés idejének meghatározásában az lenne fontos.
Franciául nálam is kevésbé beszélő Kollégám részére az ábra első két sorának fenofázisait így magyarítanám:
A: A rügy pikkelylevelei a nyugalmi állapotot mutatják.
A2: A pikkelylevelek megmozdultak, eltűnt a rügy csúcsa.
B: A rügy annyira megduzzadt, hogy már hengeres alakot vett fel.
C: A rügypikkelyek szétnyílnak, megjelennek a levélkezdemények.
C2: A rügypikkelyek elváltak a levélkezdeményektől.
D: A levélkezdemények szétbomlanak, különválnak.
D2: Az első levelek kibomlása.
E: Megjelennek a nővirágok első látható kezdeményei.
F1: A virágzás kezdete, a bibék szétválása.
F2: Teljes virágzás, a nővirágok teljes fogadóképessége.
G: Virágzás után, már terméskezdeményről beszélünk. (Megjegyzés: Maga a virágzás folyamata, a bibe nyílása,
fogadóképessége, majd elbarnulása is több fázisra osztható.)
Ugyanezek a fenofázisok színesben:

Szerintem a két utolsó rajzot (F3 és G) felcserélték, az F3 jelezné a bibék felületének száradását, a G pedig később a bibék
barnulását.
A hímvirágok nyílásának fenofázisai, ugyancsak francia tanácsadóktól:

Mint Dankó József is erősen felhívta rá a figyelmet, ahhoz, hogy a baktériumfertőzési, baktérium elleni védekezési
kérdésekről egzaktan beszélhessünk, hogy mindnyájan ugyanazt értsük ugyanazon a kifejezésen, a fenofázisok pontos, a
diótermesztési tudomány által meghatározott terminológiája szükséges. Mert amíg az hiányzik, csak elbeszélünk egymás
mellett.
És pontosabban kellene ismerni a xanthomonasz-fertőzés élettanát.
Dehát túl azon, hogy egy dióültetvény azonos fajtájú szomszédos fáinak rügypattanása is eltérő idejű, és túl azon, hogy egy
adott fa rügyei is eltérő időben bomlanak, azzal a gyakorlati nehézséggel is számolnia kell a fenofázisokat figyelembevevő
diósgazdának, hogy egy meleg tavaszon a rügyek kihajtása robbanásszerű.
Nézzük meg az alábbi két felvételt! Ugyanabból a rügycsoportból fejlődő hajtáskezdemények láthatók mindkettőn, egy óra
eltéréssel. A változás szembetűnő. Ha megállapítjuk egy rügyről, hogy permetezhetünk, mire a permetezőgépet felszereljük,
és mire a 10-20 hektáron végigmegyünk, a diórügy már másik fenológiai állapotot mutat. És az egyik rügynél korán, a
másiknál későn permetezünk.

A francia éghajlat kedvező a diófa számára, Dél-Franciaországban már akár márciusban is kihajthatnak a diófák. De csak
az hajt ki, amelyiknek a génjeibe ez bele van kódolva. Az ilyen korai kihajtású fát "noyer de mars"-nak, márciusi diófának
nevezik a franciák. Természetesen a diófák többsége április végén-május elején hajt ki ott is. És megvan az ellenkező véglet,
a júniusi kihajtású diófa is (noyer de la Saint-Jean), ugyanazon a termőterületen.
Érdekessége, ritkasága miatt erről a Szent János napi diófáról kissé részletesebben.
Történt 1954-ben, hogy Franciaországban a dióvirágzás idején erős tavaszi fagyok voltak, és gyakorlatilag abban az évben
nem termett dió. Ekkor vált feltűnővé, hogy egyes diófák ilyen körülmények között is szép termést hoztak. Ekkor figyeltek fel
az egészen késői, júniusi kihajtású diófákra. Ezek nem árutermelő fajták, hanem magonc diófák.
Információs forrásom két ilyen fáról számol be, az egyiket fényképen is be tudom mutatni. Az első felvétel 2002. június 4-én
készült. A felső képen látható fa - jobboldalt az ágainak részlete látható - kiszáradtnak látszik, pedig csak a téli álmát alussza
még. Az alsó kép ugyanazon a napon, ugyanott készült, és egészen más, mondhatni júniushoz képest normális fenofázisú
diófát mutat. A két diófát csak egy út választja el egymástól.

A következő képen a június 15-i állapot látható. Megkezdődött a Szent János diófa kihajtása. Már egyes ágain van néhány
levél.

És íme, június 25-én már tömegesen jelennek meg levelei, és július 4-e lett, mire valamennyi levele kifejlődött.

A Szent János diófa ősszel se hasonul a többihez. Az utolsó kép november 10-én készült, amikor a diófák már teljesen
elhullajtották lombjukat, ennek meg még megvannak a levelei.

Itt pedig egy francia amatőrfelvételt látunk, ugyancsak kései kihajtású diófát. Éppen csak a csúcsrügyei indulnak.

Úgy látszik, francia földön nem is olyan ritka a Szent János diófa. Magam is rábukkantam véletlenül kettőre. Az egyik
Trémolat község területén található, a folyóparton, a közúti és a vasúti híd között félúton, a másik pedig Courpiere városától

dél felé 9 km-re az országútról látszik, a patakparton. A felvételek június 21-én készültek!

Hogy ebből mi a tanulság? Az, hogy a diófa genetikai változatossága igen nagy, és a fa élete során erősen ragaszkodik
genetikai meghatározottságához, nem engedi magát külső - időjárási - tényezőktől befolyásolni.
Elintézhetnénk a kérdést azzal is, hogy rendben van, van néhány ilyen diófa Franciaországban. (Bár Loudon már 1835-ben
Angliában, Chiswick mellett is talált egyet, amelynek július 1-je előtt még egy kihajtott rügye se volt, M. Cardan pedig
Darwinnak számolt be ezirányú franciaországi megfigyeléseiről. Eszerint annak ellenére, hogy öt héttel később virágzott mint
a többi dió, a termés és a lombozat fejlettsége augusztusra utolérte a többi fajtát, és ősszel tovább megartotta leveleit.)
De a svájciak igen akkurátus emberek. Leltárba vették Svájc diófáit, azokat, amelyek valamilyen szempontból méltóak a
figyelemre. És pontos helyüket feljegyezve, leltári számmal ellátva tíz ilyen késői kihajtású diófát vettek lajstromba.
Nálunk ilyen mezőgazdasági összeírás még nem volt.
A rendkívül kései kihajtású spontán dióváltozatok világszerte megjelennek. Törökországban figyeltek fel a képen látható
fára, ami ugyanilyen tulajdonságot mutat.

A fenofázisokhoz, a fakadás idejéhez kapcsolódó téma a diófa nedvedzése, amiről sokat beszélnek. A diófa téli álmából
felébredve, amikor a talaj sem fagyos, megkezdi nedveinek felpumpálását a gyökerekből a vesszőkbe, hogy minél gyorsabban
kirobbanhasson, ha eljön az ideje. Ez a nedvedzés már a fakadás előtt két hónappal megkezdődhet. Olyan erővel nyomja a fa
a nedvet, hogy tavaszi metszéskor igen sok folyadékot veszíthet. Ezt a nedv-vesztést sokan károsnak tartják ("elvérzik a
diófa"), más szerzők szerint ez természetes, és a gyökérzet pótolni tudja, csak sír a diófa ("llora", mint az argentinok
mondják).
Jóval kisebb mértékben, de nedvedzik a diófa lombhullás után, beteleléskor is. A gyökerek a fagymentes talajban tovább
dolgoznak, vizet vesznek fel. Lombozat híján, ami elpárologtatná a többlet-vizet, a nedvesség a fa törzsében, ágaiban,
vesszeiben raktározódik, nyomása van. Jellemző tünete ennek az időszaknak, hogy a fa törzsén, ágain ilyenkor található a
legtöbb friss, fehéres kéregrepedés, ami a törzs és az ágak vastagodásának a jele. A diófa törzse a betelelés előtt vastagszik
meg leginkább. Aktív élettevékenysége ez a diófának akkor is, ha a laikus szem lombhullástól tavaszig nem lát változást a
diófán. (Hogy az ősszel felvett víz miatt az első fagyokra mégsem szenved fagykárt a diófa, az annak a következménye, hogy a
raktározott szénhidrátokból és a vízből azonnal fagyálló folyadék képződik.)

A diófa alkata
Mottó:
„Az aranyos diófának lehajlik az ága”
(Magyar népdal)
"Sátoruljatok csak,
hűs diófáim.
(Kiss Benedek)
A diófa a leginkább fényigényes kultúrnövény. Növekedéséhez is, termőképességéhez is fény kell. A
napfényes helyet szereti. Ha nem éri árnyék, törzséről sok elágazást hoz, ágait korán szétteríti. Árnyékos helyen megnyúlt
törzset, kevés elágazást fejleszt, a napfény felé törekszik.
A diófa alkata, felépítése sajátos, tetszetős, hangulatos. Emiatt dísznövénynek is tekinthető. Felépítése botanikai
sajátosságából adódik, abból, hogy a diófa a csúcsrügyből virágzik.

Nyílt területen, ahol a diófa minden oldalról kellő fényt kap, a következők szerint formálódik
alkata.
A fiatal csemete első hajtásaival kijelöli leendő ágainak irányát, jellemzően alacsonyról
indítva ágait. A következő 1-2 évben törzse a csúcsrügyből többé-kevésbé egyenesen,
függőlegesen nő tovább, és az előző évi csúcshajtásnak megfelelő vesszőről hasonlóan újabb
elágazásokat hoz. A korábbi években hozott elágazások csúcsrügyeiből az ágak tovább
növekszenek, jellemzően íves, többségében felfelé ívelő irányban. Mintegy megalkotják a
diófa koronájának terét. Az évenkénti emeleteken ez a folyamat ismétlődik, ezt nevezik
szakemberek hierarchizálódásnak. A vesszőkön lévő rügyeknek mindig csak kisebb része
hajt ki.
A diófa néhány éves korában megjelennek az első nővirágok a csúcsrügyekből fejlődő éves

hajtások végén. Akkor, amikor a csúcsi szaporítószövet, a merisztéma az éves
növekedés leállása idején már kellő erőben, kondícióban érzi magát, a csúcsrügy
kifejlesztésekor a csúcsrügy kezdeményében a vegetatív szövetek szaporítása mellett
virágkezdeményt is alakít, ami a következő év tavaszán a friss hajtás végén fejlődik
tovább nővirággá. Mivel a nővirág kezdeménye foglalja el a csúcsi szaporítószövet
helyét, a nővirágos hajtás nem tud tovább növekedni, illetve csak annyira, amennyire a
virág megjelenése után a hajtásnak a virág alatti részén lévő sejtek teljes kifejlődése,
meghosszabbodása lehetővé teszi. A további növekedést a hajtás kifejlődése után a
hajtás rügykezdeményeiből, most már mondhatni, rügyeiből a nővirág, illetve a
terméskezdemény alatt kitörő hajtás, az áltengely biztosítja.
Ez viszont már azt eredményezheti, hogy nem egy, hanem két hajtás indul a virág alól.
Ugyanez a helyzet, ha a csúcsrügy hajtása - a nővirágzás miatt - valóban nem nő tovább,
hanem a csúcsrügy melletti oldalrügyekből fejlődik a hajtás. Ezt a francia szakirodalom
„váltás”-nak mondja (relais), a két új hajtást pedig villának (fourche). Ez esetben is
jellemzően két hajtás indul a termő rügy mellől. (Egyes fajták az oldalrügyek nagy
százalékán is virágot, termést hoznak, pl. a kaliforniai Payne fajta, ezek a fajták értelemszerűen jóval kisebb növekedésűek.)
Megjegyzem, a hímvirágzás a növekedésre semmilyen hatással sincs.
A diófa tehát nővirágzáskor, terméshozáskor rendszerint megkétszerezi hajtásainak, csúcsrügyeinek számát! A villázódás
jelensége a következő években is ismétlődik, a nővirágzások alkalmával. Értelemszerűen a diófa rendelkezésére álló víz és
tápanyag-mennyiség két hajtásra oszlik el (nem beszélve a termés kineveléséhez szükséges tápanyagról), ezért a két új hajtás
rövidebbre nő, mint virágzás nélkül. Ebből az következik, hogy a termő diófa növekedése lelassul a kezdeti évekhez képest.

A nővirágzás tehát csökkenti a növekedést (akkor is, ha a virágból nem lesz termés). Ezért erdészeti, fatermelési célra a
későn termőre forduló típusok a kívánatosak, amelyek hosszú egyenes törzset nevelnek.
Ha a diófa függőleges központi tengelyén a nővirágzás miatt bekövetkezik a „váltás”, attól kezdve a törzs kettéágazik,
megszűnik a központi tengely. Hasonlóképpen az ágak vége is terméshozás esetén rendszeresen szétágazik. És így tovább, a
gallyak, vesszők is. Az állandó villázódás következtében jellemzően olyan struktúrája alakul ki a diófának, a koronának,
amelyen belül vannak az ágak, gallyak, és kívül a hajtás, a lomb, a termés. Jó termőképességű diófajták koronája jellemzően
gömb alakúvá válik.

Természetesen ez csak elmélet, a gyakorlatban egyes ágak hosszabbak, (áltengely), mások rövidebbek. Idő kell, míg az ágak
közti teret is be nem növi a fa.
Az alábbi kanadai felvételen jól látszik a leírt villázódás:

Erre mondja Turcanu professzor, hogy a diófa elágazásai jellemzően dichotomikusak, vagyis jellemzően kettősek. Egy
elágazásból ritkán nő több ág, esetleg, legfeljebb négy.
A diófa - nem tudom, hogyan, de mégis - „látja” a fényt. Arrafelé indítja hajtásrügyeit, növeszti hajtásait, amerre fény, hely,
tér van, oldalirányban, de akár lefelé is. Kialakítja és betölti a saját terét.

Az alsó, árnyékban lévő vesszők, gallyak, ágak nem kapnak a növekedésükhöz elég fényt, és a fa a tápanyagokat a jobb
helyzetben lévő részek felé csoportosítja. Ezért a rossz helyen lévő vesszők, gallyak, ágak nem hajtanak ki, elhalnak, a fáról
letöredeznek. A fa fejlődésével ez az öntisztító, elhaló folyamat is állandó. Az elágazások, a csúcsrügyek száma, így a termés
ezért nem nő a 2 hatványai szerint. Nem beszélve a vesszők oldalrügyeiből származó hajtásokról, amelyek viszont növelik a
vesszők számát.
Magunk is elősegíthetjük, hogy a diófa hosszú egyenes törzset neveljen. Évente a központi tengely konkurenseként növő
vesszőt lemetszhetjük, amíg - létráról - elérjük.
Az idős diófa jellemzően igen rövid hajtásokat hoz, ha koronája ép, és a környezeti hatások
nem serkentik növekedésre, például egyik oldaláról nem vágnak ki egy addig meglévő
nagyobb fát, amikor igyekszik a rendelkezésére álló teret betölteni. Az idős fa nem nő
észrevehető mértékben. Bár még hosszú ideig képes egészségesen élni és teremni, magassága
gyakorlatilag nem nő tovább.
Idős korban bizonyos fokú önifjítást végez a diófa. Előbb a gyenge, fagy vagy egyéb ok miatt
elpusztult vesszők, beteg gallyak száradnak le, és néhány közepesen vastag ággal is folytatja.
"Önritkítás" - mint Turcanu professzor mondja. Persze, ez már az öregedés. Az elhalt ágak
utat nyitnak a farontó gombáknak. Ne is mondjuk tovább.
A növekedés időskori leállása a diófa ágainak állagából is adódik. A diófa faanyaga erős, rugalmas. Fiatal korban a vesszők
felfelé ívelődnek, később a vékonyabb-vastagabb ágak - a lomb és a termés súlya alatt is - lefelé hajlanak. Ez jellemző a
felsőbb szinteken lévő idősebb ágakra is, amelyek lefelé hajolva az alul már elpusztult, lehullott ágak helyét foglalják el. Így a
felső, legfelső ágak hajtásainak nem kell felfelé törekedniük, az alsóbb ágak lehajlásával kellő életterük van. A növekedés
ezért sem szembeötlő.
Erdei körülmények nem igazán kedveznek a diófának. Akkor képes erdőben élni, ha legalább a csúcsa fényt kap, például a
diófával együtt növekvő más fák között, új telepítésű erdőben, vagy erdőirtásban. Ilyen körülmények között az első években
törzse erős növekedési erélyt mutat, vesszői, ágai viszont jóval vékonyabbak, nem feltörekvőek, és nem mutatják azt a
felívelést, amit a szabadban nőtt társaik. Erdőben a diófa jóval később kezd virágozni, mint szabadban. Végül is erdőben
szép, egyenes törzsű, de gyenge ágrendszerű fák fejlődnek, amelyek érdemleges diótermést nem adnak.
Ha a diófát kiskertbe telepítjük, legyünk figyelemmel a várható növekedésére. A korona szélessége 25 méterig terjedhet. Az
évek előrehaladtával így alakul a diófa mérete:

F. L. Scsepetyev szerint a korona átmérője és magassága között számszerűsíthető korreláció áll fenn.
Kifejlett korában a diófa mérete akár a háromszorosa is lehet egy kisebb háznak, például egy hétvégi háznak. A kép
Romániában, a Keleti Kárpátokon kívül készült.

Mindannyian láttunk már nem faalakban, hanem hatalmas bokorként növő diófákat. Ez az alak nemcsak a közönséges dióra,
hanem a diófélék többi családtagjára is jellemző.
A bokoralak nem tévesztendő össze a fent leírt alkati tulajdonságokkal. Akkor jön létre, ha a fa fiatal korában, 10-15 éves
koráig bármilyen ok miatt, például a törzset károsító farontó gombák vagy mechanikai kártétel miatt elpusztul a törzse. Vagy
ha kivágják. Ekkor a tövéről igen sok egészséges, gyorsan növő sarjat képes indítani, mivel gyökérrendszere kiterjedt, és él,
és dolgozik.

Ilyenkor tövétől kezdve bokorformát alkot.
Így van ezzel a többi dióféle fa is.

És a diófa törpenövése? (Nem a bonzai-fákra gondolok, azok növekedésébe mesterségesen avatkoznak be.)
Ilyen is van, de nagyon ritkán, és gyakorlatilag még nem vizsgálta senki. Egy kaliforniai tanulmányban említik S. A.
Weinbaum és munkatársai, hogy faiskolai körülmények között véletlenszerűen többszázas tömegben találtak törpenövésű,
rövid hajtásokat hozó, egyébként szépen fejlődő diócsemetéket, normális növekedésű csemeték között, azokkal vegyesen. A
törpék mind Serr fajtájú oltványok voltak, azonos alanyon. Feltételezik, hogy az alany növekedési hormon termelési
jellemzőit a nemes rész is átvette. Érdekes lenne tudni, hogyan. Dehát ezt nem vizsgálta senki.
Pedig a korszerű, intenzív sövényültetvények esetében a hektárankénti termés növeléséhez nagyon hasznos lehetne.

A diófa gyökere
Mottó:
"A diófa és a teacserje gyökerei egyaránt lefelé fejlődnek;
ha kavicsba vagy törmelékbe ütköznek, a fiatal növények újból felfelé törnek."
(Lu Yu: Teáskönyv)
"A közönséges dió gyökérzete fiatal (1-2 éves) korban répaszerűen megvastagodott, hosszú
karógyökérből és nagyon kevés, vékony hajszálgyökérből áll. Ha nincs akadálya, akkor a
karógyökér csak többéves korában és meglehetősen mélyre fúródva kezd elágazni, ezért kedveli a
mély termőrétegű talajokat." (Szentiványi Péter)
A fiatal diócsemete mintegy három évig elsősorban nem a talajfelszín fölötti részeit, hanem a
gyökerét fejleszti, a vastag karógyökérben sok tartalék-tápanyagot halmoz fel. A gyökér fejlődése a
hajtás, fiatal törzs fejlődésének többszöröse, az első életévben hatszorosa is lehet.
Turcanu professzor így jellemzi a diófa gyökerét:
A csemete első évében a főgyökér 50-80 cm-t nő lefelé, szélsőséges esetben akár 2 métert. Ugyanakkor a csemete földfeletti
növekedése csak 35-40 cm. A főgyökér második éves növekedése 1 méter körüli.
Az első éves csemete főgyökerének vastagsága a talajfelszín-közeli részen 2-3 cm.
A főgyökér erőteljes növekedése ugyanakkor csak rövid ideig, 3-5 évig tart. A főgyökér vastag része idősebb diófák alatt is
csak 3-3,5 méterig nyúlik. Ha nő is lejjebb, mert 20-30 éves korában 6,5-7 méterre is leérhet, az már vékony, kb. 3 cm-es.
A dió közhiedelmileg mélyen gyökerezik. A főgyökér több szerző szerint is 3-4 m mélyre hatol, az altalaj vizét is hasznosítja,
ha áthatolhatatlan talajrétegek nem gátolják.
Egy francia szakvélemény szerint viszont - köves talajon vizsgálva - a főgyökér se hatol 80 cm-nél mélyebbre.
Látjuk, gond akkor van, ha az elültetett diócsemete karógyökere nem tud növekedni, lefelé hatolni. Egy török szakírótól azt
olvastam, hogy ha szárazságban a karógyükér elpusztul, helyette a fiatal diófa nem tud másik karógyökeret fejleszteni.
Ilyenkor a gyengén elágazó, felszínhez közeli vékony gyökerek veszik át a főszerepet, de azok nem hatolnak olyan mélységbe,
mint az eredeti karógyökér. A felszínhez közelebb, széltében terjednek, tehát a fiatal diófa sokkal érzékenyebb a vízellátásra
(csapadékra vagy öntözésre).

Saját, üzemi tapasztalatom is hasonló. A dióskertem területén előforduló kisebb szikes
talajfoltok sok gondot okoznak. Ha sok a víz, a vízzáró altalaj miatt a szikes
mélyedésekben megfullad, elpusztul a diófa főgyökere. Ha kevés a csapadék, a
felszínközeli talaj hamarabb kiszárad, és a karógyökerek nem tudnak a mélyből vizet
szívni, mert a vízzáró rétegen nem tudnak áttörni. Mindkét esetben a karógyökér és vele
együtt a fiatal diófatörzs pusztul el. A fa pusztulása nem végleges ugyan, mert az elágazó
vékonyabb gyökerek segítségével több tőhajtás is kihajt, de a fa fejlődése több évvel
marad el a közeli, megfelelő talajon nőtt diófáktól. (Nem beszélve arról az esetről, ha az
oltás alól, a vad részből történik a kihajtás.)
A diófa gyökerének tehát jó talaj kell.
Mivel a diófa gyökere szemmel nem látszik, a különböző szerzők különbözőképpen írják
le, a leírások sokszor ellentmondóak.
A gyökérzet nagyobb része természeténél fogva erősen szerteágazó, sekélyen terjedő.
Turcanu professzor szerint jó talajokon a diófa oldalirányú gyökerei 20-60 cm
mélységben húzódnak, mélyebben kevés oldalirányú gyökér található. A főbb
oldalirányú gyökerek erősen megvastagszanak, 20 cm vastagságot is elérnek.
Vizsgálatok szerint a diófa gyökértömegének 75 %-a a talaj felső 80 cm-ében helyezkedik el, zöme 40-60 cm mélységben.
Egy másik vizsgálat szerint a felszínhez közelebb eső, vékonyabb gyökerekből álló gyökérhálózata mintegy 85 cm mélységig
éri el a talaj tápanyagait. Az előzőekben írtakkal ez a megállapítás ellentétes, dehát mit csináljak, a különböző szerzők
különbözőket írnak, én csak követni tudom a tudósabbakat.
A különböző leírásokból két megállapítás bizonyos. Egyrészt az, hogy a diófa a talaj 80 cm-es mélységéig vesz fel aktívan,
nagy mennyiségben vizet.
Másrészt az is bizonyos, hogy nem úgy kell elképzelnünk a diófa gyökérzetét, mint hallani, hogy a korona tükörképe. Sokkal
inkább úgy, hogy bár néhány erősebb gyökér mélyebbre is hatol, de a gyökérzet nagyobb része a sekély rétegekben
helyezkedik el, ott aktív, onnan szedi fel a vizet és a tápanyagot. A hatalmas lombozatot tartó erősebb gyökerek is úgy
rögzítik adott helyzetében a törzset, hogy a felszín alatt nem túl mélyen több irányba ágaznak, és minden erősebb gyökér az
irányultságának megfelelő irányból érkező szélnyomás erejét fogja fel. Nem pedig úgy, hogy a törzs vastagságának mintegy
megfelelő függőleges oszlop fogná a fát a talajba.
Jól látszanak a diófa talajfelszín-közeli gyökerei, ha a diófa közelében csatornázási mélyépítési munkába kezdünk. Meglepő,
milyen közel a felszínhez milyen vastag gyökereket találunk.

A talajfelszínhez közel olyan mélységben találjuk meg a diófa gyökereit, amilyen mélyen a talaj művelve van. Rendszeresen
szántott, tárcsázott talajban a felszínközeli gyökerek a művelt talajréteg alatt húzódnak. Gyepes, műveletlen területen a
sekélyen helyezkedő fűgyökerek között a diógyökér is megtalálható.
Lejtős területeken a diógyökereknek jelentős erózió-visszatartó hatása van. Még a földcsuszamlást is mérséklik, mint azt
Turcanu professzor felvételén is látjuk. A kép egy lejtőn álló diófa alulról széthasadt törzsét mutatja, földcsuszamlás után. A
diófa ha belepusztul is a földcsuszamlásba, erősen mérsékli azt, ezzel csökkenti a károkat.

(Fontos tulajdonsága ez a diófának. A szőlőgyökér nem védi meg a szőlőt. Magam láttam 1965-ben Kisbágyonban, hogy a
magántulajdonú szőlőültetvény egy földcsuszamlás alkalmával hogyan ment be önként a tsz-be. Pedig nem is politikai
földcsuszamlás volt, hanem valóságos.
Kézenfekvő a következtetés: Magántulajdonú földparcellánk szélére ültessünk diófákat, ha meg akarjuk védeni az
einstandolástól. Államosításra hajlamos politikai viszonyok között.
De gyerünk vissza a gyökerekhez. A gyökerek oldalirányú kiterjedésére az jellemző, hogy a lombkoronán messze túlnyúlnak.
Addig pedig, amíg a fiatal diófa nem fejleszt széles koronát, a gyökérzóna oldalirányú kiterjedését úgy becsülhetjük meg,
hogy a fa magasságának megfelelő távolságot számítunk minden irányban, illetve valamivel nagyobbat.
Egy 20 éves diófa gyökérzónája a lombkorona szélétől minden oldalon 4 m-rel tágabb, tehát a gyökérzóna átmérője 8 m-rel
nagyobb. Ez nem azt jelenti, hogy a hajszálgyökerek csak a lombkoronán kívül keresik a vizet és a tápanyagokat, hanem azt,
hogy a gyökérzet ilyen körben aktív, és ezt a fa műtrágyázása, öntözése során figyelembe kell venni. A csemetekor
elmúltával, már néhány éves korban a fát már nem elég a tövéhez juttatott vízzel öntözni, és a fa körül kikapált tányérba
műtrágyázni, hanem a lombkoronán túlterjedő területre kell a műtrágya-igényt és az öntözővíz-szükségletet számolni. Ahogy
nőnek a fák, a növekedéssel négyzetes arányban nő a műtrágya- és az öntözővíz-igény. Egy felnőttkorú diófa gyökerei szabad
állásban 200 m 2 területet is elfoglalnak.
Szemléletesen győződhetünk meg az idősebb diófák gyökérzónájának kiterjedéséről egy nagyüzemi diószüret alkalmával.
Amikor a nagy teljesítményű rázógép működni kezd, a fa törzsétől 15 m távolságban is jól érezzük a talaj földrengésszerű
rázkódását. Nem a talaj, a diógyökér közvetíti az energiát ekkora távolságra.
Úgy is lehet számolni a gyökérzóna kiterjedését, hogy a lombkorona szélén kívül - nem sugárirányban, hanem területben (nem
méterben, hanem négyzetméterben) - esik a gyökérrel átszőtt talajfelület egyharmada, kétharmada pedig a korona alatt.
Ugyanakkor a koronacsurgó vonalán belül háromszor akkora a gyökérsűrűség, mint azon kívül.
Ami pedig a gyökérzet vastagság szerinti eloszlását illeti, azt mondják, az 1 mm-nél vékonyabb hajszálgyökerek, tehát a diófa
gyökérzetének legaktívabb része teszi ki a gyökértömeg 35 %-át. A 2 mm-nél vékonyabb gyökerek pedig összesen a
gyökérzet 75 %-át. (Ez utóbbi vizsgálati eredmény 4 éves diófára vonatkozik.)
A 3 mm-nél vastagabb gyökerek hossza egy 24 éves diófa esetén 310 m, kiterjedésük 200 m 2.
A diófa gyökereinek vizsgálata során feltűnik simaságuk, a más fákhoz képest jóval ritkább hajszálgyökér-állomány. A
diófának nincs szüksége olyan sűrű hajszálgyökérzetre, mint más fáknak, a tápanyagfelvételben nagy segítségére vannak a
talajban vele együtt élő mikroszkopikus gombák. A diófa jellemzően szimbionta fa, sok gombafajjal él együtt. A gazdag
talajélet tehát nagyon fontos a diófának. Tápanyagban szegény talajokon rosszabbul él meg, rosszabbul növekszik a diófa,
mint más fák. Mert hiányoznak a talajból azok a gombafajok, amelyek a segítségére lehetnének.
A diófa életének első éveiben elérhető gyorsabb, kiterjedtebb gyökérfejlődés maga után vonja a korábbi termőre fordulást, és
együtt jár a bővebb terméssel. A gyökérfejlődés úgy gyorsítható meg, hogy az első éves csemetét a főgyökér elvágásával
emeljük ki, majd ültetjük át. Ez történik a faiskolai nevelés során. Ezzel az eljárással azt érjük el a helyben nőtt magonc
dióhoz viszonyítva, hogy az oldalgyökerek fejlődése gyosul meg, a fiatal csemete gyökérzetének nagyobb része helyezkedik el

a talajéletben leggazdagabb, tehát legaktívabb felső talajrétegben. Több tápanyagot vesz fel, gyorsabban nő, fejlődik a
csemete. Végső soron erősebb, egészségesebb lesz, hamarabb kezd teremni.
A gyökér funkciói nem merülnek ki a fa rögzítésében és a víz, valamint a benne oldott ásványi anyagok felvételében. A
diógyökér sejtjei aktív biokémiai tevékenységet is végeznek, leginkább szénhidrátokat szintetizálnak és bontanak le.
A diógyökér éven belüli aktivitásának is vannak jellegzetességei. Már a tél végén a fagymentes időben aktív a diófa gyökere.
Ilyenkor a téli tartalék tápanyagot használja élettevékenységéhez, a víz és az ásványi anyagok felvételéhez. Igazán aktívvá
május és július között válik a diógyökér, a kilombosodás és az intenzív hajtásnövekedés időszakában. A nyár második felében
aktivitása csökken, majd nyár végén-ősszel újra erősödik, dióéréskor, a hajtások beérlelésekor, a törzs és az ágak
vastagodása idején.
A gyökér külső része finoman recés, feketés héjkéreg. Puha, húsosnak mondható. A gyökér
belső szöveteinek színe fiatalon sárga, később fehéres. Mohácsy és Porpáczy a fiatal gyökér
szerkezetét szivacsosnak, sok, tág üregű tracheával ellátottnak tapasztalta, a kérget pedig
vastagnak.
A diófa gyökérzetének és törzsének találkozása külön figyelmet érdemel. A változatos
irányba elinduló gyökerek találkozása a törzs szöveteivel érdekes, esztétikus faanyagot ad.
Ezt a faanyagot magyarul diógyökérnek hívhatjuk, igazából nem gyökér, mert a törzsnek a
föld felszíne körüli részét is tartalmazza. Neve a francia faiparban ronce, az amerikaiban
pedig burl.
Előfordul, hogy a diófa gyökere sebzés következtében gyökérsarjat fejleszt. A gyökérsarjról a fa - oltvány esetében az alany vegetatív klónjaként fejlődő diócsemete mint új dióegyed keletkezhet. De ez nem gyakori. Mindenesetre a diófa vegetatív
szaporításának egy lehetséges, de ritka formája.

A dió származása
Mottó:
"A diófát megtalálták fosszíliaként harmadkori képződményekben, Franciaországban."
(Darwin)
A diófa eredeti származási helye nincs pontosan körülhatárolva, a Balkán-félszigettől Kisázsián, Perzsián, Afganisztánon át
Kínáig húzódó sávba szokták helyezni, a hegyvidékekre. Közelebbről Közép- és Nyugat-Ázsia hegyvidékeire.

Az irániak szerint az iráni hegyvidékekről terjedt el, ahol jelenleg is pazar bőségben él a völgyekben, Tabriztól Mashadig.
Ősöreg diófa Iránban:

Egyes források szerint a Kárpátoktól egészen Koreáig őshonos. Bár Korea nem biztos, maguk a koreaiak úgy tartják
számon, a diófa a történelmi időkben került hozzájuk, Kínából. Nem is hajlandók a Juglans regia nevet használni, hanem
csak a J. sinensis-t.
De Candelle szerint (1883) a Kárpátoktól Észak-Kínáig és egészen Japánig. Ez így valószínűleg igaz is, mert egy 1972-es
ásatásban 7000 éves diómaradványokat találtak Kínában, az úgynevezett Cishan kultúrában.
Más források szerint a diófa az i.sz. 4. században került Kínába. Ezt látszik alátámasztani, hogy a dió kínai neve, hu tao
tükörfordításban "barbár őszibarack"-ot jelent. A kínaiak barbároknak elsősorban az akkor Kína területén is élt ázsiai
hunokat mondták. És ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy a többezer éves kínai nyelvben olyannyira általános
jelképrendszerrel szemben a hu tao-nak gyakorlatilag nincs jelképi értelme, tehát későbbi képződmény.
Véleményem szerint ha a nyelvészet és a tárgyi bizonyítékok ellentmondásban vannak, inkább a kézzelfogható valóságban
bízzunk. Tehát, a dió Kínában is őshonos.
A dió Kínában:

Hazai őshonossága viszont bizonyos. A miocén korban, azon belül konkrétan 19,5 millió évvel ez előtt a Kárpát-medencében
aktív vulkáni tevékenység zajlott, gyakori kitörésekkel. Ipolytarnócon a pompei Vezúv-kitöréshez teljesen hasonló esemény
történt ekkor, a vulkáni hamu felismerhető, azonosítható növényeket temetett be. A ma már jól feltárt ipolytarnóci
leletegyüttesben megtalálták, azonosították a diófát is.
Mondjuk tehát, hogy a Kárpátoktól az afgán hegyekig terjedhet a valószínű dió-őshaza, ezen belül Kisázsia és Perzsia lakói
saját országukat tekintik a szűkebben vett őshazának.

Ugyanúgy Kirgizisztán is.

De még ez se biztos. Attól függ, mennyire megyünk vissza az időben.
Ásatásban már 30 millió évvel ez előttről, vagyis a földtörténeti harmadidőszak közepéről is találtak diópollent
Frankfurt (am Main) mellett, akkor természetesen egészen más, melegebb volt a klíma. Ennek a pollenszemnek a
képét baloldalt mellékelem. Ez időből származnak a brit szigetek diópollen leletei is. Skócia nyugati partján
Kirkcudbright-nál is, Kelet-Angliában Norfolkban is, Dél-Angliában Somersetben és Devonban is diópollen került elő, sőt,
fosszilis diófa-maradványok is.
A harmadkorból származó dióhéj-maradványokat találtak régészek Grönlandon is, valamint Szibéria közepén, az Ob partján
is.
Ebben az időben, a miocén kezdetén nem a diófa alkalmazkodott az északeurópai hideg éghajlathoz, ellenkezőleg, Európa és
Ázsia legészakibb végein is 11-12 C°-os éves átlaghőmérséklet, csapadékos éghajlat tette lehetővé a diófa jelenlétét.
Franciaországban, Ardeche-ben 8 millió éves megkövült dióleletet talált M. Riou. Ez már a harmadkornak, a miocénnek
vége, és a diókövület mellett már ott találhatók a rágcsálók maradványai is.
Tekinthetjük tehát Európa nagy részét is a dió őshazájának, más kérdés viszont, hogy a jégkorszakok alatt a többi diófélével
együtt kipusztult Európából. De a jégkorszakok szüneteiben itt élt. Ázsia nagy részéről is a hideg térhódításával, a jégborítás
terjedésével pusztult ki, és szorult vissza Törökország-Irán-Észak-India-Dél-Kína-Korea vonaláig.
Például a Mindel glaciális elején (350 000 éve), amikorról a vértesszőlősi előember-lelet (Homo erectus seu sapiens
palaeohungaricus) származik, paleobotanikusok rekonstruálták a korabeli növényzetet is. Szerintük valószínű a dió jelenléte.
Mert valamivel korábban, az első és a második interglaciális szakaszban egész Közép-Európában, Németország és
Lengyelország mai területén kimutathatóan jelen volt a diófa. A fügével, júdásfával, babérral együtt.
Amikor a - nem tudom, miért - sapiensnek nevezett ember, ideértve a cro-magnoni embert is, mintegy 40-50 ezer évvel ezelőtt
megjelent Európában, a diófa már itt volt. A neandervölgyi ember is ismerte, ette is.
A Francia Alpok Paladru nevű tavánál lévő ősemberi lakóhelyen végzett ásatás kb. 20-30000 éves diómaradványokat talált.
Mihelyt végetért az utolsó jégkorszak, az ember már diót evett. Sőt, az utolsó, Wurm glaciális egyik szünetében, a "Lascaux-i
interstádiumban" is. Ezt a mai Peyrat-i, Terrasson melletti (Franciaország) barlangból származó elszenesedett maradványok
bizonyítják, kb. i.e. 17-15000 körüli időből. Ekkor már az ember ismerte a diót, innentől jogosan nevezhetjük Homo
sapiensnek.
A diófa az utolsó jégkorszak vége óta már folyamatosan honos Közép-Európában. Nem így Európa keleti végein!
Érdekes módon a Közép-Európával azonos ázsiai szélességi fokok mentén a dió ma sem jellemző. A Kaszpi-tengertől és az
Aral-tótól északra eső síkságokon nemcsak a keményen hideg telek miatt nem terjedt el természetes úton, mert a téli
hideghez ugyanúgy alkalmazkodni tudott volna, mint Mandzsúriában. Valószínűbb az a körülmény, hogy az őshazájának
tekinthető hegyvidékekről, pl. az iráni hegyekből azért nem tudott észak felé terjedni, mert az emberi történelmet megelőző
évezredekig, talán kb. i.e. 15000-ig a Fekete-, Azovi-, Kaszpi-tengerek és az Aral-tó vidékének az Ob medencéjéig akkor még
összefüggő vízfelülete gátolta északi terjeszkedését, és a hideghez való lassú alkalmazkodását.
A vízzel borított terület csökkenésével, kb. i.e. 10000-ig pedig az éghajlat száraz volt, a sztyeppék, füves síkságok

kialakulásának kedvezett, nem a diófának. A későbbi erdősülések is északi irányból terjedtek ezeken a keleteurópainyugatázsiai síkságokon dél felé, tehát az erdősülés nem a dió lakhelye felől következett be.
Azt már a magyar őstörténelemből is tudjuk, hogy őseink is az északi erdőségekből kiválva váltak pusztai népekké. Amikor
arrafelé vándorolva foglaltuk el egyik őshazát vagy szállásterületet a másik után, az Azovi- és a Kaszpi-tenger, valamint az
Aral-tó kiterjedése a mainál is kisebb volt, nyugodtan kóborolhattunk, és diófába sem ütköztünk.
A közönséges diónak néhány nagyobb rasszát is megkülönböztetik. Mint azt mindannyian jól tudjuk, egy biológiai fajon belül
rassznak a faj egyedeinek olyan nagyobb csoportját tekintik, amely egyedek bizonyos tulajdonságaikban hasonlóak
egymáshoz, és amely tulajdonságokkal megkülönböztethetők a faj többi egyedeitől. A rasszok fogalmához hozzátartozik,
hogy területileg elkülönülten alakultak ki.
A Juglans regia fajnak külön kiemelendő az úgynevezett kárpáti rassza (alfaja, változata), amely a természetes diófaállományok közül a legészakibb elterjedésű. Annyiban különbözik a fajtársak nagyobb részétől, hogy jobban bírja a hideget.
Nem azért, mintha fagyállóbb lenne, hanem mert később virágzik, így elkerüli a fagyveszélyt. Ide tartoznak a Kárpátokon
belül és kívül (ukrán, lengyel, cseh, német területeken) honos, természetes úton szaporodó fák, valamint az ezekből a
természetes állományokból kiválogatás, esetleg keresztezés útján előállított, államilag elismert nemesített fajták, így a
magyar fajták is. Az Egyesül Államok keleti felén a kárpáti rasszhoz tartozó fajták jobban beváltak, mint a dió egyéb (ott
angol vagy perzsa - english, persian - diónak nevezett) fajtái.
További rasszoknak a mandzsúriai és a közép-ázsiai (perzsa) diót tekintik, és ezeken kívül megkülönböztetik a termőhely
szerint elkülönült francia és kaliforniai fajtaköröket is, amelyek - főleg az utóbbiak - többnyire nemesítés eredményei.
A mandzsúriai diót illetően azonban erős fenntartásaim vannak. Szerintem az mindig is külön faj volt, csak a termése hasonlít
erősen a mi diónkra, és - mint említettem - a közeli rokonság miatt jól porozza a közönséges diót.

A dió az emberi őstörténetben
Az emberi őstörténet, a történelem hajnala már kapcsolatos a dióval. Az ember ősei az emberré válás folyamata alatt végig
diót ettek. A dió az ember egyik legősibb tápláléka.
A legrégebbi, ember által fogyasztott dió maradványait észak-iraki ásatásokban lelték fel, a Shanidar barlangokban. Mintegy
50000 (nem tévedés, ötvenezer) évvel ez előttről. Igen, itt.

De lehet, hogy tévedtem. Nem Shanidar, hanem Sanibar. A többi stimmel.
A paleolitikus időkből vannak ásatásbeli bizonyítékok a dió jelenlétére Európában, az ibériai félszigeten is.
Svájcban i.e. 7000-10000 közötti időről találtak diómaradványokat.
A neolitikus korból, i.e. mintegy 6000 körüli időből is vannak franciaországi, Terrasson melletti leletek, amelyekben
bizonyítottan pirított diót fogyasztott a kései kőkorszak embere. A tűzhelyek körül a pörkölt, pirított dió héját is megtalálták.
Kőkorszaki diópollen-leletek és megégett dióhéj-maradványok bizonyítják, hogy a kőkorszakban Németország középső
részén, Wesztfáliában is jelen volt a diófa.
Erre az időre tehetők az izraeli ásatások diótörő-kő leletei is.

Ugyancsak a neolitikum korából Kisázsiában, Konya-Süberde ásatásaiból is előkerült a dió.
Ásatásokból bizonyított, hogy nemcsak a barlanglakók (Franciaország: Lascaux, Ibéria: Altamira), hanem a cölöpépítmények
történelem előtti korának emberei is fogyasztották a diót. Ezt bizonyítják az észak-itáliai, a dél-németországi, svájci, valamint
a karintiai ásatások is. És a franciaországi, Isere megyei Charavines tó cölöpépítményeinek feltárása is, ahol i.e. 2500-ról
ugyancsak megtalálták a diómaradványokat.
Mivel az ember ősidők óta ismeri a diót, sok nép ősi mitológiájában, népszokásaiban is szerepet kapott. Erről külön beszélek.
Sorsa az emberi történelemmel fonódott össze, hiszen az ember lépett elő fő terjesztőjévé. A
kereskedelmen kívül a hódítások, a migrációk szerepe volt nagy abban, hogy ma már
Kaliforniától Chiléig és Tazmániáig mindenhol nagyban termesztik.
Úgy tartják, a diófát a Közép-Keleten, a mai Irak területén, a folyóvölgyi legelső
civilizációkban vonták először termesztésbe. Legalábbis a legelső írásos bizonyítékot
Mezopotámia hagyta ránk. Amikor Hammurabi i.e. 2100 körül - más forrás szerint i.e. 1795
körül - egész Mezopotámia ura lett, fontos tennivalói közé tartozott a világ első írott
törvényeinek megalkotása, amelyeket - papír még nem lévén - égetett agyagcserepeken
hagyományozott ránk.
Törvényeiben - sok más, szempontunkból kevésbé lényeges törvénycikk mellett - a világon
elsőként írta elő a betakarított dió tárolásának, elosztásának, fogyasztásának szabályait.
Ezek lényege az volt, hogy a dió királyi táplálék, ezért az uralkodót illeti. (Nyilván.)
A dióval kapcsolatos rendelkezéseit kőbe is vésette, kemény fekete diorit oszlopokba. Kőbevésett törvénye szerint a papok
még ehettek belőle, (hiszen ők vésték kőbe), de a köznép, a szegények már nem. Hammurabi törvénykönyvének itt látható egy
részlete, talán éppen az, ahol a dióról rendelkezik.

Krisztus előtt 2000 évvel Mezopotámiában a khaldeusok olyan, kőbe vésett feliratokat hagytak hátra, amelyekben szó esik
arról, hogy a babiloni függőkertben diófák is voltak. Ezt tudva már nem csodálkozunk azon, hogy a függőkertek valóban a
hét világcsoda egyike voltak.
Mezopotámiából már csak egy lépés volt, és a diófa az írott történelem hajnalán továbbterjedt a Földközi-tenger keleti
medencéjébe, Palesztinába, Egyiptomba, Krétára, Kisázsiába. A Mezopotámiába betörő asszíroknak tulajdonítják, hogy a
diófát a Közel-Kelet általuk meghódított vidékein elterjesztették. Krétára és a görög szigetekre pedig állítólag a föníciai
hajósok juttatták el.
Jaj, de könnyelműen jelentik ki írásos forrásaim szerzői, hogy a diófa az írott történelem hajnalán jutott el Palesztinába! Ott
volt az már régebben is. A mai Izrael területén végzett újabb ásatások nagy számban hoztak felszínre bizonyítottan diótörésre
szolgáló köveket i.e. 7000 körüli időből, akármilyen népek laktak is akkor arrafelé. A diót már akkor is törték.
A dió terjedése - állapítja meg Michel Ducros - a korai történelem idején az írás kialakulásával egyidőben ment végbe. A
bagdadi agyagtáblák, a Holt-tengeri kéziratok, az ékírásos mássalhangzó-szövegek, valamint a görög ábécé kifejlődése során
mindenhol megemlítik a diót.

A Bibliában is olvashatunk a dióról, mégpedig igen előkelő helyen, rögtön a Biblia elején, Mózes I. könyvében.
A 43. részben a következők állnak: "11. És monda nekik Izráel az ő atyjok: ...vigyetek ajándékot annak a férfiúnak;
...mirhát, diót, mandulát."
Tehát amikor Mózes a Biblia első könyvét írta, a dió már értékes ajándék volt.
Salamon, a zsidók legendásan bölcs királya is érdemesnek tartotta megörökíteni: „A diófás kertekbe mentem vala alá, hogy a
völgynek zöld füveit lássam”.
Vagy másik Bibliafordítás szerint: "A diófásba mentem, hogy megnézzem, fakad-e (az élet) a völgynek aljában; hogy lássam,
kihajtottak-e már a szőlők, s virágba borultak-e a gránátalmafák."
Ezek a Szentírás szavai, bármelyik fordítást olvassuk is, szó szerint kell venni.
Salamon király és az énekek éneke:

Egyiptomban hieroglifákon maradt a dió megörökítve, Kleopátrával összefüggésben, de erről majd később lesz szó.
De nemcsak a hieroglifákon maradt fenn a dió, hanem az óegyiptomi múmiákon is, balzsam formájában. A dióolaj már akkor
a balzsamok egyik alapanyaga volt.
Kréta szigetén a történelem hajnalán általános volt a diófogyasztás. Egy amerikai egészségügyi folyóiratban arról számoltak
be nemrég, hogy - részben a diófogyasztással, részben az olivaolaj és a porcsin fogyasztásával összefüggésben - a prehellén
Krétán gyakorlatilag ismeretlenek voltak a szív- és érrendszeri elhalálozások (Santé Magazine 1994. évi 4. sz.).
Kisázsiában, a Fekete-tenger mellékén pedig legalább 2000 éve termesztik a diót, amint azt Sztrabóntól tudjuk.
Gordioni (tetszik tudni, ez volt az a kisázsiai város, Gordiusz, ahol az indokolatlanul nagynak nevezett Sándor vagdalkozott,
amikor nem tudott egy csomót megoldani - nem bírt vele, ezért felülírta a csomómegoldás szabályát), szóval, gordioni
ásatásokból azt is tudjuk, hogy Midász király palotájának feltárása során diófabútorokat is találtak.
Kínai feljegyzések szerint Kínába is ekkor jutott el a diófa, a Han dinasztia idején, körülbelül a mi időszámításunk kezdetén
(+-200 év).
Ősi kínai diófa:

És Európában? Erről a folytatásban olvashatunk.

A dió kémiai anyagai
Mottó:
"Az olajos magvak közül a dió tűnt ki nagyon jelentős flavonoidtartalmával."
(Dr. Lugasi Andrea)
Tisztelt Kollégám, a dió tele van kémiai anyagokkal! Nem úgy persze, ahogy manapság
minden élelmiszerünket telenyomják, hanem természetnél fogva. A szerves vegyületek
is kémiai vegyületek, sokféleségük a diófában, különböző részeiben ugyanolyan
változatos, bonyolult, mint minden más élőlényben.
A diófa egy nagy vegyi üzem, és olyan anyagokat gyárt, amik számunkra egészségesek,
fontosak. Nincs a diófa által termelt vegyszerek között egy sem, amely amely az
emberre káros lenne. Annál több a tápláló, az egészségvédő, a gyógyhatású anyag.
Mik is ezek?
A dióbél kiváló beltartalmát a bevezetőben tárgyaltuk, és a dióolaj összetevőiről is volt
már szó.
Mennyiségi vagy fontossági sorrend nélkül, nem említve a diótermés anyagait: Cvitamin, juglon, flavonoidok, tannin, ellagénsav, nucit, glicerrizin, fehérjék, cellulóz,
quercetin, sőt, a levelekben koffeinsav, nikotin, tokoferol, szerotonin és kalcium-pektát
is van.

C-VITAMIN
Gergelezhiu már 1937-ben kimutatta, hogy a diófa különböző részeiben nagy mennyiségű C-vitamin van. Breinlich pedig
1942-ben állapította meg, hogy a diónövényben a C-vitamin a diófa által termelt hidrojuglonnal kölcsönhatásban sokkal
stabilabb állapotú, mint anélkül.
Az a tapasztalati tény tehát, miszerint a dióbél C-vitamin tartalma tavaszra se csökken le annyira, mint más gyümölcsöké,
például az almáé, tudományos megalapozást nyert, már réges-régen. A dió hidrojuglonja ugyanis védi az oxidációtól a Cvitamint, a két vegyület oxidációs-redukciós rendszert alkot.
Mielőtt a dió többi, jellemző kémiai anyagára rátérnénk, a C-vitaminról néhány gondolatot.

C. Daglish 1949-50-ben vizsgálta a C-vitamin mennyiségének éven belüli változását a diófa különböző szerveiben, és a
következőket állapította meg.
A C-vitamin a diófa egyes szerveiben a gyors és tökéletes fejlődéshez nélkülözhetetlen.
A diófa barkarügyeiben a tél folyamán végig 30 mg/100 g C-vitamin található, ami tavaszra 100-150 mg-ra nő, egyes
esetekben pedig ennek is a többszörösére. A többlet kezdetben a közeli kéreg és farész szöveteiből származik, később pedig a
kibomló hajtásrügyek fotoszintéziséből, valamint magának a kibomlott barkának a fotoszintéziséből. A barkák gyors
kibomlásához, gyors méretnövekedésükhöz a C-vitamin elengedhetetlen.
Ehhez hasonló a hajtásrügyek kibomlása is, a rügybomlás során a hajtásrügyek C-vitamin tartalma 100 mg/100 g-ról 450
mg/100 g-ra nő. A növekedés csak közvetlenül a rügybomlás előtt kezdődik, utána főleg a meginduló fotoszintézisből
származik.
A kilombosodást követően a levelek, a levélnyelek és a zöld hajtás C-vitamin tartalma kb. 150 mg/100 g koncentrációról
ugrásszerűen 400-800 mg-ra nő májusra, júniusra. Ettől kezdve a nyár végéig fokozatosan csökken a koncentráció, de a
levelek és a hajtások tömegének növekedésével a koncentráció-csökkenés nem jár a C-vitamin abszolút mennyiségének
csökkenésével, az magas szinten stabilizálódik a nyár végéig. Az októberi diólevélben is marad 300-400 mg/100 g.
A diófa ágaiban, törzsében a C-vitamin szintje nem ilyen kiugróan magas, és az év folyamán nem mutat lényeges változást.
150-200 mg/100 g koncentráció körül alakul, úgy a háncsrészben, mint a fás szövetekben. Az állandó C-vitamin szint azzal is
összefügg, hogy a termelt C-vitamint a fás részek szállítják a növény valamennyi szerve felé.
Meg kell említeni, hogy a viszonylag egyenletes C-vitamin szint fenntartásában a C-vitamin módosult formájának, a dehidroaszkorbinsavnak az állandóan jelentős szintű (kb. 250 mg/100 g) jelenléte is szerepet játszik.
A diótermésben a C-vitamin mennyisége májustól szeptemberig állandóan nő, ezen belül a júniusi hónap produkálja a
legnagyobb növekedést. A nővirág megtermékenyülésétől június végéig gyakorlatilag a nulláról 1200 mg/100 g-ig nő a
koncentráció, a nyár végére 1400 mg/100 g értéket ér el. Ezen belül a zöld burok C-vitamin tartalma a nyár folyamán 800900 mg/100 g, a kifejlődő dióbélé pedig 2500-3400 mg/100 g. Valószínű, hogy a dió zöld burkának asszimilációs tevékenysége
is nagyban hozzájárul a dióbél C-vitaminnal való ellátásához.
FENOLVEGYÜLETEK, FLAVONOIDOK
A diónövény fenolvegyületei számosak. Előfordulásuk, mennyiségük különböző mértékű a diófa különböző részeiben, és
nagyon változik az év során.
Nagy általánosságban hidroxilgyököket tartalmazó, legalább egy benzolgyűrűs szerves vegyületek. Ilyen fenolvegyületek a
diónövényben a juglon, a csersav, az ellagénsav, továbbá kisebb mennyiségben a mustársav, klorogénsav, protokatehinsav
(3,4 dihidroxibenzoesav) is. A fenolvegyületek többsége egyben flavonoid is, ezek két benzolgyűrűsek.
Mára már bebizonyították, hogy az emberi szervezetnek flavonoidokra is szüksége van. A flavonoidokat régebben - amikor
még én tanultam - P-vitaminnak nevezték. Ma már tudjuk, hogy a flavonoidok szerepe a C-vitamin hasznosításában rejlik. És
még mennyi mindenben! (A flavonoidokról Lugasi Andrea írt kitűnő cikket, ld. mellékletben.)
A fenolvegyületek a diófa életfolyamataihoz kellenek, röviden a növekedéshez, szaporodáshoz, a diónövény védekezéséhez
betegségek és kártevők ellen.
Az anyagcserefolyamatokban vesznek részt. Termelődnek, átalakulnak vagy kibocsátásra kerülnek.
A juglont, csersavat, ellagénsavat külön is tárgyalom.
Kezdem úgy találni, hogy már meglehetősen sok cikk érinti a dió fenol- és flavonoidtartalmát. De sehol sem olvastam, hogy
ezekből mennyi is van a diónövényben. Most végre sikerült ráakadnom Emel Turan török hölgy doktori értekezésére, és
abból emeltem át a diólevél összes fenoltartalmát ábrázoló diagramot. (Ez a könyv nem doktori értekezés, ez képeskönyv.)
Szóval, a diólevélben 4-6 ezrelékre tehető a fenoltartalom.

Ez mind gyógyhatású anyag, nem pedig veszélyes anyag, amint azt a fenolról gondolnánk.
JUGLON
A diónövény legjellemzőbb kémiai anyaga a juglon. Viszonylag jól ismert vegyület,
már nagyon sokan tanulmányozták. Tisztelt, kémiát utáló Kollégám, szégyen lenne
miránk, ha mi nem ismernénk.
Ennek az érdekes és hasznos szerves vegyületnek az elnevezése az 1850-es évek
idejére tehető, amikor vegyészek (Vogel és Reischauer, 1856) már kutatták a
tulajdonságait. Majd 1885-re Bernthsen és Semper már a juglon szerkezetét is
megállapította.
A név első fele a diófa latin nevéből adódik, másik fele pedig kémiai szerkezetéből,
mivel a naftokinonok közé tartozik, ugyanúgy, mint a hajfestésre használt henna
hatóanyaga, a Lawson is, ami egyébként a juglon izomerje.
A juglon C 10H 6O 3 5-hidroxi-1,4-alfa-nafto-kinon. A juglont régen juglóznak hívták.
Mondták nucinnak is, sőt, regianinnak is.
Nemcsak a közönséges dió termeli, hanem a feketedió, az észak-kaliforniai feketedió, a vajdió, a japán dió, a mandzsúriai
dió, sőt, a Juglans nemzetségen kívüli diófélék, a pekándió, a hikorik közül pedig a Carya ovata, a C. alba, a C. tomentosa, a
C. olivaeformis és a C. cathayensis is, valamint a kaukázusi szárnyasdió is. Vagyis a diófélék családján belül ha van is, ritka
az, amelyik nem.
Bár összehasonlító kísérleteket nem ismerek, de amerikai kutatók szerint a diófélék közül a feketedió a legerősebb
juglontermelő. A felsorolt többi faj esetében időnként, a körülményektől függően tapasztalható juglonhatás.
A diófa különböző részeiben a téli rügyeknek a legmagasabb a juglonkoncentrációja. A diófában a juglon koncentrációja
nem állandó, az évszaktól, sőt, a napszaktól függően is változik. A levelekben a maximális juglontartalom júliusban található.
Ugyanez a tapasztalat a feketedió és a pekándió leveleiben is. Megállapítható a törvényszerűség: A vegetatív növekedéssel
arányosan nő a levelek juglontartalma.
A diófa korától is függ, hogy levelei tartalmaznak-e károsító mennyiségű juglont. I. Terzi török kutató szerint a hét évesnél
fiatalabb diófa nem termel a leveleiben fölösleges mennyiségű, a környezetére káros juglont, csak ennél idősebb korban.
A levelekben nem egyenletes a juglon koncentrációja. A fonákhoz közel, valamint a fő levélkeér és az oldalsó levélerek
környékén a legnagyobb.
A diófa kérge is tartalmaz juglont. A gyökerei is nagy mennyiségben termelik és bocsátják ki a talajba. Legnagyobb
mennyiségben a dióburokban fordul elő, koncentráltan található a rügyekben, a virágokban, utána pedig a levelek
tartalmazzák a legnagyobb arányban. A dióbélben gyakorlatilag nincs juglon, mert a 7-19 mg 100 g szárazanyagra vetítve
annyi, mint a semmi.
És egyáltalán nem található juglon a dió-embrió szöveteiben.
A diófában az idősebb szövetekből a fiatalabbakba áramlik.
A juglon és a hidrojuglon kémiai rajza:

Juglon három formában fordul elő a diónövényben: hidrojuglon-glükozid (HJG), hidrojuglon (HJ) és a tulajdonképpeni juglon
(JUG). Három, eltérő tulajdonságú vegyület.

A diófa elsődlegesen nem juglont, hanem hidrojuglon-glükozidot termel, ami kevéssé reaktív, színtelen, nem mérgező anyag.
Ebben a juglon redukált formája, a hidrojuglon egy glükóz-molekulához kapcsolódik. (A glükozidok a természetben széles
körben elterjedt anyagok, cukormolekula és nem-cukor molekula együttesét képezik.) A diófa különböző részeiben található
hidrojuglon-glükozidokat C. Daglish tanulmányozta, 1950-ben.

A cukormolekula leválasztását béta-glükozidáz enzim végzi, ekkor hidrojuglon jön létre, ami instabil, könnyen átalakuló
vegyület. Úgy tapasztalták, a béta-glükozidáz enzim és a hidrojuglon-glükozid általában nem fordul elő ugyanabban a sejtben.
A cukormolekula leválasztása, a hidrojuglon keletkezése akkor valósul meg, amikor a HJG az enzimmel kapcsolatba kerül.
Például a növény sejtjeinek sérülésekor. Ekkor keletkezik hidrojuglon, ami gyorsan oxidálódva juglonná alakul.

Csak dupla zárójelben jegyzem meg, hogy amikor hidrojuglonról beszélünk, mindig az alfa-változatáról beszélünk, mert két
béta-változata is van, amik az izomerjei.

A juglon a hidrojuglon oxidációs terméke. A hidrojuglon savak hatására, vagy a levegőn, vagy a talajjal érintkezve
oxidálódik juglonná. Már 1907-ben kimutatták (Coombes), hogy a diófa zöld részeiben található hidrojuglon a zöld részek
(levél, dióburok) száradásakor teljesen juglonná alakul, mert száradáskor a hidrojuglont oxigén éri, oxidálódik. További
oxidatív környezet a juglon polimerizációját idézi elő.
A juglon erősen reaktív, fehérjékhez könnyen kapcsolódik, ezért az élőlények sorára mérgező, és polimerizálódva adja a
jellemző barna színanyagot, ami hozzáköt a megfestett szerves anyagokhoz. A juglon polimerizálódásának gyorsaságát az
oldat színeváltozása mutatja, öt perc alatt:

A juglon vízben gyengén, a szerves oldószerek sorában jól oldódik. Dióburokból a (hidro)juglon szerves oldószerekkel
vonható ki, pl. éterrel, acetonnal (1. kép), illetve ammóniával (2. kép):

Szobahőmérsékleten a juglon szilárd anyag, sárga, sárgás narancssárga színű, 144-150 C°-on meglágyul, olvadáspontja 153156 C° (más forrás szerint 164-165 C°). Szabad levegőn azonban nem tartós, mert a levegő nedvességével könnyen
kapcsolatba lép, ez elősegíti a szublimálását, elillanását. Szublimáláskor nem bomlik el.
Juglonkristályok kiválása szerves oldószerekből (Klaus Herrmann mikroszkópos felvételei):

A kristályos juglon alkoholban és éterben nehezen oldódik, kloroformban oldva, koncentrált kénsavval vérvörös színű lesz.
Forró vízzel elbontva az eredmény egy barna színű anyag lesz.
A juglon természetes kémhatása enyhén savas. Lúgos közegben hidrogén-iont veszít, és az eredeti, valamint az ionizált forma
között a pH-tól függő egyensúlyi állapot áll fenn:

A lúgosság növekedésével - ha más anyag, fémion nincs jelen, - a bíbor szín mélyül. 9-es pH-nál az összes juglon ionizált
formában van. A lúgos kémhatású, ionizált forma fémionokkal szívesen kapcsolódik, komplex vegyületeket alkot, amelyek
élénk színűek. Például réz-oxalát hozzáadásával sötétkék komplex rézvegyület jön létre. Rézzel és nikkellel ibolyaszínt ad,
krómmal és vassal szürkésbarnát. Származékai is más fémekkel is színes komplex vegyületeket hoznak létre. Alumíniumkatalizátor meggyorsítja a dióburok oldószeres elegyéből a juglon kivonását.
Alumínium-ion katalizátorral végzett oldószeres extrahálás eredménye:

A juglonvegyület rokon szerves vegyületekből vegyipari úton is létrehozható. A német vegyigyárakban kapható tiszta juglon
így készül. A gyártás sematikus, orosz nyelvű folyamatábrája:

A juglon, mint az összes fenolvegyület, valamint a kinon, a fehérjékhez, például az emberi bőr fehérjéihez kémiailag
kapcsolódik. A kapcsolódást a jelenlevő csersav is fokozza. Ezért a bőrről nem mosható le, azt megfesti. A bőrön
elszíneződött foltok oxidációs folyamatok hatására némileg még sötétednek is. Az elszíneződés mindaddig megmarad, míg a
megfestett bőrréteg le nem kopik. A juglon színező hatása már a molekula kémiai rajzából is látszik. A benzokinon szerkezet
az elektron-mozgás következtében sötétsárga színt ad. A szín mélysége a töménységtől függ.
A juglon az élőlények egész sorára mérgező hatású. Baktériumokra (például Bacillus coli és Staphylococcusok), gombákra,
(már a spórából fejlődő gombacsírára is), növényekre, férgekre, rovarokra, halakra. Az emberre nem, bár ezt a kijelentést
nem kell szó szerint venni, mert feltételezik, hogy 40 g szilárd, kristályos juglon lenyelése súlyos, akár halálos mérgezést is
okozhat az embernél. Dehát, ki akarna 350.000 Ft értékű, szinte beszerezhetetlen méreggel (ön)gyilkosságot elkövetni. Tehát
mondjuk úgy, hogy nemcsak az emberbe, de más melegvérű állatokba se lehet annyi juglont szájon át bejuttatni, hogy az
bármi károsító hatással lenne.
Élőlényekben úgy fejti ki mérgező hatását, hogy azok fehérjéihez kapcsolódik, azokat hatástalanítja. A sejtfalakon kémiai
változás nélkül jut át, egyes helyeken felhalmozódhat a megtámadott élőlényben.
Állítólag úgy is mérgez, hogy akadályozza a biokémiai folyamatokban a hidrogén-ion átvitelét, ezzel gátolja a légzést, az
energiatermelést, különböző oxidációs folyamatokat. Az elektronátvitelt akadályozza.
Növényeket mérgező hatása miatt a juglont "allelotoxinnak", a talajban való jelenlétét pedig "allelopátiának" nevezik.
A levelekből nemcsak lombhullás után mosódik ki a juglon, hanem a zöld levélből eső hatására is a talajra jut.
Jogos a kérdés, a diófa mi célból termel juglont. Előre megfogalmazott szándékról nem beszélhetünk a diófa esetében, csak a

természetes kiválasztódásról. Mindazok a növények, amelyek természetes ellenségeikkel szemben az azokat károsító
vegyszereket tudnak bevetni, életképesebbnek bizonyultak, jobban túlélték a károsítók károsítását és a betegségeket. A
diófélék családjának valamelyik ősénél alakult úgy, hogy belső, szerves kémiai folyamatai során egyszer csak mérgező
juglonvegyület is képződött.
És az a kérdés is felmerülhet, a talajba jutott juglon mennyi ideig fejti ki növény-, gomba- és baktériumölő hatását, vagyis
meddig marad meg eredeti formájában, és hogyan bomlik el.
Az időtényező tapasztalati úton is megfigyelhető, de a juglon elbomlásának természetes módjára 2004-ig nem tudtuk a
választ. De azóta tudjuk, mert Górski és társai, a poznani agráregyetem kutatói publikálták ezirányú részletes kutatásaikat.
Lényeg a lényeg, a juglonból autooxidáció útján, különböző katalizáló anyagok segítségével, polimerizáció és kondenzáció
révén huminsavak képződnek, vagyis a juglon elbomlása humifikációt jelent, a talaj értékes anyagokkal való gazdagodását.
Ez a folyamat akkor is végbemegy, ha nem avatkozunk a természet folyásába, és akkor is, ha komposztáljuk a diólevelet.
Idővel juglonmentes komposztot kapunk.
Megállapíthatjuk, a természetben a juglon végső soron nem méreg, hanem talajgazdagító anyaggá válik.
A juglon ökológiai hatásáról az ökológiai fejezetben beszélek részletesebben, és újból napirendre veszem a dió gyógyhatású
anyagai között is.
A diókészítmények gyógyhatása elsősorban a juglonvegyület baktérium- és gombaölő hatására vezethető vissza.
A juglonkészítményeket 0,1 %-os alkoholos oldat vagy 0,05-0,1 %-os olajos oldat formájában a sztafilokokkusz és
sztreptokokkusz baktériumok ellen hatásosan vetik be Oroszországban.
Kellően még nem kutatott, de reményteljes felhasználási lehetőség a juglonvegyület számára az élelmiszeripari tartósítás
lehetősége, baktériumölő és gombaölő hatása miatt. Konzervkészítményekben, italokban. Turcanu professzor is a
gyümölcslevek, alkoholmentes italok tartósítószereként ajánlja a juglont.
Baktériumölő, gombaölő hatása az állatgyógyászatban is érvényesíthető lenne, de a növényorvoslás előrébb tart ezen a
területen.
Az almatermésűek veszélyes, sokáig halálosnak vélt baktériumos betegsége
a tűzelhalás. Bár az almafa érzékeny a dió juglonjára, károsodik is tőle, de
az almafát károsító, tűzelhalást okozó baktérium még érzékenyebb.
Bécsben kikísérletezték, hogy juglonos permetezéssel meg lehet gyógyítani
a tűzelhalást kapott almafákat.
Az eljárás lényege az, hogy olyan csekély mennyiségben adagolnak juglont
a permetlébe, amit az almafa már nem vesz észre, de a baktérium elpusztul
tőle. 0,000087 %-os hígításban.
Ezzel az eljárással egy, a természetben megtalálható anyaggal váltják fel a
többféle veszéllyel járó sztreptomicines permetezést. Igazi bio-módszer.
Ha házi kísérleteinkhez juglonra van szükségünk, nem szükséges a dió zöld
részeiből kinyernünk, a kereskedelemben is kapható. Nem drága, 1 g 30
euro.
A juglonvegyület képződésének imént leírt formája nem számít
rendkívülinek a növényvilágban, még termesztett gyümölcseink között sem.
Tisztelt mandula-, meggy- és szilvatermesztő Kollégáim a tanúk rá, hogy a
keserűmandula, a szilvamag, a meggymag belének fanyar, gyomorirritáló
ízanyaga ugyanígy képződik, glükozidból, majd oxidálódással. A rendkívül
nagy különbség ott van, hogy a dióbélben nincs semmilyen juglonvegyület.
Sőt. Tisztelt botanikus Kollégámnak is legalább olyan sokáig kell kutatnia,
mint nekem, mire megállapítja, hogy a diófélék családján kívül is
előfordulnak juglontermelő növények. Igen, ugyanazt a juglont termelik,
mint a diófélék, csak elenyészően kis mennyiségben. A Lomatia fajok ezek, örökzöld, virágos növények Ausztráliából és
Délamerika déli végéről. Szóval, nagyon messze. Közelebb nincs még egy olyan fa, mint a diófa.

CSERSAV (TANNIN)
A tanninról (csersavról), ami a dió festékanyaga is, később, a dió gyógyhatását tárgyalva teszek említést. Most csak a dióbél
tannintartalmáról néhány szót.
Néhány érzékenyebb szájú személynek a dióbél vékony hártyájának csersavtartalma összehúzza a száját, ezáltal megkeseríti
a dióbél élvezetét. Ezért hat amerikai élelmiszerkémikus megvizsgálta, mitől függ a dióbél tannintartalma, illetve hogyan lehet
azt csökkenteni. Azt tudtuk, hogy a különböző fajtájú diók belének vékony hártyája eltérő mértékben csersavas, különbözik
az egyes diófajták íze.
Az is tudott volt, hogy a dió érésekor a legnagyobb a csersavasság. A tárolás során a csersavtartalom csökken. Három hét
elteltével a csökkenés 20-40 %-os. És tovább csökkenthető a konyhai felhasználás során is. A dióbél öt perces pörkölése
további 15 %-kal csökkenti a csersavtartalmat, a leghatásosabbnak pedig a főzés bizonyult. Forrásban lévő vízben két perc
alatt a teljes csersavtartalom elbomlik.
A zöld kopáncs tartalmazza a diónövényen belül a legnagyobb mennyiségű tannint (csersavat), de a megbarnult kopáncsból ez
az anyag már hiányzik. Van a kopáncsban viszont fenol is.
A diófában a tanninvegyület ugyanazt a funkciót tölti be, mint a juglon, bár hatásuk eltérő. Egyikre se magának a diófának
van szüksége, nem a saját életfolyamatai számára termeli, hanem ellenségei távoltartására és pusztítására. Míg a juglon
hatásmechanizmusa abban áll, hogy más élőlények fehérjéihez kapcsolódva azokat működésképtelenné teszi, a tannin
elsősorban a savasságával hat. Kesernyés ízű lesz tőle a diófa levele, a dióburok és a dióbél is. Az a körülmény, hogy a nemes,
kiválogatott diófajták ízén a keserűséget nem érezzük, nem a diófán múlott, hanem az emberi szelektív diónemesítő
tevékenységen, aminek során mindig az ízletesebb termésű diókat preferáltuk, amelyek csersava nem irritálja az emberi száj
nyálkahártyáját.
A diónemesítés tehát a természetes kiválogatódás természeti törvénye ellen hat. Nemes dióink ízletesebbek, kívánatosabbak a
kártevők számára is, tehát a növényvédelmi feladatok egy részét nekünk kell átvállalnunk a diófától.
Dióból kivont, szilárd állapotú csersav:

ELLAGÉNSAV
Főleg a zöld burokban található, állatkísérletekben antitumorális hatása már bizonyítást nyert.

METIL-PALMITÁT
A zöld dióburokban található ez a növényi olajsav-észter, aminek erős atkaölő hatására Y.N. Wang és hét kutatótársa 2009ben irányította a tudományos figyelmet. Korábban is ismeretes volt, hogy a zöld dióburoknak atkaölő hatása van, de az
említett komoly kutatás azt is megmutatta, hogy mekkora. Ebből az anyagból 1 mg/l töménységű oldat 24 óra alatt 97,9 %-os
halandóságot eredményezett a világszerte ismert növényi károsító Tetranychus cinnabarinus atkafaj kifejlett egyedeinél. És
jól csökkentette más növényi károsítók számát is.
NUCIT
A nucit C 6H 12O 6+2H 2O egy nem erjedő cukor. A levelekből vonták ki, inozitnak is nevezték.
GLICERRIZIN
A dió gyökeréből jelentős mennyiségben glicirrizint találtak, kálium- és kalcium-sók formájában.
FEHÉRJÉK
Újabban a diónövény fehérjéinek építőkövei, az aminosavak is vizsgálat alá kerültek. Ez a téma önmagában is
kimeríthetetlen, mert a diófa különböző életfázisaiban az egyes szövetekben rendkívül változó az aminosavak mennyisége,
szerepe. Ezen belül a szabad aminosavak külön érdekesek, mert azok mennyisége mutatja, hogy az adott életfázisban
melyikre van a növénynek inkább szüksége fehérjék összeállításához.
A dióbélben arginin, glutamin, alanin dominál, de ezen belül a dióbél csíra-részében az alanin a fő komponens. A csírázás
teljesen átrendezi a csírázó növény szabad aminosav-összetételét. Egy hónapig él a csírázó csemete a sziklevél anyagából,
addig nem vesz föl nitrogént. Ez alatt az első hónap alatt az arginin és citrullin mutatható ki legnagyobb arányban, az összes
szabad aminosav 80 %-ában. Nemcsak a fogyó sziklevélben, hanem a teljes növénykében, a főgyökértől a tenyészőcsúcsig.
Mihelyt a növényke már maga táplálkozik, 30 %-ra csökken ennek a két aminosavnak az aránya.
A fiatal diócsemetében, kétéves korig a tavaszi kihajtáskor újra megnő a szabad aminosavak mennyisége, és különösen újból
az argininé és a citrulliné, mellettük a proliné.

Ez még csak a kezdet. A diónövény életének, de a vizsgálatoknak is.
CELLULÓZ, HEMICELLULÓZ, LIGNIN
A dió héjában 22, 56, 22 százalékban fordulnak elő. A dióhéjban a cellulóz más növényektől eltérő, speciális szerkezetet
alkot. Még alig vizsgálták, pedig ettől függ az ipari hasznosíthatóság.
Mennyi cellulóz, hemicellulóz van a dióhéjban? Sok. Az úgynevezett FTIR-vizsgálat szerint:

A cellulóz összetett szénhidrát, a Földön a leggyakoribb szénvegyület, hiszen a növények vázanyagának nagy részét ez
alkotja. Makromolekulája ß-D-glükóz egységekből épül fel, melyek 1,4-kötéssel kapcsolódnak egymáshoz.

A dióhéj-cellulóz műanyagipari felhasználásainak lehetőségét már keresik Budapesten, a Bay Zoltán Anyagtudományi és
Technológiai Intézetben.
Mivel természetes anyag, a dióhéj minden alkotó-vegyülete természetes úton bomlik el, biológiai (gombák, baktériumok),
fizikai (hő, fény, nyíróerők) és kémiai tényezők (oxigén, víz, vegyi anyagok) hatására.
Hő hatására hogyan történik a dióhéj elbomlása? Volt, aki ezt is megmérte.
A hőhatásnak kitett dióhéj esetében körülbelül 130 C°-ig történik a megkötött nedvesség leadása, majd a dióhéj lassú
bomlása figyelhető meg, ami kb. 220 C° hőmérsékleten erősen felgyorsul.

A diófa hőigénye

Erre télen-nyáron figyelni kell.
A diófa a hideget és a meleget egyaránt igényli,
bizonyos határok között, de legtöbbször
melegigényesként jellemzik.
A diófa a mediterrán klímához alkalmazkodott a
legjobban, bár fája tűri a fagyot, virágzáskor áprilisban - már károsak számára a fagyok. Ha
megkapja az igényelt, jelentős vízmennyiségét akár csak az altalajból is, - a száraz, forró nyarat
jól elviseli.
A diófa jó fejlődéséhez a tenyészidőszakban 2000
C° éves hőösszeg szükséges. Román kutatók
szerint ott fordul elő diófa, ahol az éves
átlaghőmérséklet 8-10 C°, a legmelegebb hónap
átlaga legalább 20 C°, és a téli legalacsonyabb
hőmérsékletű hónap -16-20 C°, és ritkán megy a
hőmérséklet -20 C° alá. A fagymentes napok száma 200-220, ebből a vegetációs időszakban 150-170-et használ ki a diófa.
Vagyis a diófa hőigényét a szőlő hőigényéhez hasonlíthatjuk. Természetes előfordulásuk is, termesztési körzeteik is azonosak.
Az erős téli hidegek a típustól, fajtától függő mértékben károsítják a diófákat. A károsodás olyan mértékű is lehet, hogy a
fák belepusztulnak. Hogy az ellenálló típusok a téli fagyot milyen jól képesek viselni, arra az iráni hegyvidéki diófák adják a
legjobb példát, ahol rendszeresek a téli -20-40 C°-ok. Az ellenkező végletet Kalifornia diófái mutatják, igen gyenge
téltűrésükkel.
Mint említettem, a diótermelés északi határát a virágzáskori fagyok vonják meg. Szaporodásához az enyhe klíma kedvező.
Igazán szép nagy fák is enyhe klíma alatt fejlődnek. Vagyis ahhoz, hogy a diófa erős és nagy legyen, a megfelelő klíma is
kívánalom.
Az északi határ meghúzásához még egy tényező ajánlkozik. A nyár rövidsége. Ha nincs ideje a diófának hajtását beérlelni,
hajtása ősszel elfagy, nem lesz kihajtható csúcsrügy, nem lesz virág. (Ami aztán virágzáskor elfagyhat.)
A mi éghajlatunkon a vesszőérés általában sikeres, de van példa az ellenkezőjére is. A hajtás szöveteinek fásodásához a
vesszőérés időszakában a nyári hónapokban általában 20 C°-nál nem hűvösebb éjszakák szükségesek. Nálunk a hiányos
vesszőérés nem tragikus, csak a kevesebb érett csúcsrügy csökkenti a következő évi termés lehetőségét.
Nálunk is előfordulhat, de a világ más részein is, hogy az őszi korai fagyok is károsíthatják a diófát. A nem beéredett vesszők
vége visszafagy, ezzel a jövő évi termés alapját adó csúcsrügyek száma csökken, és ezáltal csökken a termés.
Hazánkban a diófa számára szükséges évi hőmennyiség, a tenyészidőszak szokásos hőmérséklete általában elégséges a fák jó
növekedéséhez és terméshozásához. Egyes hűvösebb évjáratban előfordulhat a termés minőségének romlása, ha a június és a
július hűvös. Erre a hűvös időjárásra reagál a dió úgy, hogy a dióhéj papírhéjúan vékonnyá és hiányossá válik. Ezt mondják
népnyelven cinegés diónak. A cinegés dió kifejezés azt jelenti, hogy olyan vékony a héja, hogy még a cinege is át tudja
lukasztani, amit meg is tesz, a dióbél érésekor.
A kedvezőtlen, hűvös évjárat miatti teljesítménycsökkenés együtt jár egyéb tulajdonságok (hajtásnövekedés, gyümölcsméret,
stb.) romlásával is. Megállapítható, hogy mivel éghajlatunk a diótermesztés északi határához van közel, a Magyarországon
jellemzően hűvös vidékek nem kedvezőek a diótermesztés számára. Az északias fekvésű területek kifejezetten alkalmatlanok,
ugyanígy a hideg völgyek is. Enyhébb lejtésű domboldalak, lankák esetében a déli és a nyugati fekvés az előnyös. Az északi
lejtőket úgy lehet jellemezni, hogy ahány fokos a lejtő, annyiszor száz kilométerrel van északabbra a termőhely. És ellenkező
irányban így lehet jellemezni a déli lejtőket is.
Jelentősebb károsodás érheti diófáinkat a kései tavaszi fagyok következtében. Különösen az enyhébb télvégi napokon vagy
koratavasszal bekövetkező időleges, korai felmelegedés veszélyes, mert a rügyek kipattanását okozza, és a rügyek
fagyérzékenysége a fakadási állapot előrehaladásával rohamosan növekszik. A rügyek, a fiatal hajtások a hidegtől már +1,1
C°-on károsodnak. A kibomlott rügy -1 C°-on teljes fagykárt szenvedhet. Ezért a diótermelésre a fagyzugok és a kései
fagytól gyakran érintett területek nem megfelelőek. Ezen a gondon csökkentett a hazai fajták kinemesítése, amelyek késői
fakadása csökkenti a károsodás veszélyét, de így is vannak szinte 100 %-os terméskárt eredményező évek.
Kanadai diótermesztők figyeltek fel rá először, de nálunk is előfordul, hogy a télvégi-koratavaszi fagykár súlyos esetben a fás
részek repedését is eredményezheti, például a fiatal fák törzsén. Ez úgy következik be, hogy hideg, havas napokon, amikor
erősen süt a nap, és fénye a hóról a fiatal diófák törzsére verődik vissza, a még nem túl vastag kéreg a talajfelszín fölött
hosszában megreped, és alatta a fás rész részben elhal. Ezt a károsodást egyébként a diófa törzse egy szezon alatt beforrja.
A tavaszi fagy nemcsak a rügyeket, a fiatal hajtásokat és a virágokat, hanem később a terméskezdeményeket is károsítja, a

diófa tehát időben nem tud kinőni a fagy alól, bár térben már inkább. Gyakran tapasztalni, hogy nagy diófák alsó felén a
fagyos levegő elhelyezkedéséig nincs termés, csak afölött.
Arról is keveset hallani, - inkább csak a mediterrán és annál melegebb éghajlatú diótermő vidékeken érdekes, - hogy a
diófának felső hőhatára is van. 38 C°-ra teszik azt a hőmérsékletet, amelyen felül a diólomb már napégést szenved. (Nem
beszélve a szárazságról és a forró szelekről, amelyek önmagukban is károsítják a diófát.) Júniusi-júliusi igen magas
hőmérsékleten a dió bele nem fejlődik ki, a dió üres marad, jobb esetben az üres dióbél-hártyát találjuk a dióhéjban. Aszott
marad a dióbél.
Súlyos napégés esetén a fa törzsén is keletkezhetnek elhalt részek.
Kaliforniában egyes esetekben öntözéssel védekeznek a napégés ellen.

A diófa télen
Mottó:
"Ti is, öreg diófáim, aludjatok szépen."
(Móra Ferenc: Öreg diófák alatt)
Mottó:
„S'il tonne en février, tu n'auras pas de noix au noyer.”
(Ha februárban dörög, nem lesz dió a diófádon.)
(Francia közmondás)
Keveset beszélnek róla, de a diófa téli mélynyugalmi ideje alatt
hideget igényel, fajtától függően 400-1600 órán (15-65 napon)
át. Ez azt jelenti, hogy a - fajtától függően hosszú idejű mélynyugalmi időben a nappali hőmérsékleteknek 10, más
szerző szerint 7 C° alatt kell lenni. Például az egyik
legmelegebb éghajlatú diótermő vidéken, Kaliforniában a téli
hónapok nappali hőmérséklete 10 C° alatt van. Ez a nyugalmi igény magyarázza, hogy melegebb, trópusi, vagy trópusira
hajló éghajlat alatt miért nem él meg a diófa. Például konkrétan a Franquette fajtára mondják, hogy telenként 1500 órás
mélynyugalmi ideje van, 7 C° alatt. Nézzük meg ezt a görög diófát a Peloponnézoszon, Kefalinosz falu fölött, a hegyoldalban.
Téli mélynyugalmát alussza, amikor körötte a többi mediterrán növény vígan vegetál. Nincs hideg, csak annyi, amennyi a
diófának télen kell.

Nálunk hosszú a téli nyugalmi ideje a diófának. Ez a hosszú nyugalmi idő a kárpáti rassz tulajdonsága, ezzel biztosítja a kései
virágzást, a Kárpát-medencén kívüli területeken is a fagyveszély elkerülését.

A diófajták felsorolása során ahol volt rá adatom, jelzem az adott fajta minimális téli mélynyugalmi idejét.

Hazai viszonyaink között télen, a fagymentes napokon él, dolgozik a diófa. Gyökere vizet vesz fel,
szövetei duzzadnak. Téli, koratavaszi metszéskor nagy mennyiségű folyadékot veszíthet a sebeken
keresztül, amelyek ilyenkor sebkezelő anyagokkal le se zárhatók.
A diófa téli nedvedzése enyhébb telű vidékeken, például Franciaországban lényegesebb kérdés. Ha a
tél folyamán hosszabb fagymentes időszakok vannak, kérdés, a nedvtermelés milyen hatással van a
diófára. Ezért a francia kutatók gyakori témája ennek vizsgálata. Például létrehozták a jobboldali
képen látható fagyképző hüvelyt, amelybe a diófa törzse, ágai, vesszői a termőhelyen
belehelyezhetők. A fagy mértéke, ideje szabályozható. Nemcsak a téli fagytűrést, hanem az őszi felkészülést is értékelni
tudják, a tavaszi fakadást, valamint a virágzáskori fagyot is.

(Szentiványi Pétertől tudom, ilyen szerkezetet Érden is építettek, hazai fagytűrési
vizsgálatok is folytak.)
Többéves vizsgálatok se hoztak még végeredményt, de hasznos részeredmények
már vannak. Például a francia viszonyok között rendkívül aszályos, forró nyarú
2003-as évben a koraőszi fagy még a diófák kérgén is okozott elhalást, mert a
fák lombjaikat korán elhullatták, a rendelkezésükre álló kevés tápanyaggal nem
tudtak felkészülni a hidegre.
Fagyos időben nem nedvedzik a diófa. Enyhe plusz-fokoknál már igen. Mivel a
vesszőkben és a gyökereknél nem azonos a hőmérséklet, a nedvezéshez az kell,
hogy a vesszők körül a levegő és a gyökerek körül a föld egyaránt fagypont
fölött legyen. Nem elég, ha csak egyik helyen magasabb a 0-nál.
A gyökerek vizet és oldott ásványi sókat vesznek fel, a vessző metszésfelületén
mégsem víz, hanem cukoroldat csurran ki. A vessző szövetei alakítják ilyenkor
különböző mono- és diszaharidokká a tárolt keményítőt. (A cukrok és a
keményítő oda-vissza alakulása a hőmérséklettől függő állandó egyensúlyban
van.) Nem a gyökerek nyomása nyomja ki a metszésfelületen a levet, hanem a fás
részek szöveteinek aktív élettevékenysége, ozmózisos nyomása.
Ősszel a cukrok a fás szövetekben részben keményítővé alakulnak,
keményítőként tározódnak. A cukor-formában maradt szénhidrát vízben oldva
fagyálló folyadékot alkot, ami lehetővé teszi akár -30 C°-os hidegek elviselését is. A fagyálló cukorfolyadék nélkül a fagy
szétfeszítené a sejtfalakat, szétroncsolná az élő sejteket.

A keményítő-koncentráció növekedése a tél közepéig tart a diófában. A tél közepétől pedig a léghőmérséklet plusz-fokaitól
függően alakul cukrokká a keményítő, csökken a tartalék-tápanyag. A keményítő cukorrá bomlása már közvetlenül a
fagypont fölött megkezdődik, nem kell hozzá magasabb hőmérséklet. Például 1 C°-on 6,5 %-os cukorkoncentrációt mértek a
vizsgálat során.

A diófa tehát aktív a téli napok nagy részében is. És metszés esetén a
télvégi cukoroldat-veszteség tényleges tápanyag-veszteséggel jár. De mivel
a fás szövetekben a cukor-keményítő átalakulás egyensúlyt mutat, kellő
erőállapotú fánál a veszteség nem veszélyes.
De ennél lényegesen bonyolultabb a kérdés. A keményítő-koncentráció a
hőmérséklet csökkenésével csökken. (Gondolom, a fagytűrés érdekében
ilyenkor nagyobb része alakul fagyálló cukoroldattá.) A fás részek
ozmózisos nyomása, a nedvedzés erőssége pedig általában a tél vége felé
növekszik. A vizsgált francia vidéken, francia diónál (Franquette) január
végén a legnagyobb. De január vége után csökken. És nem esik egybe a
nagyobb ozmózisos nyomás a nagyobb cukorkoncentrációval.
Másik tapasztalata ennek a kutatásnak, hogy a cukroknak nemcsak a
diófa fagytűrésében van szerepe, hanem az ozmózisos nyomás
szabályozásában is, a gyökerek vízfelvételének serkentésében. Télen
ugyanis a diófában megfordul a tavasztól őszig szokásos ozmózisos
nyomás, és nem a gyökerek pozitív ozmózisos nyomása eredményezi a
vizek felpumpálását, hanem a fás részek, a vesszők szöveteinek téli
életműködése, a gyökerek felé irányuló szívóhatása, negatív ozmózisos
nyomása.
Így alátámasztható az a gyakorlati megfigyelés is, hogy a nyár végén vagy
ősszel lombjukat vesztő diófák a rákövetkező télen miért gyengébbek fagytűrést, nedvedzést, tavaszi kihajtást illetően
egyaránt.
Szóval, van még mit vizsgálni, van még min gondolkozni.

Csak kitérőleg jegyzem meg, a diófa a téli nedvedzést tekintve kisebbségben van a fás növények között. A tölgyek, a bükkök,
a nyírek, stb. máshogy viselkednek. A juharok hasonlítanak a nedvedzésben a dióra.

Külön figyelmet érdemelnek az időjárási szélsőségek. Nagy hidegben, bizony, megfagynak a diófa fás részei, törzse is.
Védelmet addig kap a diófa törzse, amíg a hótakaró alatt van. Afölött fagy meg. A fiatalabb fák tövükről újrahajtanak,
regenerálódnak, egy csomó erős sarjhajtást hoznak.

A téli fagykár a hideg éghajlatú országokban gyakori probléma. Oroszországban a szamarai körzetben azt ajánlják,
újratelepítés helyett használjuk ki a diófa regenerációs képességét, és hagyjuk meg az összes sarjat. Ne válogassunk köztük,
hanem terítsük szét, kötözzük le őket. Így 2-3 év múlva nagy diótermést várhatunk, nem úgy, mintha előlről kezdtük volna a
csemetenevelést.

A rajzzal ábrázolt fagykárt -39 C°-os hideg okozta. Pronyin azt írta 1952-ben, hogy a voronyezsi körzetben -40 C°-ot is
kibírtak a diófák. A mutatott szamarai módszer nem is olyan ritka. Dél-Szibériában, Oszennyiki városban G. P. Kazanyin
kiskert-tulajdonos arról számolt be, hogy 14 éves diófája, az egyik leghidegtűrőbb, Ideál fajta, máig megőrizte földön fekvő
formáját.
Fagykáros, lekötözött sarjú diófa Szaratovban, a fagykár utáni második évben. Látjuk, tele van terméssel.

Ha hideg telet várunk, előzetes védelmet is nyújthatunk a diócsemetéknek. Oroszországban, az orenburgi körzetben így
védekezik a várható kemény tél ellen egy kiskerti diósgazda:

Még nyáron, amikor még hajlik a csemete törzse, lehajlítja, leköti. A balra levőket a jobboldaliak tövéhez, és viszont. Így a
várható hó alatt életben marad a legkritikusabb időszakban a diócsemete. Ha száraz hideg jön előbb, az így lehajlított
csemeték lombbal, polietilén fóliával védhetők. De vigyázni kell, a takarás alatt ne melegedjen túl a csemete.
Kínaiak szerint is legjobb a téli fagykárt megelőzni a fiatal diócsemetéknél. Kössük össze a fiatal csemete vesszőit, hajlítsuk
le a földre, és lapátoljunk rá földet.

Ha már nem hajtható le, ugyancsak kössük össze a vesszőket, és húzzunk a csemetére egy szemeteszsákot, amit megtöltünk
földdel. Hú, de sok kézi munka kell ehhez! Csak kínai munkabérszint mellett éri meg. Tavasszal szedjük le a szemeteszsákot.

Persze, mindezt csak a hideg telű Hszincsiangban.
A hazai klímához jól alkalmazkodott, termesztésre engedélyezett fajták szigorúbb teleinket is károsodás nélkül elviselik (-2528 C°-ig). Az ugyancsak a kárpáti fajtakörhöz tartozó, de a Kárpátoktól északra és keletre eső, tehát szigorúbb telű
vidékeken kialakult diókból kinemesített fajták kanadai megfigyelések szerint károsodás nélkül viselik el a -37-39 C°-os téli
hidegeket.

Nem így a kevésbé fagytűrő fajták, például a francia fajták, amelyek magyarországi meghonosítására váró teljes diófaállománya fagyott ki egyszerre az 1920-as években, egy kemény télen. A francia, de főleg a kaliforniai fajtákról azt mondják,
faállományuk, ágaik már -10 C° alatt károsodnak. A fák fagytűrő képességéhez hozzátartozik a megfelelő erőállapot.
Tápanyaggal jól ellátott, vesszőit időben beérlelt diófa jobban bírja a téli nagy fagyot.

Most, hogy már tudjuk, hogy viselkedik a diófa télen, feltehetjük a kérdést, hogy a dió mint érett termés mit csinál
ugyanakkor.

Mit? Megszáradva a hidegben várakozik.
Mire? Arra, hogy kicsírázhasson.
Tehát, mi kell a dió csírázásához? Szárazság és hideg. Az, hogy csíráztatás előtt a dió-embrió megkapja azt a beszáradást és
azt a hideget, amire szüksége van.
Nemcsak a közönséges diónál, hanem más diófajok soránál is megvizsgálták ezt a kérdést amerikai kutatók (hadd ne térjek
ki rá). Nyomukban pedig a közönséges dióra vonatkoztatva Hatice Dumanoglu is. Arra a megállapításra jutott, hogy csírázás
előtt az embrió szöveteinek 8-10 hetes, 2-4 C°-os hideg a legjobb, és a szövetek kiszáradása.
A szárítás, a vízelvonás nemcsak természetes úton történhet, hanem például tömény sóoldattal is.
És a legérdekesebb, ha a dió mikroszaporításához testi szöveteket használunk fel, a sejtszaporodás megindulásához
ugyanezek a tényezők a legjobb hatásúak. Tehát nemcsak az embrió, hanem a szomatikus sejtek aktivizálódásához is
meghatározott, természetes folyamatok szükségesek.

A dió az európai történelemben
Európai (itáliai, ibériai, francia- és németországi, svájci, csehországi, stb.) elterjedése a történelmi időkre esik.
A Közel-Kelet földművelőié a diófa háziasításának érdeme, kb. i.e. 2000 körüli időből. A diófa a legelőször termesztésbe vont
gyümölcsfák közé tartozik, a sárgabarackkal, fügével, olajfával, datolyával, mandulafával együtt. Az ókori Perzsa Birodalom
legnagyobb kiterjedése idején, vagyis már a klasszikus görög korban, amikor a birodalom az Industól a Nílusig terjedt, a
perzsa uralkodók, közülük is elsősorban Kürosz, más forrásból Cyrus, már diónemesítésbe is kezdtek. Az erről szóló
feljegyzéseket a perzepoliszi könyvtár őrizte.
A klasszikus görögség már szent fának tekintette a diófát, a már többször idézett Carya-mondából is tudjuk. Az elterjedt
mondának sok változata él ma is. Mint azt Kerényi Károlytól, a görög mítoszok legnagyobb szakértőjétől tudjuk, a
változatok között nem lehet fontossági sorrendet felállítani. Most a még eddig nem ismertetett Surányi Dezső-féle leírást
idézem.

"Kárüa lakóniai királyleány Dionüszosz szeretője lett, de váratlanul meghalt. Emlékül az isten diófává változtatta a leányt.
Dionüszosz vitte meg a gyászhírt a lakóniaiaknak, akik templomot építettek Artemisz-Kárüátisznak. Elsőként itt használtak
nő alakú oszlopokat, amelyek a diónimfáknak és Kárüának a szimbólumává váltak. Artemisz nagyon élvezte a diónimfák
táncát, szívesen nézte őket. A kariatidák az eksztatikus tánchoz zöld nádkoszorút viseltek fejükön."
Hérodotosz, a világ első történésze már az i.e. 5. században írt a dióról, és megállapította, hogy a dió különös életerő
birtokosa.
Giovanni d'Allorto felvételén az athéni Agora Múzeum gyűjteményéből látunk ógörög diókat (és őszibarack-magvakat).

Az ógörögöknek tulajdonítják, hogy egyes források szerint Perzsiából, mások szerint
Kisázsiából Európába hozták, állítólag i.e. 100 körül. Nem mintha nem lett volna addig
is görög földön ismert a diófa, inkább azért importáltak perzsa diót, mert az nagyobb
szemű, nemesebb volt. Pliniusz szerint egyenesen Kürosz perzsa uralkodó kertjeiből
hozatták.
A régi görögök már haj- és ruhafestésre is használták a diót. Sőt, fizetőeszköz, értékes
ajándék szerepét is betöltötte. Ezt ábrázolja egy antik görög kerámiára festett jelenet.
Amint az európai homoszexuális prostitúció történetéből ismerjük, az antik Hellaszban
értékes ajándékokkal, amint a kép mutatja, például egy szütyő dióval díjazták az ilyen
szolgáltatásokat. (A megrontott, romlott fiúnak egyik kezével a diós szatyrot kellett
tartania, mert ha a rossz fiú nem bizonyult elég jónak, az ügyfél vissza is vette a diós
szütyőt!)
A dió tehát általános volt az ógörögség körében. Ahova a görög városállamok gyarmatokat létesíteni kirajzottak, diófákat
telepítettek. Így indult meg a diótermesztés a Fekete-tenger északi partjainál, a Krim-félszigeten (Turcanu professzor
megállapítása). Ami aztán terjedt. A mai Moldova területén, a hajdani Etelközben az odesszai régészeti múzeumban őrzött
ábrázolások tanúsága szerint i.u. 100-200 körül indult meg a diófák telepítése.
Európa nagy részén pedig - ahova eljutottak - a rómaiak terjesztették tovább a diófát. Pompei és Herculaneum ásatásaiból
diót ábrázoló festmények, valamint elszenesedett diómaradványok kerültek elő. Herculaneum romjainak kiásásakor a Casa
d'Argónak nevezett épületben a következő, megszenesedett diómaradványokat találták.

Pompeiben az egyik utca neve Diófa utca volt, ami a Diófa-kapuhoz vezetett.

Amikor i.e. 79. augusztus 24-én a Vezuv kitört, a pompei Isis templom asztalán héjas
dió volt nagyobb mennyiségben, úgy temette be a vulkáni hamu.
A diófa a rómaiaknál szent fának számított. A Dianának szentelt ünnepségeket nagy
diófák árnyékában szokták megtartani. A dió az áldozati gyümölcs szerepét is
betöltötte.
Római kori ásatásokból került felszínre a jobboldalt látható
dió-kövület, egy áldozati helyről. Anyaga jól láthatóan
kiégett, megszilárdult agyag, ami egy ép dió köré rakódott.
Cicero, Ovidius és Palladius mind írtak a dióról. Plinius
(idevágó, egyik kései kiadásának képe balra) a dióbelet védő két burokkal jelképezte a házasság
védettségét. Vergilius a házassági ceremónia leírásakor már ír a későbbi, általános szokásról, a
menyasszony és a vőlegény elé hintett diókról. (Olaszul: “…prepara nuove fiaccole, ti si conduce la
sposa; spargi, o marito, le noci…”)
Könyvünk gasztronómiai részében külön is foglalkozunk a rómaiak diófogyasztásával. Előzetesen
csak annyit, hogy nemcsak nyersen, nemcsak süteményekben, nemcsak dióolajként ismerték a
rómaiak a diót, hanem az őrölt dióbelet ételeik sűrítésére, gazdagítására is felhasználták.
De nemcsak ették a diót az antik Rómában, hanem játszottak is vele. Diótorony-játékot ábrázol a
következő, egy római síremlék faragványa nyomán készült kép is.

Ha már a rómaiakig eljutottunk, nem kerülhető meg a minket leginkább érdeklő kérdés:
Mi volt Mithridatesz kincsesládájában?
VI. Mithridatesz Pontusz uralkodója volt, és volt egy kincsesládája, amit hadjárataira is magával vitt, akkora érték volt
benne. Háborúba keveredett az akkori világhatalommal, a Római Birodalommal, és hát, sajnos, kincsesládájától meg kellett
válnia. Szerencsénkre, mert így megtudhattuk, mi volt benne. Hogy mi, megtudhatjuk - ahogy manapság mondják, rögtön a
reklám után - a gyógynövény-fejezetben.

Igen sok szerző az unalomig ismételt evidenciaként kezeli, hogy a diófa görög földről a római légiók nyomán terjedt el a
Földközi tenger nyugati medencéjében, Ibériában és Galliában. Ebben a tekintetben a római birodalom történelmi szerepe
egyértelműen pozitív, megismertette a diófát Nyugat-Európa meghódított barbár népeivel, és népszerűsítette a diófát az egész
római birodalomban. Ebben a tekintetben a római birodalom komoly kultúr-missziót teljesített, csak hálával emlékezhetünk
rá. Uralkodó vélemény, hogy a dió termesztését Galliából terjesztették tovább a mai Svájc és Németország területére, még a
késő-római korban.
Ennek az uralkodó véleménynek azonban maguk a rómaiak mondtak ellent, amikor Britanniát meghódítva feljegyezték a
helyi kelta lakosság szokásait. Az egyik ilyen szokás volt, hogy a nyári napfordulót "a nyárközepi éjszaka" jelenlegi,
ismertebb nevén Szent Iván-éj megünneplésével tették emlékezetessé. Feljegyezték, hogy a britek ezt az ünnepet a zöld dió
szedésével és diós italok ivászatával kapcsolták össze.
És amikor még előbb a római légiók Galliába mentek, ott azt jegyezhették fel írnokaik, hogy a gall nők diófestékkel festették
hajukat, és ruháik alapanyagát is diófestékes vízben áztatták.
Ezért is helyesebb, ha a római civilizációs tevékenységet inkább a diófa terjesztéseként, mintsem bevezetéseként fogjuk fel.
Római légiós írnokok feljegyzéseiig vezetik vissza a jelenlegi két legfontosabb francia diótermő tájon a diótermesztés
megalapítását.
És azt sem tudom elfogadni, hogy Közép-Európában (a Kárpát-medencében és azon kívül (Ukrajnától Németországig) honos
kárpáti dió rassz gyümölcsét addig nem fogyasztották ezen a nagy területen lakó népek, ameddig a rómaiak jóvoltából a
diótermesztés el nem jutott hozzájuk. (Van olyan szerző, aki ezt állítja.) Más szerző szerint Európa északi részébe a

népvándorláskori népmozgásokkal jutott el a diófa.
A diófa európai őshonosságának kérdése és a római légiók diófa-terjesztő tevékenysége azonban nincs ellentmondásban.
Őshonos is volt a diófa, például Germániában, de nem túlozható el annak a jelentősége sem, hogy a római légiók Germániába
vitték. Ne feledjük el, a római korban még hihetetlenül nehéz volt a közlekedés, az áruszállítás. A meghódított
tartományokban még nem voltak utak, és az új római helyőrségeknek tartós ellenséges környezetre kellett felkészülni.
Ezért természetes, hogy a rómaiak légióikat a legtáplálóbb, könnyen szállítható élelmiszerekkel látták el, és ezeknek az
élelmiszereknek a sorában előkelő helyet foglalt el a dió. És az utánpótlás távolsága és nehézsége miatt általánossá vált, hogy
az új helyőrségek körül nagy számban ültettek diófákat, a későbbi élelmezés céljára.
Jól tudjuk, a római civilizáció korában a Római Birodalom mezőgazdasága világszinvonalú volt. Mezőgazdasági szakíróik
bőven foglalkoztak a dióval is, egyebek között. Földművelési ismereteiket "exportálták" az újabb tartományokba, és ezzel
komoly fejlődés indult el Európa (és Afrika és Ázsia) meghódított vidékein. De nemcsak a diótermesztési ismereteket, hanem
a nagyszemű, vékony héjú diókat is, amelyek a korabeli Germániában azelőtt ismeretlenek voltak. Walter Böhner, aki
germán szempontból értékeli ezt az eseményt, maga mondja, hogy a rómaiak érkezése előtti germániai diók aprók,
kőkemények voltak.
A rómaiak 402-ben az összes, az Alpoktól északra fekvő provinciát feladták. A katonák hazamentek, de az általuk ültetett
diófák megmaradtak, és bőven teremtek tovább is.
Szóval, a Római Birodalom szerepét a diófa európai karrierjében nem lehet eltúlozni.
Mint a diós sütemények ismertetésénél látni fogjuk, a rómaiak a diót otthon, Itáliában is változatos formában fogyasztották.
És az is előfordult, hogy egyes római polgárok nem is ehettek mást, mint diót. Ez a következőképpen esett meg:
Titus Livius írja le "A rómaiak történeté"-ben, hogy a pun háborúk idején Hannibál ostrom alá vette Casilinumot, a mai
Capuát, és körbezárva a lakosokat éhezés fenyegette. A rómaiak úgy segítettek a bentrekedteken, hogy éjjelente a városon
átfolyó folyón lisztes hordókat úsztattak le, amit a városbéliek kifogtak. Miután a punok ezt felfedezték, a rómaiak dióval
oldották meg az élelmezést, diót szórtak a patakba, amit aztán a városiak kihalásztak.
Hogy honnan volt annyi diójuk a rómaiaknak, hogy folyamatosan szórták a folyóba? -veti közbe joggal tisztelt Kollégám.
Nos, onnan, hogy éppen a közelben, a Vezuv lejtőin létesítettek a világon elsőként nagyüzemi dióskerteket.
A diófa közép-európai, kultúrnövénykénti elterjedését nehezítette az a körülmény, hogy az időszámítás előtti néhány
évszázadban, de egészen a korai középkorig Közép-Európa - beleértve Itáliát is - jórészt erdővel borított terület volt, a
kertgazdálkodásnak nem volt tere.
Kivételnek számított ez alól Itáliában a mai Campania vidéke. Benevento város körzetét fejlett mezőgazdasága, dióskertjei
miatt már 900 körül "kis Mezopotámia"-ként emlegették a kortársak.
A római birodalom bukása után, a zűrzavaros évszázadok elmúltával újból figyelmet fordítottak a diófára. 812-ben Nagy
Károly, a frank birodalom császára rendeletet adott ki, amelyben - uralkodói vagyonát növelendő - nagyarányú
diófatelepítést rendelt el a mai Franciaország és Németország területén. Bölcs uralkodó volt. "Capitulare de villis" című, a
birodalom mezőgazdasági termelését fellendíteni szándékozó rendeletében a telepítésre rendelt fák és bokrok között a diót a
cseresznye és a füge társaságában említi. Még egyszer csak azt tudom mondani, hogy igen bölcs uralkodó volt.
A dió hazai jelenlétéről a zalavár-várszigeti feltárás szolgál a legelső tényanyaggal, a 9. századból, közvetlenül a magyar
honfoglalás előttről. Akkoriban Zalavár karoling grófi központ volt, kevert etnikai összetételű köznép lakta, amely
termesztette és fogyasztotta is a diót.
Tizenegyedik századi angolszász feljegyzések szerint Angliában 1000-1100 között már termesztették a diót.
Ugyanebből a korból, 1100 körüli évekből már ismertek voltak a Kiev környéki, Dnyeper-menti óorosz Vüdubecki és
Mezsegorszki monostorok diófái, amelyek görög közvetítéssel jutottak északra.
A korai középkorban francia földön a dió olyan értékes volt, hogy fizetőeszköznek számított. A 10.-11. században a
jobbágyok dióval is leróhatták járandóságukat, a templomokban az egyházi tizedből nagy diókészletek keletkeztek. Piaci
felügyelők és a Grenoble-közeli Saint-Hugues et de Domene kódexmásolóinak feljegyzéseiből is ismert, hogy a 10.-11.
században nemcsak a dió, hanem a dióolaj adásvétele is jellemző volt a francia piacokon.
A 13. században Franciaországban a dióolaj ára az aranyéval vetekedett. Feljegyezték, hogy ekkor a Périgord-vidéki Dalon-i
cisztercita apátság tárolói teljesen tele voltak dióolajjal.
Franciaország nagy részén dióolajjal töltött mécsesekkel világítottak ekkoriban, a szegényes viskóktól kezdve a fenséges
katedrálisokig.
Ugyancsak a 13. században írta a francia Guillaume de Lorris A Rózsa Regényé-ben (Le Roman de la Rose): "A
gyümölcsöskertben birsfák, gesztenyék, diófák, naspolyák álltak."

A 13. századi Páduában a diófa bizonyos szentségben is részesült, mivel Páduai Szent
Antal utolsó életévét 1245-46-ban remetei visszavonultságban egy diófán élte le, ahova
egyik barátja épített kunyhót a számára. Szent Antal életrajzából való a jobboldali kép.
Címe: Szent Antal lejön a diófáról.
Salernóban, a középkor híres orvosi iskolájában már tananyag volt a dió. A
diófogyasztásról a következőt kellett megtanulni a leendő orvosoknak: "Egy diót étkezés
után, de legfeljebb kettőt. Mert már három dió elfogyasztása a legsúlyosabb
kockázatokkal, veszélyekkel jár." Na, erre mondták aztán később, hogy sötét középkor.
Én például még tavaly is hallottam, hogy valakinek azt tanácsolta egy orvos, hogy a magas
koleszterinszintje miatt tartózkodjon a diótól. Hát, itt tartunk. Ugye, milyen sok még a
dolgunk?
Pedig ezt a tévedést már Tabernaemontanus is helyretette, amikor arról írt, hogy halat csak dióval szabad enni, mert a dió
felszívja a hal fölösleges nyálkáit.
A 13. század végéről fennmaradt feljegyzés szerint Angliában a Holborn Kertekből kilenc font értékben szállítottak körtét,
almát és diót Earl of Lincoln részére. A 14. században Angliában Chaucer írásaiban többször, több néven is említi a diót.
Ugyanebben az időben, a 14. században a francia királyi lakomák állandó desszertje volt a dió. Erre az alkalomra fűszeres
mézbe rakták, és mindig több héttel a lakoma előtt készítették el.
A királyok szokása a főurak szokásává is vált. A 14. és a 15. századi francia kastélyokban fennmaradt feljegyzésekben a diós
receptek sora maradt ránk, ez időkből bőséges diószüretek emléke maradt fenn.
Mivel - említettem - francia földön a dió fizetőszköznek számított, az adókat dióban is meg lehetett fizetni, a francia királyság
számára olyan fontossá vált, hogy 1415-ben "mesureur de noix" (diómérő) tisztséget, funkciót is létrehoztak, és a
királyságnak egyszerre két ilyen funkcionáriusa is volt.
Angliában 1430-ban a Two Cookery Books-ban (két szakácskönyv) diós sütemények, édességek és húsok receptjei
szerepelnek.
XI. Lajos francia király 1461-1483. között uralkodott. Ez időben borotválkozás céljára még nem álltak rendelkezésre elég
éles kések, maga a király is élesre tört szélű dióhéj-darabbal borotváltatta magát udvari borbélyával. Ezt onnan tudjuk, hogy
a borbély egyszer megvágta a borotva-dióhéjjal a király arcát, aki ezért - a borotválkozást be se fejezve - börtönbe záratta.
Lotharingia történelmében 1472 nevezetes év volt. III. Friedrich ebédet adott. Nem akárhol, hanem egy olyan, egy lapból álló
diófaasztalnál, amelynek a körmérete 8 méter volt. A diófát a kortársak 900 évesre becsülték, az évgyűrűk alapján. Ez nem
mendemonda, egészen biztos, mert nemcsak Lotharingia történelméből ismerjük, hanem de Candolle svájci természettudóstól
is.
Azt mondják, Angliában az 1500-as években terjedt el a diófa, és Gerard 1597-ben már azt írja, hogy a dió - Angliában rendkívül elterjedt a mezőkön, az utak mentén és a kertekben. Az Encyclopaedia Britannica 1567-re teszi a dió megjelenését
a brit szigeteken, de ez nyilvánvaló tévedés. Ekkor már az angol étkezés része volt a dió, jobb ebédeket rendszerint dióval,
portói borral és Stilton sajttal fejeztek be. A diónak tehát a 16. században már komoly kereslete volt. Ekkor már újabb
dióváltozatokat hoztak be Angliába, mert a régebbi, helyi fák termése nem felelt meg a főúri igényeknek. Ez VIII. Henrik
korában történt.
Ugyanebben az időben, a 16. században Európa keleti felén is terjedt a diótermesztés. A kievi monostorok diófái híresek
voltak, még a moszkvai cárok is onnan hozatták a diót.
A diófák történelmének lényeges állomása volt Amerika felfedezése. Kolumbuszról nem maradt diós feljegyzés, de követőiről,
a konkvisztádorokról és a jezsuitákról annál több. Például az is, hogy a feszületbe vágott rekeszben diót is vittek magukkal.
Chilében a legelső, letelepült jezsuita szerzetesek már Spanyolországból hozott diót termesztettek. Ötszáz évvel a mi korunk
előtt már feljegyezték, hogy oldalrügyön is termő fajtákkal is rendelkeztek, amely tulajdonság csak néhány évtizede került
újra a figyelem középpontjába.
Az 1600-as évek leginkább említésre méltó eseménye az 1663-as franciaországi éhínség volt. Vidéken a dióhéjat is
megőrölték és makkliszt alapú kenyérbe sütötték.
Persze, mindig vannak, akik válság idején is gazdagok. Amikor a vidékiek a dióhéjas makklisztet ették, Grenoble városában
tartotta lánya keresztelőjét Tréminis földesura. A várostól cukrozott diócsemegét kapott ajándékba ebből az alkalomból,
amit ő a helyszínen a résztvevők között szétosztott. Nagy szó volt ez, amikor nem volt mit enni.
1678-ban Angliában Evelyn propagálta erősen a diófák ültetését. Saját birtokán, Surrey-ben is ültetett, és kiterjedt baráti
köre is többezres számban telepített diófákat. Elsősorban a fájáért. Evelyn székeket, asztalokat, szekrényeket csináltatott
diófából, nagy szerepe volt a diófaanyag divatjának felkeltésében.
A német Rajna-vidéken az 1700-as években komoly diótermesztés folyt. Josef Gregor Lang írja 1789-ben, "Utazás a Rajna

mentén" című leírásában, hogy Elfeld és Oestrich között, Erbach vagy Eberbach falunál (a bizonytalanság nem az enyém,
hanem Lang úré) az erdők közt fekvő cisztercita apátsághoz szép diófasor vezet.
Ugyanekkorra tehető Franciaország délebbi területein a diótermesztés nagyléptékű felfutása is. Gustave Flaubert Bovaryné
c. könyvében olvashattuk: "Meglátták a házat, amit egy öreg diófa árnyékolt be."
Az 1700-as években a francia diótermesztés annyira felfutott, hogy jelentősebb exportra is jutott belőle. Bordeaux kikötőjén
keresztül holland, német, angol kikötőkbe szállítottak diót.
1782-ben egy házassági okiratban jegyezték föl a délnyugat-francia Lot megyében, hogy ha a férj meghal, köteles az
özvegyére - egyebek között - két pint dióolajat hagyni. Ilyen értékes volt akkoriban a dióolaj.
Az 1700-as években Svájcban is szép diófák nőttek. M.J. Gaberel "Rousseau és a Genfiek" című könyvében a következőket
írja: "Cully és Vevey között található a Gleyrolles-i kastély a tó mellett egy sziklán ülve, mára elvesztve tornyait. 1759 őszén,
egy diófa alatt, a kastély falai közelében egy porral lepett utazó ült le. Nem tűnt fáradtnak, és a kastély tulajdonosa meglepve
látta, hogy igen gyorsan ír, és a szavak nagyobb részét kihúzza, kiradírozza." Ő volt Rousseau. Valószínűleg a diófa alatt
születtek a "Vissza a természethez" legfontosabb gondolatai.
A 18. századi trendből az osztrák uralkodók sem akartak kimaradni. Mária Terézia a birodalomnak az Alpoktól északra eső
területein támogatta a nagyarányú diótelepítést.
A dió történelmi vonatkozásai közül az első világháború kirobbanásában játszott szerepe a legjelentősebb. Dehát ez már
közismert, az idősebbek emlékezhetnek rá, talán kár is ismételnem.
Petőfihez hasonlítható nagy nemzeti költője volt a szerbségnek Petar Njegoš, aki a következő sorokat írta:
"Tvrd je orah voćka čudnovata,
ne slomi ga, al' zube polomi"
(Kemény a dió, bámulatos gyümölcs,
Ne harapj rá, mert a fogad töröd)
Ferenc Ferdinánd szarajevói, végzetes látogatása során, amelynek célja Bosznia bekebelezése volt az osztrák (és magyar)
birodalomba, mást sem hallott az emberekkel tömött utcákon, tereken, amerre elhaladt, mint Njegoš fenti sorainak politikai
indíttatású skandálását a helyi szerb fiatalság részéről. Óva intették az osztrák (és a magyar) vezetőket Bosznia
annektálásától.
Aztán történt ami történt, az osztrák (és magyar) állam vezetői (Tisza István) megtámadták Szerbiát. És a mi fogunk tört
bele. Nem Trianont, Szarajevót kellene emlegetnünk.
Tisza, Tisza... Így lett a Tisza nevű bőtermő, fürtös, értékes diófajta nem magyar, hanem szerb nemzetiségű.
Hogy ebből mi a tanulság? Alaposabban kellene tanulmányoznunk a szomszéd népek diós irodalmát, diókultúráját.
Nemcsak a magyar nép, a német diófaállomány is belerokkant az első világháborúba, Németországban kivágták az összes
diófát. Fegyvernek kellettek. Svájc kimaradt a világháborúból, a svájci diófák szerencséjére. Ott csak minden negyediket
vágták ki, és adták el puskakészítésre. A svájciak akkor kezdtek gazdagodni, amikor mi rajtavesztettünk a hadüzenetünkön.
Nemcsak az első, a második világháború története során is megemlítették a diót. A délfrancia vidékeken a háború alatt nagy
élelmiszerhiány volt. Périgord megye lakosai közül sokan gyakorlatilag dión vészelték át azt az időt, amíg más élelmiszerhez
is hozzájuthattak.
A dió múltját tekintve ezek a történelmi tények, hiteles feljegyzések. Ami pedig a legenda és a mitológia világába tartozik,
azokról később, az ezoterikus vonatkozásoknál beszélek.

A diófa rügyei, hajtásai
A diófa zöld részei a rügyekből fejlődnek ki.
A diófának háromféle rügye van, a legtöbb szerző szerint. Ezért a negyedik típusról csak később szólok.
A háromféle rügy közül a legnagyobb méretű a vesszők végén elhelyezkedő, legtöbbször kúpos alakú csúcsrügy, kissé lejjebb
a kúpos, kibomlatlan állapotban is fenyőtoboz-szerűen barázdált barkarügyek, végül a vessző oldalán a kerekded
hajtásrügyek. A következő két képen mindhárom rügy látszik.

A diófa hajtásrügyei kerekdedek, elég nagyok. Általában sötétbarnák, máskor olajzöldek, néha majdnem feketék. Az elmúlt
évi levél nyelének tövénél erednek, gyakran kettő is, egy levélnyélnél. A rügyeket két barna rügypikkely fedi, amelyek
csupaszok, szőrtelenek.

A diófa rügyei között kitüntetett helye van a vessző végén álló,
nagyobb, hegyesebb csúcsrügynek. Nemcsak az a szerepe, hogy a
vessző egyenes folytatását képező hajtást indítsa, hanem a
csúcsrügy tartalmazza a nővirág-kezdeményt is. Csúcsrügy nélkül
(pl. helytelen metszés vagy a csúcsrügyek kibomlásának idejével
egybeeső fagy esetén) általában nincs nővirágzás, nincs termés.
Közvetlen a csúcsrügy mellett kétoldalt két apró, úgynevezett
csúcsalatti rügy is található. Bár a csúcsrügy oldalán
helyezkednek el, ezeket nem hívják oldalrügyeknek.
Oldalrügyeknek a vessző többi hajtásrügyét szokták nevezni,
amelyek a diófajták többségében hajtást hoznak, vagy ki se
hajtanak.
A hazai természetes diófa-állományban is vannak egyedek,
amelyek az oldalrügyeken is virágoznak, ritka azonban azoknak a
fajtáknak a száma, amelyek ezt gyakran, rendszeresen teszik. Az
ilyen fajtáknak (pl. a Payne Kaliforniában) termesztési
szempontból igen nagy a jelentőségük, hiszen potenciálisan
többszörös termőfelülettel rendelkeznek más fajtákhoz képest.

Tavasszal a csúcsrügy bomlik, a csúcsrügy hajtása fejlődik ki először. Az oldalrügyeken is nővirágot fejlesztő diófajták a
potenciálisan nagyobb termőfelületükön kívül azért is értékesebbek, mert későbbi virágzásuk nagyobb esélyt ad számukra a
tavaszi fagyok elkerülésére.
Visszatérve a csúcsrügyre és két csúcsalatti rügyére, hajtásnövekedés szempontjából ezek a rügyek eltérően viselkednek. A
csúcsrügyek - a fa tengelyében nőtt csúcsrügytől eltekintve - legtöbbször nem függőleges, hanem ferde vagy vízszintes
állásúak. Tavaszi kihajtáskor általában a csúcsrügy és a tőle felfelé álló csúcsalatti rügy hajt, az alsó ülve marad. Az alsó
csak szükségből hajt ki, ha például fagykár miatt az előző kettő elpusztult. Az alsó csúcsalatti rügyből fejlődő hajtás viszont
jellemzően vízszintes irányban indul, és növekedése hosszabb lesz, mint az előző kettőé lett volna. A csúcsrügyből és a felső
rügyből fejlődő hajtás növekedése ugyanis már a rügykezdeményben behatárolt, determinált, aminek hossza a fa
erőállapotától függhet, de a rajta fejlődő levelek száma előre meghatározott. Az alsó rügy hajtásán ilyen determináció nem
tapasztalható.
Csúcsrügy, csúcsalatti rügy:

Oldalrügyből (vessző oldalán lévő rügyből) is nővirágot, termést hozó diófa hajtása májusban:

Az oldalrügyesség, a vessző oldalrügyein is virágot hozó tulajdonság elsősorban fajtajelleg. Azok a diófajták, amelyek ezzel a
tulajdonsággal rendelkeznek, a diótermesztő számára jóval értékesebbek, mert másfélszer vagy kétszer akkora termésre
képesek, mint a többi fajta.
Az oldalrügyesség mértéke, vagyis hogy a csúcsrügyön hozott terméshez képest az oldalrügyek nővirágain milyen mértékű a
terméshozás, az egyes diófajták rögzült tulajdonsága is, de ez a mérték az évek során változhat. Kedvezőtlen körülmények
között csökken, kedvező körülmények között nagyobb.

Az újabban elismert magyar diófajták nemesítése során cél volt az oldalrügyesség tulajdonságának rögzítése, apai ágról
kifejezetten örökölték az oldalrügyességet. De anyai ágról is hoztak némi ezirányú hajlamot, mert mind a három magyar
alapfajta (M-10, A-117, T-83) némileg oldalrügyesnek tekinthető, amely tulajdonság egyes években jobban, más években
kevésbé jön elő.

Megítélésem szerint adott diófa nagyobb oldalrügyességéhez jó tápanyagellátottság segíti a diófát, továbbá az előző évi jó
rügyfejlődés. Mivel az előző évi hajtásokon (a tárgyévi vesszőkön) a rügyek kifejlődése az előző év júniusában és júliusában
következik be, talán nem járok messze az igazságtól, ha feltételezem, hogy a júniusi jó víz- és tápanyagellátottság megnöveli a
következő évi oldalrügyességi hajlamot, és így a lehetséges termést is.
Továbbgondolva: A diófa legfejlettebb rügyei a csúcsrügyek. Azért fejlődhettek leginkább, mert a hajtásnövekedés, -fejlődés
idején a hajtás szállítóedényein végigfutó nedvek végállomása a hajtás vége. Oda jut a legtöbb tápanyag. Eleve
nővirágképzésre predesztináltak a csúcsrügyek. De amikor a diófa energiái bőségesek, más rügyek is megkapnak annyi
tápanyagot, hogy szinte csúcsrügynek érezhetik magukat. Ekkor, a hajtásnövekedés leállásakor a bőséges
tápanyagellátottság nővirág-kezdemény differenciálását is lehetővé teszi. Ilyenkor nő meg az oldalrügyesség.
Bár ez a hipotézis tudományosan nem bizonyított, nézzük meg az egyik hazai fajta, a Tiszacsécsi 83-as néhány oldalrügyét.
Április 30-án, amikor a felvétel készült, a T-83-as javában virágzott, sőt, korai, meleg tavasz lévén, mindkét nemű virágai a
nyílási idő végéhez közeledtek. És ekkor indultak meg egyes, erősebb oldalrügyei, amelyekben a virágzásra való készség oly
erősen benne volt, hogy a rügyből szinte csak a nővirág pattant ki.

Hazai magonc-diófákon is megfigyelhető, hogy egyes években jellemzően oldalrügyesekké válnak, míg más években csak a
csúcsrügyből teremnek.

A csúcsrügyön túl a vessző legtöbb rügye potenciálisan hajtásrügy, amelyeknek csak kisebb része szokott kihajtani. A
hajtásrügyek mellett, főleg a vessző vége közelében találhatók a takaratlan barkarügyek, amelyekből csak barkavirágzat
fejlődik, és a barka elvirágzásával jelentőségük megszűnik, a barka lehullása után a diófa azonnal benövi a barkarügy helyét.
A hajtásrügyek az előző évi levélhónaljakban képződnek. Mindig párosak, egy normális méretű, és közvetlenül alatta egy
kisebb, tartalékként, ha az első megsérülne. A hajtásrügyekben már a nyugalmi állapotban is kész levélkezdemények vannak,
elhelyezkedésük spirális.
A ki nem hajtott hajtásrügyek nem halnak el. Bár a vessző idővel vékonyabb-vastagabb ággá (vagy törzzsé) válik, a rügyek
ott alszanak a vastagodó kéreg alatt (alvórügyek). Sérülés, ág vagy törzs letörése, metszése, levágása után ezek az
alvórügyek törnek keresztül a kérgen, és a diófa akár a vegetációs időszak közepén vagy második felében is ezekből képes
megújulni, új hajtást hozni.
A tárgyévi zöld hajtásokon fejlődő, jövő évi rügyekként szolgáló rügykezdemények már a tárgyévben is kihajthatnak, ha a
diófa szükségét érzi. Ilyen eset lehet, ha a hajtás letörik, és a fának még kellő ideje és energiája van tovább növekedni. Vagy
ha a fiatal fának olyan kevés elágazása van, és olyan nagy energiával bír, hogy muszáj valahol még kitörnie. Ezeket, a zöld
hajtásokon fejlődött, és azon zöldiben kihajtott rügyeket Turcanu professzor "nyári rügyeknek" nevezi.
Legtöbbször pedig úgy fordul elő a hajtások rügyeinek kihajtása, hogy a nővirágzás miatt továbbnőni
nem tudó hajtás a terméskezdemény alatt hajt ki.
Az ilyen kihajtást Szentiványi Péter áltengelynek nevezi, Ion Turcanu pedig "Ivánovüj hajtásnak".
A diófa csúcsrügyei március utolsó napjaiban észrevehető mértékben megduzzadnak, de még nem
hajtanak ki.
Márciusi diófák Franciaországban:

Április 5-10-e között mozdulnak meg a csúcsrügyek annyira, hogy megkezdődik a rügypikkelyek felnyílása.
A diórügyek kibomlásának kezdetén, április első felében:

Április közepén pedig már hajtanak a csúcsrügyek, ettől kezdve fagyveszélyesek, és veszélyezteti őket a baktériumos fertőzés.

A csúcsrügy kibomlása 10-15 C°-ot elérő nappali hőmérsékletek esetén következik be, bár a különböző diótípusok között
nagy az eltérés, 2-3 hét.

A hajtásrügyek kibomlása időben 1-2 héttel követi a csúcsrügyeket.

A diófa fiatal hajtásai kezdetben finoman szőrösek. Kevéssé
hajlékonyak, a világoszöld színről sötétebbre, majd barnára
változnak, világos paraszemölcsösek. A fiatal vesszők, ágak fabele
sima üreges. A vesszőkön az előző évi levélnyelek csatlakozási helye
V alakú.
A diófa jellemzően fototropikus növény, hajtásai bármilyen
rügyállásból induljanak is, a fény, a szabad tér felé törekszenek. A
diófa megalkotja saját terét, és be is tölti azt.
A diófa hajtásainak növekedése két fázisban megy végbe. Az
elsődleges hajtásnövekedés ha a csúcsrügyekből történik, a
hajtások hossza, a rajtuk fejlődő levelek száma determinált. Ha hajtásrügyekből, akkor nem. A diófa hajtásnövekedése
átlagosan 35-40 cm. Az elsődleges hajtásnövekedés rügybomlástól 45-55 napig tart.
A hajtások hossza két tényezőtől függ. Egyrészt a fa korától függően meghatározott, fiatal fáknál 50-80 cm, 30-35 éveseknél
15-20 cm. Pusztuló, idős fáknál szinte nincs is hajtásnövekedés. Másrészt pedig természetesen a környezeti feltételek
alakítják, a jobb körülményeket jobb agrotechnikával segíthetjük elő.

Az elsődleges hajtásnövekedés hajtásainak levélhónaljában kialakulnak a későbbi rügyek, és június 5-10-e körül már az
elsődleges hajtások vége csúcsrügyben végződik.
Ha a diófa jó erőben van, a terméskezdemények, a fiatal zölddiók mellett, alatt áltengelyek törnek ki, és az elsődleges

hajtásnövekedés időszaka után ezek az áltengelyek erős növekedésnek indulnak. Ez jelenti a másodlagos hajtásnövekedést
június végén, júliusban. A második hajtásnövekedési hullám július közepén ér véget.

Ezeket a hajtásokat nevezik a Tiszaháton Szent János-hajtásoknak, mivel június végén indulnak hajtásnak. (Korai
kitavaszodás esetén előbb.)

Hogy az elnevezést ki vette át kitől, nem tudom. Franciaországban Saint Jean-hajtásoknak hívják.

Az oroszoknál Szent Ivánnak. De én a Tiszaháton hallottam, Szent Jánosként.

Szent János-hajtások augusztusban:

Előfordul, hogy egyes fiatal diófákon néhány hajtás nem felfelé vagy oldalirányban indul
növekedésnek, hanem - gyakran - függőlegesen lefelé. Ez annak a jele, hogy az adott vessző alatt
olyan nagy, világos tér van, amit érzékel a diófa, és ezt a teret be akarja tölteni. Árnyékolni akarja
a fa alatti területet.
Nyáron a hajtások növekedése hamar leáll, július közepére a második hajtásnövekedési hullám is.
Ettől kezdve a hajtások erősödnek, és a nyár vége felé észrevehetően megváltozik a színük,
barnulnak, érnek. Az érési folyamat a hajtások alsó részén kezdődik, és fokozatosan halad felfelé.
Az érés folyamán nagy mennyiségű szénhidrát alakul át cellulózzá, a hajtás fásodik, vesszővé
szilárdul. Csak a beérett vessző viseli el a fagyot.
A hajtásbeérés folyamatát több tényező gátolhatja. Hideg, esős időjárásban, különösen erős
nitrogénellátottság mellett a hajtások nehezen fásodnak. Ezért ha ezek az időjárási körülmények
korai faggyal is párosulnak, a vessző beérett része feletti hajtásrész elfagy. Következő tavasszal
nem lesz csúcsrügy, ami nővirágot hozna. Az elpusztult hajtásrész pedig gombák martaléka lesz.
Különösen jellemző a vessző éretlensége sok faiskolai csemetén. Diócsemete vásárláskor gyakran
látható, hogy a hengeresen érett vessző fölső része összeaszott, nincs benne anyag. Ez a rész akkor
se fog tavasszal kihajtani, ha őszi ültetéskor a télen nem fagy el. Oka a minél nagyobb
hajtásnövekedésre törekvés, a csemeték túlzott nitrogénezése és öntözése.
A diófák vesszőinek éven belüli növekedési és tápanyag-raktározási, beérési ciklusa genetikailag
meghatározott. Rövid nyarú északi vidékeken ez is magyarázza a diófák életfeltételeinek hiányát,
hiszen a genetikailag előírt hajtásnövekedési hossz teljesítésére és utána a vessző beérlelésére nincs elég idő.
Oroszország középső, hosszan és keményen hideg telű vidékén, konkrétan a Volga középső folyása vidékén külön gond kora
ősszel a fiatal diófacsemeték felkészítése a várható erős hidegre. Faiskolai körülmények között a vesszőérést úgy segítik elő,
hogy augusztus végén, szeptember elején a csemetéről minden felesleges hajtást eltávolítanak, és a levélzetet is megritkítják.
A csemete csúcsát is visszacsípik, és az esetleges korai terméseket mind leszedik. Ugyanakkor pótlólagos mesterséges
megvilágítással és a talaj megfelelő nedves állapotának fenntartásával minden környezeti feltételt biztosítanak, ami a
tápanyagok képződéséhez és átalakításához szükséges. Így nemcsak a fásodást segítik elő, hanem a fagyálló vegyületek
felszaporodását is a növény szöveteiben.
Miután a rügyekről és a hajtásokról szó esett, ne felejtsünk el említést tenni a fejezet elején említett negyedik rügytípusról. Ez
a gyakorlatban szinte mindenki figyelmét elkerüli, egyedül F. L. Styepotev kategorizálja külön. A típus nevéről nem tudok,
megpróbálom körülírni.
Ezek a rügyek a csírázó dió, a kelő diónövény hajtáskezdeményének alján, a fiatal törzsecskén alul párosával állnak a
törzsecske mentén. Két sorban, soronként 2-10 rügy. Ezek a rügyek még a dió-embrióban differenciálódtak, az érett diószem
embriójában már kezdeményük megvan.
Ezeknek a rügyeknek általában nincs feladatuk, csak abban az esetben, ha a kelő hajtáskezdemény mechanikailag
károsodik, pl. madárkár miatt. Ekkor két rügy indul meg, és azokból fejlődik a csemete törzse, jellemzően kéttörzsű diófa nő.
Ez az egy feladatuk van, a törzs pótlása.
Frans Geraets holland diófaiskolás jóvoltából meg is szemlélhetjük a diófa "negyedik típusú" rügyeit, a diócsírán. Itt azért

ilyen jól láthatók, mert Geraets úr vegyszeres kezelést alkalmazott, amiről valahol máshol írok.

Most, hogy minden rügytípust megismertünk, E.B. Evanzseliszta orosz diónemesítő rajza segítségével tekintsük át újra
mindet. Hozzá kell tennem, a rajz rendkívül korán, már az első-második évben termő diócsemetékről készült.

1. Vegetatív csúcsrügy, a diófa fiatal, még nem termő korában
2. Levélrügy (vegetatív rügy)
3. Nyakas rügy (az oroszok száras rügynek nevezik), amiből terméshozó vessző fejlődik
4. Oldalrügy, amiből nővirág fejlődik
5. Oldalrügy, amiből hímvirágú barka fejlődik
6. Nővirág-rügy hímjellegű diócsemetén (részletesebben a diófa nemisége tárgyalásánál)
7. Barkarügy nőjellegű diócsemetén
8. Másodvirágzású virágfüzér barkarügyei
9. Nővirág a másodvirágzású virágfüzéren
10. Nem rügy, az előző évi levélnyél helye

A juglon rokonvegyületei
Tisztelt vegyész Kollégám, a diófa egyedülálló növény. Juglont csak a diófa és a diófélék családjának tagjai tudnak
létrehozni.
Bár lehet, hogy Ön is ebbe a családba tartozik, mert juglont szintetizálni ma már minden vegyész tud.
De Önökön kívül senki, akárhogy igyekszik. A növényvilág egyes tagjai és némely gombák képesek a juglonhoz hasonló,
szintén érdekes hatású 1,4 naftokinon-vegyületek létrehozására. Sőt, tengeri csillagok és baktériumok is.
Állítólag tizenötféle naftokinon-vegyület létezik. Én sajnos, csak tizet ismerek. Most ezekről a vegyületekről néhány szót.
Közös alapjuk az 1,4-naftokinon szerkezet, ami többek között a K-vitaminnak is alapja. (C 10H 6O 2)
A naftokinonoknak, bár az ezirányú kutatások nem fejeződtek be, sőt, nagyon intenzívek, rákellenes hatást tulajdonítanak, a
kemoterápiás kezelések anyagai.
Ezeknek a vegyületeknek sárga, narancssárga a jellemző színe, de egyes hatásokra a szín az élénkpirosig mehet el.
LAWSON
Vagy 2-hidroxi-1,4-naftokinon. Sárgás színű szilárd anyag, tűszerű kristályokban.
Sárga színű pigment a Lawsonia inermis (henna), L. spinosa és L. alba (a Lythraceae család tagjai) cserjék levelében, ami 2oxi-1,4-naftokinonná alakul. Oxidációjából ftálsav keletkezik. Vas-, réz-, alumínium- és bizmutsókkal élénk színű vegyületet
hoz létre.

A henna erősen színező. Bőr, len és selyem festhető vele, narancsos-sárgás színűre. Más festékekkel keverve vörös árnyalatú
hajfesték és tetoválószer is, ez az ismert hennafesték. Ebben a minőségében felmerült a gyanú, hogy az emberi egészségre
káros lehet, de a vizsgálat tisztázta, felmentették a gyanú alól.

Egy metiléter-változata a lawsonnak a 2-metoxi-1,4-naftokinon az Impatieme balsamica-ban és I. glandulifera-ban található.
Erős gombaölő. Különösen erős színanyaga van.
PLUMBAGIN
Más néven 2-metil-juglon, vagy 2-metil-5-oxi-1,4-naftokinon.
Elsősorban a Plumbago nemzetség (Ólomvirágfélék) tagjaiból izolálták, a P. auriculata, P. europaea és P. aeylanloa föld
feletti részeiből. Kínaiak a P. zeylanica-ból vonták ki és kutatták karcinogén hatását. A plumbaginnak több szerző is erős
rákellenes hatást tulajdonít. Úgy tudom, az ezirányú kutatások most is intenzívek.

Plumbagin előfordul a Droseraceae (harmatfüvek) család tagjaiban is. A Diospyros (ébenfafélék, datolyaszilvafélék)
nemzetség mintegy 500 faja közül is többől kivonták.

A plumbagin aranysárga festékanyag, tűszerű kristályokból áll. Nem tartós. Párolog, szublimál. Különböző fémsókkal élénk
színű komplex vegyületet alkot. Alumíniumszulfáttal élénksárga textilfestéket ad.
Titrálásra, kolorimetriára használják, valamint a kemoterápiás rákellenes kezelések egyik hatóanyaga. Indiában a
Plumbago gyökere gyógyszer, emésztőrendszeri és bőrgyógyszer. Rágása csökkenti a fogfájást. Ukrajnában a plumbagin
baktériumölő hatását is kimutatták, élelmiszertartósításra is szóbajöhet.
Az említett Droseraceae család több tagjában, például a D. intermedia és D. anglioa fajokban metilnaftarazint, 1,8 és 3kloroplumbagint találtak.
(Mellesleg: A Diospyros tricolor DIOSZKINON nevű, itt fel nem sorolt 1,4-naftokinont is tartalmaz).
PHTHYOCOL
A Plumbagin izomere, a természetben a Mycobacterium tuberculosis pigmentje. A K vitamin széthasadásából keletkezik.

7-METILJUGLON
5-hidroxi-7-metil-1,4-naftokinon. Narancssárga tűkristályokban kristályosodik. A Diospyros ebenum leveleiben fordul elő.
Fémsókkal színes komplex vegyületeket alkot. Az ébenfa színanyaga. Olyan erős, sötét, fekete színanyaga van, hogy a fában
az évgyűrűk se látszanak. A metiljuglon színanyaga az ébenfát az egyik legértékesebb faanyaggá léptette elő.

A metiljuglon polimerizálódik is, de az így létrejött festékanyag nem tartós.
DROSZERON
Droszeron, oxidroszeron, hidroxidroszeron. A phthyocolhoz hasonlóak. Egy ausztrál Drosera (rovarevő
növény, az egész világon elterjedtek fajai, magyarul harmatfű) gyökerében találták meg először, de a D.
rotundifolia is tartalmazza.

A droszeron piros lapokban kristályosodik, olvadáspontja valahol 200 C° alatt van.
Gyógynövény-készítményekben más gyógynövényekkel együtt használják (édeskömény, lándzsás útifű, stb.).
LAPAHOL, LOMATIOL
Izomerek. (2-hidroxi-3-(3-metil-2-butenil)-1,4-naftoquinon.) Alkoholban sárga prizmákban
kristályosodnak. Szobahőmérsékleten szilárdak, olvadáspontjuk 140 C°.
Pirosas színanyagok trópusi fák sorában. Tecoma, Lomatia és Streptocarpus nemzetségek,
valamint Bignoniaceae család. Tecomella undulata-ban is.

Gyulladáscsökkentők, rákellenes szerek, és legalább ötféle egyéb, külsőleg és belsőleg használatos gyógyszer alapanyagai.
Baktériumölők, gombaölők.
Ezen kívül ugyanúgy festékanyagok is, mint a többi 1,4-naftokinon-vegyület. Alumínium-szulfáttal sárga festék készül
belőlük.
A halakra mérgezők.
Száraz desztillációval és egyéb úton a lapaholból és a lomatiolból származék-vegyületeket állítanak elő, amelyek szintén
gyógyhatásúak.
A Tabebuia guayacan nevű fából és még vagy négyféle másik Tabebuia-ból az 1,4-naftokinonok sora vonható ki egyszerűen,
szerves oldószerekkel: lapahol, dehidro-lapahol, és még 3 változata.

Rákellenes szerek lehetnek.
ALCANIN, ALCANAN
Már átmenetet képeznek a háromgyűrűs vegyületek felé, de tulajdonságaik minden tekintetben nagyon hasonlók az 1,4naftokinonokéra. Az Alkanna tinctoria és a Jatropha glandulifera nevű növényekben fordulnak elő.

MOLLIZIN
A Mollisia caespiticia gomba sárga pigmentje.

MOMPAIN
Mompain a Helicobasidium mompa nevű, fenyőgyökéren élő gombából vonható ki.

És a gombák közül a Fuzáriumokban is van egy hasonló naftokinon-vegyület. Stb, stb. A növényekre mérgező hatású gombák
nagy részénél ilyen naftokinon-vegyületekből adódik a mérgező hatás.

K-VITAMIN

A K1-vitamin szerkezete is nagyon hasonló. Rengeteg növényi tápanyagunkban, de a tojássárgában is megtaláljuk. A
véralvadást segíti elő.
Végül megjegyzem, nemrég tudtam meg, hogy az éretlen zöld dióban (és a hasonló korú feketediótermésben is) már nyolcféle
1,4-naftokinon-vegyületet számoltak meg, a dió tehát nemcsak a juglont termeli ezek közül, hanem például a plumbagint is.
Hát, itt értem a türelmem végére. Pedig még meg kellett volna emlékezni a hasonló szerkezetű EQUINOCROMOS,
DIOSPIRIN és MAMEGAKINON vegyületekről is, de azok már periférikusak a mi szempontunkból.
Miért volt szükség a naftokinonok átolvasására? - kérdezi tisztelt, olvasás közben unatkozó Kollégám.

Szerintem két okból is. Egyrészt, hogy belássuk, a diófa nem is annyira rendkívüli növény, része a növényvilágnak, más
növények is képesek hasonló hatású naftokinonokat termelni. Mondjuk, a henna, valamint az ébenfa festékanyaga se semmi,
és ezek közé tartozik a juglon is.
Másrészt pedig azért, hogy belássuk, a diófa rendkívüli, egyedülálló növény, a legfontosabb, leghatásosabb naftokinont, a
juglont csak a diófa képes előállítani. Na, jó, megengedem, közeli rokonai is. De más nem!

És még néhány egyéb megjegyzés a dió leírásához
A közönséges dió botanikai változatának mondják a Dél-Kínában, a Himalája közelében élő változatot, amit Juglans
duclouxiana néven szoktak illetni. És ugyanerre a vidékre teszik a J. kamaonia vagy J. regia var. kamaonia változatot is.
Kínába és Koreába helyezik a J. sinensis vagy J. regia var. sinensis változatot. Koreában jelenleg is J. sinensis néven ismerik
a közönséges diót. A J. fallax vagy J. regia var. fallax névvel illetett dióféleség ugyancsak a mi közönséges diónk, azzal az
eltéréssel, hogy Középázsiában (Irán, Afganisztán) a vad, természetes diófaállományt nevezik így. De a felsorolt elnevezések
mind csalókák, nem kell velük foglalkozni.
Arról, hogy ezek a változatok miben tér el az alapfajtól, nincsenek információk, talán nem is térnek el.
És aztán megláttam egy kínai fényképet J. duclouxiana aláírással. És csak nézek. Hány levélkéje van? És a csúcsi levélke
nem elég nagy.

Ezt a diót pedig fallaxnak mondják. Ha az egyáltalán, mert adatközlőim nagyon félrevezetők tudnak lenni.

Szóval, tanulmányozhatjuk még egy ideig a diót, mielőtt végleges ítéletet mondhatunk.
Európában a diónak legtöbbször kultúr-példányaival találkozunk, az európai diófák többsége ültetett fa. Természetes
elvadulás, vadon kelt példányok gyakran előfordulnak. Európa több területén természetes körülmények között elszaporodott,
az adott ökoszisztémába illeszkedő állományai is vannak, ilyen például Szlovéniában a Soča folyó felső szakasza.
A dió változatos növény. Már a Pallas lexikon is így írta le: „Van olajos, csemege,
vérbélű, fürtös és óriás (1 dm hosszú, 7 cm széles), majd apróbb fajta, keményebb,
vékonyabb, vagy nagyon törékeny héjú fajtája, ez utóbbit német elnevezéséről
cinegediónak is mondják.”
A lexikon megállapítását kiegészíthetjük azzal, hogy a dió igen sok
tulajdonságában változatos növény. Csak néhány példa: a rügyfakadás ideje, a
fiatalabb ágak és a vessző színe, a levél alakja, nagysága, színe, a levélkék száma
(5-9-en belül), rügyek, virágok alakja, mérete, stb., stb. Ezeknek a jegyeknek bár öröklött, állandó tulajdonságok, amelyeket nem befolyásolnak a környezeti
feltételek és az évjáratok, - a termőképességgel a legtöbb esetben semmi
összefüggésük nincs, csak mint az egyes fajták megkülönböztető jegyei jönnek
számításba.
Zárjuk a diófa botanikai leírását a Pallas lexikon szavaival:
„A dió fűnemű részei zamatos ízűek és illatúak.”

Tisztelt érdeklődő Kollégám, körüljártuk a diófát. Ott vagyunk, ahol voltunk. Még mindig nagyon keveset tudunk.
Bár sok mindenről beszéltem, mégis hiányérzetem van. Valami fontos kimaradt.
Hát, persze! Arról már volt szó, hogy a diófa hogyan terem diót, de arról még nem, a dióból hogyan lesz diófa.
Valahogy így:

De a csíráztatás lényegét nem tudom. Egyszer elültettem egy zsák diót, és tavaszra nem kelt ki egy se. Pedig a piacon vettem,
termelőtől.
Persze, ez nem tart vissza attól, hogy ne írjak róla. A megfelelő helyen, a diószaporítás témakörénél leírom, amit másoktól
ebben a témakörben megtudtam, de előrebocsátom, azok nem az én tapasztalataim. Remélem, tisztelt diócsíráztató Kollégám
a dióval jobban megérteti magát, mint én.

De azt is megtehetjük, hogy hagyjuk a fenébe a diócsíráztatás hortikulturális szakmai ismereteit, és magára a dióra bízzuk,
hogy úgy csírázzon ki, ahogy akar.

Mert magától is csírázni akar, élni akar.
Mint láttuk a diófa leírásában, a diófák látszatra nem nagyon különböznek egymástól, valójában pedig igencsak.
A következő fejezetekben ezeket a különbözőségeket járjuk körbe, hogy kiválaszthassuk a saját igényeinknek leginkább
megfelelő diófát.
Most veszem észre, a diófa leírása túl unalmasra sikeredett. Manapság már nem így kell a diófát leírni, hanem ahogy a
németeknél látni, interaktívan.
Az interaktivitás azt jelenti, hogy aki tényleg érdeklődik a diófa iránt, az nem ül otthon a számítógép előtt, hanem kimegy a
természetbe, megáll egy diófa előtt, és megnézi. Közvetlen, interaktív kapcsolatba kerül vele. A tudnivalókat a fa elé kitett
tábláról lehet leolvasni.

Tessék a német példát követni. Bár, lehet, hogy ez nálunk nem működne, mert a táblát már ellopták. Fémből van a
tartórúdja!

A diótermés morfológiája
Mottó:
"Amint az almafa almát teremt, a diófa diót..."
(Kosztolányi Dezső)
A diótermés mérete a termesztett diófajták esetében legtöbbször 30-41 mm közötti. De a határok tágabbak. A legnagyobb
diók kb. 6 cm-esek, a legapróbbak pedig mogyorónyiak. Ez utóbbiak nem is olyan ritkák, Franciaországban, Dordogne-ban
noix-noisette a nevük, és állítólag rendkívül finom belük van.
A csonthéj (tudományosan endokarpium) éréskor keményre fásodott, két félből áll.
Ezzel a mondattal már benne is vagyunk a diótermés morfológiai leírásának tudományában. De én ebben nem akarok
elmélyedni. A dió tudósai ezt már olyan kimerítően, sokszor leírták, hogy annak összefoglalására se lennék képes. Ezért csak
egy kis képet mutatok a diófa tudósaitól, bevezetésként a morfológiába, és nem tárgyalom azt végig, a későbbiekben csak a
lényegre igyekszem korlátozódni.

A diótermés súlya a dióhéj dióbéllel való teltségétől is függ, de a dió méretével is szorosan összefügg. Egy erre vonatkozó
méréssor adatai:

Az x-tengelyen a dió kerületét adták meg cm-ben, az y-on pedig a dió súlyát g-ban. Tényleg szoros az összefüggés, bár fennáll
a gyanú, hogy a vizsgálatba egy adott diófa diói lettek bevonva, feltehetően nem is egy hivatalosan elismert diófajta diói,
hanem egy magról kelt, ismeretlen diófáé, de az összefüggés akkor is határozott.
A termesztői gyakorlatban a legalább 10-12 g súlyú diók a kívánatosak.
A diótermés felszíne simább-rücskösebb, két hosszanti varrattal az alapi végétől a csúcsi végéig.

A diónak a kopáncsnyélnél, a hajtáshoz való csatlakozásnál lévő végét nevezzük alapi, a másikat a csúcsi végének. Az alapi
rész formája kúpos, félgömb alakú vagy lapos lehet, fajtától függően. A dióhéj alapi nyílása bocsátja át a kocsánytól a
bélrekeszig a szállító edénynyalábokat. A kisebb alapi nyílású fajták előnyösebbek, mert kevésbé molyosodik, később pedig
kevésbé avasodik a dióbél.
A dió csúcsi végének alakja a fajtától - magoncdió esetében az egyedtől - függően a tompa, lekerekített formától a hegyes,
csúcsosig, szélsőséges esetben a csőrös alakig változik.

Az endokarpium normál esetben két lebeny összenövéséből áll, a találkozásnál kifejezett varrat alakult ki. Néha három
varratú diót is találni:

Sőt, négy varratú is előfordul. (Mert ha teve van egypupú, kétpupú, négypupú, sőt több, dió miért ne legyen?) Persze, ezek
csak ritka rendellenességek.

A több varratú dió termesztői szempontból kevésbé értékes. Egyrészt, mert külsőre nem elég tetszetős, másrészt, mert a
dióbél elhelyezkedése és mérete kedvezőtlen.
Azt mondják, varrat nélküli dió is előfordul, vagyis az egész dióhéj egy termőlevélből fejlődött.
A dióhéj csúcsi részén többé-kevésbé kifejezett két váll található, ahol a leghosszabb a dióhéj. Vállszélességnek a két
vállcsúcs távolságát mondjuk. Magasságnak pedig az alapjára állított diónak a vállcsúcsig terjedő magasságát. Ezek a
méretek jelzik a dió térfogatát, és összefüggnek a dió hámozhatóságával, válogathatóságával. És szubjektíve pedig a váll
alakja nagyban befolyásolja a dió tetszetősségét. Mindezen szempontokból előnyösebb a széles, vállas alak, a vállak nélküli,
„csőrös” alakkal szemben.

Amikor a dió vállai jellemzően szélesek, és a dió alapi részénél is hasonló szögletesség látható, a diótermés határozottan
négyszögletes formát vehet fel. Az ilyen, főleg nagyobb méretű diókat német nyelvterületen Schachtelnuss-nak,
skatulyadiónak nevezik. Ilyen diótermést produkáló diófák Magyarországon is vannak.

A héjfelület elsősorban a tetszetősség szempontjából érdekes, de a barázdált és annál tagoltabb héjfelületű diók a kopáncstól,
annak maradványaitól nehezebben tisztíthatók meg. A héjfelület típusai:

-Finoman erezett: Alaptól induló barázda nincs, csak szép, sekély erezet nyoma látható, a varrat mellett nincsenek
gödrök. Ilyen a Milotai 10.

-Rajzolatos: Az alaptól néhány sekély barázda indul, amelyek az oldalakon rajzolatba, az erek nyomaiba mennek át. A
karimánál kevés a gödör. Milotai 14.

-Barázdált: Több, középmély barázda húzódik az oldalakon végig. A héj sima, a varrat mellett gödröcskék vannak.
Tiszacsécsi 10.
-Dudoros: Olyan, mint a barázdált, s emellett a felületen kis gödrök és kiemelkedések vannak. Tiszacsécsi 83.

-Rücskös: A nagy dudorokon még kisebbek, s ezen kívül mély barázdák is vannak. Például csemegedió-típusok ilyenek.

A dióhéj színe a jellegzetes diószín. Az angol BBC színmeghatározása szerint a bézs szín és a dióhéj színe
szinoním fogalmak. A szín a gyakorlatban kevésbé a dió fajtájától, inkább a diótermés betakarítás utáni
kezelésétől, manipulálásától függ. A kopáncs festékanyagával szennyezett héjú dió sötétebb, a fehérítési eljárás
alá vont dió viszont szinte fehér.
A varrat két oldalának kiemelkedését nevezik karimának. Szélessége és magassága rontja a tetszetősséget, javítja a héj
szilárdságát, zártságát. Csőrös és karimás dió:

A diótermés alakja két tényező függvénye. A dió „hosszúkássága” a dió hossza és szélessége közti aránytól függ, a dió
„szabályossága” pedig a szélesség és a vastagság arányától. (Lásd feljebb a Brózik-Borbély-féle alaktani ábrát.)

Hasonló fogalmakat használnak a Davis Egyetem kutatói is, az úgynevezett F mutatót (Form coefficient). Képlete: F = 2H /
D1 + D2, ahol H a hosszúság, D1 és D2 a szélesség és a vastagság. Tehát egyszerűbben: a hosszúság és a kétirányú keresztátmérő átlagának a hányadosa adja az F mutatót. Értelemszerűen ha F=1, akkor a dió gömbölyű, ha F nagyobb 1-nél, a dió
hosszúkás. De a kaliforniaiak az 1-nél kisebb F-értéket is hosszúkásnak mondják, pedig arra a lapított, nyomott kifejezés
illene jobban.
A hosszúkásságot illetően a kevésbé hosszúkás, gömbölyded alakok a kedvezőbbek, mert könnyebb a gépi manipuláció és
feldolgozás, továbbá a gömbölyű dió szilárdabb, és jobban elviseli a zsákos szállítást. A fogyasztók a hosszúkás diót előnyben
részesítik a gömbölyűvel szemben, mert a hosszúkás nagyobbnak látszik.

Francia diók alakváltozatai:

Ukrajnai diók alakváltozatai Lvovból:

A szabályosságot illetően pedig a szabályosabb, vagyis a nem kiemelkedő karimájú dió a kedvezőbb, mert
tapasztalat szerint dióbele teltebb, és ezáltal nagyobb a bél aránya.
Mellesleg, nyilván nem a szabályossággal függ össze, de lapos héjú diókkal is lehet találkozni. Ritkán. Akkor,
amikor két dió ikerként, közös burokban fejlődik.

Még ritkább, ha a közös burokban úgy fejlődik két dió, hogy a közepén nem is válik szét, tehát a két dió egy dió. A képen a
közönséges dió és a mandzsúriai diófaj Hebei város környéki hibridjének, a Juglans hopeiensisnek a dióit láthatjuk. Nem is
egyet, kettőt.

Ritkasága miatt drága is a félig szétvált - vagy félig összenőtt - dió. Tisztelt szegényebb Kollégámnak talán nincs is annyi
pénze, hogy ezekből két egyformát megvegyen. A hebei diókereskedők mindenesetre milliós értéket kérnek el egy ilyen
diópárért, magyar forintban számítva.
Tisztelt hazai Kollégám, mi nem vagyunk olyanok, mint a németek. Mi csak elbeszélgetünk a diótermés alak szerinti
változatosságáról, és csak csodálkozunk, hogy miféle diók vannak.
Ezzel szemben a németek tudományos rendszerbe foglalták, milyenféle diók fordulnak elő náluk, és a különböző formákat
féltudományos nevekkel jellemezték. Állítólag német nyelvterületen mintegy százféle diót ismernek, ezek közül egy kis ízelítőt
a következő táblázat mutat. De előrebocsátom, ezek a dióváltozatok nemcsak a németeknél fordulnak elő, hanem mindenütt,
ahol diófák nőnek. Azért tartom a latin neveket féltudományosnak, mert bár jellemzőek, de az így leírt diók egyedi
előfordulások, nem rögzült tulajdonságú változatok, utódaik egészen másmilyenek lesznek, többségükben.
Változat
Német neve
Latin neve
Nagy, keményhéjú
Große Steinnuss
J. regia var. durissima
Kis, keményhéjú
die Kleine Steinnuss
J. regia var. connata
Hegyes, csúcsos, csőrös die Zugespitze Walnuss
J. regia var. acuta
Hengeres
die Walzenförmige Walnuss
J. regia var. cylindrica
Varratos, karimás
die Leistenwalnuss
J. regia var. carinata
Hosszúkás
die Längliche Walnuss
J. regia var. oblonga
Közönséges
die Gemeinde Walnuss
J. regia var. rotunda
Apró, kerek
die Kleine runde Walnuss
J. regia var. minor
Óriás
die Riesenwalnuss
J. regia var. maxima
Vékonyhéjú lódió
die Dünnschalige Pferdewalnuss J. regia var. tenera

Közönséges lódió
Vékonyhéjú lódió
Csoportos
Fürtös
Kései kihajtású
(Szent János-dió)

die Gemeine Pferdewalnuss
die Schalenlose Pferdewalnuss
die Büschelnuss
die Traubenwalnuss

J. regia var. quadrangularis
J. regia var. membranacea
J. regia var. fructicosa
J. regia var. fertilis

die Spätaustreibende Walnuss J. regia var. serotina

És még lehetne sorolni.
Egyszerűbb, ezért szimpatikusabb Dorofejev professzor morfológiai rendszere, amit 1953-ban adott közre. Eszerint a
következő dióalakok léteznek:
elongata - hengeres
ovalis - elliptikus
ovata - tojásalakú
globosa - gömbölyded
compressa - kissé nyomott
obovata - fordított tojásalakú
A diógyümölcs nagysága háromféle módon vizsgálható, a gyümölcs átmérője, térfogata és súlya szerint. Erről a kereskedelmi
dióról szóló fejezetben beszélek. Most csak annyit, hogy a diótermés mérete - fajtától vagy magonc-egyedtől függően - tág
határok között változik. 1,5 cm-től 6 cm-ig. Ennek megfelelően súlya is, 6 g-tól 20,5 g-ig.
Török diófajták méretváltozatai:

Holland diófajták méretváltozatai:

Óriás diók
A szokásosnál nagyobb méretű diók mindig izgatták az emberek fantáziáját. Ilyen diók gyakorlatilag mindenhol
megtalálhatók a világon, ahol a diófák természetes ökoszisztémát alkotnak. A természetes dióállományból kiemelt egyes
óriásdiójú példányokat vegetatív úton továbbszaporítva létre is hoztak óriás fajtákat, de többségében a ritkán, spontán
módon előforduló egyes fák ilyenek.

A rendkívül nagy dióméret természetes, generatív úton nem öröklődik, legalábbis ennek a jellegnek az utódokban való
megjelenésére nem számíthatunk nagyobb gyakorisággal, mint ahogy a magról kelt diófák között általában megjelenik.
Vagyis ritkán.
Az óriás dió nem nevezehető a Juglans regia faj változatának, hanem típusnak, jellegzetességnek.
Mekkora diókat mondhatunk óriásoknak? Mondjuk, a hatcentiseket.
És hogyan is nevezzük ezeket a diókat? Nagyon sokféleképp, ízlésünknek megfelelően. Egy régi példa, német és francia
óriásdiók neveinek felsorolása. És még hány nyelv van!

Angliában, Warwickshire-ben ismertek egy helyi fajtát, amit "Bannut"-nak neveztek, Franciaországban pedig még
emlékeznek egy "Noix de Jauge" nevű fajtára, mindkettőnek a nagyméretű diótermés a jellemzője. De ez nem hogy előny,
mert mindkettőnek jellemzően száradt, zsugorodott a bele. A Jauge még csúcsos is.
Louis Claude Noisette (1772-1849) 1821-ben készült rajza a Jauge dióról (az első képen jobbra):

A második kép A. Poiteau alkotása, kb. 1808-1835 közötti időből. Duhamel Du Monceau könyvének illusztrációja. Ma már
ez a nyomat is ritkaság, egy példányt 950 dollárért vehetünk.
A Jauge diónak nemcsak az ábrázolásai, az elnevezései is kultúrtörténeti értékek. Ki mondaná már manapság így: "Grand
noyer" (Juglans maxima)? Mintha külön diófaj lenne. Nem az, a mi kutyánk kölyke (bocsánat, a mi diónk változata) ez is.
A másik, nagyon elterjedt, régi óriásdió-típus a franciáknál a Bijou, más, közép-francia nyelvjárásban Cacolas. Általában a
rendkívül nagyméretű diókat hívják Bijou-nak a franciák, azokat, amelyekben kisebb ékszerek is elférnek. Ezüstözve,
aranyozva ékszertartókat készítettek belőle. Pierre-Antoine Poiteau színes metszete a Bijou dióról 1846-ból:

A belgák azért nem franciák, mert különbek. Szent Mihály diójuk is felülmúlja mind a Jauge, mind a Bijou fajtát.
Az Osztrák-Magyar Monarchia óriásdióit lódió, skatulyadió névről ismerjük. Három ilyen fajtánk is volt akkor. Annyi, mint a
belgáknak és a franciáknak együtt.
Németországban is viszonylag gyakoriak az óriásdiók:

Angol, de inkább amerikai nyelvterületen az óriásdiókat Giant-ként említik. (Lásd: Cook's Giant Sweet, amiről csak az az
egy biztos, hogy diója nem így néz ki. Ezt a képet az a faiskolás tette közzé, aki a csemetéjét árulja. Tudjuk, a faiskolásoknak
nincs termő diófájuk, így azt se tudják, milyen diót árulnak.)

Orosz nyelveterületen, Ukrajnát és Moldáviát is ideértve, Bombának nevezik az óriásdiókat. Sok ilyen változatról beszélnek,
közülük egyedül a Bukovinszkaja Bomba ukrán dió bír fajtaelismeréssel. Ez is olyan, mintha nagykabátot adtak volna rá.
Lötyög a héjában.

Sokáig azt hittem, a dánok a mezei diókat nevezik Kaempe-nek. De nem, az óriásdiókat. Két ilyen fajtát is szaporítanak
(Kappels Kaempe és Kolstrups Kaempe).
Hollandiában Frans Geraets faiskolás viseli a szívén az óriásdiók (az ő terminológiája szerint Giganoten) ügyét. Apja is
kertész volt, 2 m magas ember, ismerősei csak Lange van Lod ragadványnévvel illették. Apjára emlékezve egy óriásdiót
termő fát Juglans regia Lange van Lod fajtanévvel akar elismertetni. Ez a fa 6-7 centis diókat terem, legnagyobb diója 8,5
cm-es volt. Átlagosan 20 db száraz dió nyom 1 kg-ot! Bár, az utolsó képen látjuk, ezt a gigadiót se kerülte el az óriásdiók
legnagyobb hibája, az, hogy lötyög a héjában.
Ennek a fának a nagyanyja - ha Geraets úr nyomán én is mondhatom így, - még szabályos diókat termett, szép, tojásalakúakat. A nagymama természetes úton, tehát ismert apa nélkül létrejött egyik leányának diói már nagyok voltak, és ennek
magoncai közül származik Geraets úr diófája. Képei:

A Lange van Lod fajtajelölt anyafája szintén megérdemli az óriásdió minősítést. Ezt a fát Geraets úr Sax-nak nevezte el.
Rendkívül egyenletes, nagy diókat terem. Mint egyik tojás a másikra, tisztára olyanok. Tulajdonosa szerint édesek.

Tényleg édesek, így együtt.
Frans Geraets harmadik óriásdiót termő fája Brabantból származik, diói 7x3,5 cm-esek, hosszúkásak, a dióbél jóízű. Maga a
fa is óriás, rendkívüli a növekedése. 25 év alatt kétszer akkorát nőtt, mint egy átlagos diófa. Felfele is, széltében is.
Virágainak nyílási ideje egybeesik. Jellemző a hármas, csoportos terméshozás. A fa neve Sele.

Ugyancsak Hollandiából, Heldenből is nevel egy óriásdió-változatot a Geraets-faiskola. Diói 6 cm-esek, ízletesek, neve még
nincs.

Görögországban is van óriásdió. Súlya 36 g, szemben a másikkal, ami 13 g-os.

A török elismert fajták közül a Sütyemez-1 érdemli meg az óriás nevet, 5-6 cm-es diójával.

Vannak magyar óriások is. Nem, nem törpék, tényleg nagyok. A következő kép is magyar diófáról, Jász Vera kertjéből
származó, igen nagy méretű diót mutat. (A tulajdonos felvételei.)

És ami az ilyen nagy dióknál nem szokásos, nagyon szépen erezett, asztali diónak megfelelő bele van.

És az óriási Amerika óriásai? Itt van közülük néhány. Méretük nincs pontosítva, de azt illegális pénzváltó korunkból
mindannyian tudjuk, hogy a nem hamis ötvendolláros pontosan 8 cm széles. Ehhez mérhetjük.

Azt hiszi, tisztelt Kollégám, hogy nagyzoltam? Engem tényleg a rendőrségre és az ügyészség elé juttatott egy vöröshajú MNBügyintézőnő, illegális pénzváltásért, amikor egy pénzintézet vezetője voltam. De ez most mellékszál, nem is az 50 dollár a
fontos, - dehogynem, az is fontos, - a lényeg a dió.

Dióhéj
A dióhéj megfásodott sejtekből áll, parenchima-sejtekből, amelyeken belül a kemény cellulóz-anyag eloszlása nem egyenletes,
hanem úgynevezett pórus-csatornák vannak benne. Ez a tulajdonsága okozza, hogy az ipari célra megőrölt dióhéj szemcséi
sokszögűen éles felületűek. Egy 1872-ből származó rajz a dióhéj megfásodott sejtjeiről:

Egy megfásodott dióhéj-sejt részlete:

A dióhéj sejtjeinek fásodása úgy megy végbe, hogy a megszilárduló sejtfalra belülről újabb meg újabb sejtfal-rétegek épülnek
és fásulnak, és a sejt terének egyre nagyobb részét töltik ki. Amint azt hazánk nagy matematikusa, Bolyai János előre látta.
Mert az úgy volt, hogy apja, Bolyai Farkas, aki hazánk még nagyobb matematikusa volt, egyszer kimeszeltette a szobát. Azt
kérdi a fia: Édesapám, amennyi meszet a falra kennek, annyival kisebb lesz a szoba. Nem fog előbb-utóbb elfogyni?
Szóval, olyanok a dióhéj sejtjei, mint Bolyaiék szobája, többszöri meszelés után.
A dióhéj-sejtek nem egyformák. A héj külső felületén zártabbak, keményebbek, több bennük a megfásodott anyag. A külső
felület alatti sejtek viszont jellemzően habos szerkezetűek. Míg a külső sejtek a keménységet, merevséget adják, a beljebb
levő állomány a rugalmasságot. Kulkarni amerikai kutató úgy jellemzi ezt a szerkezetet, mint a bukósisak szerkezetét. A
külső réteg nem engedi be a dióba a vizet, védi a diót. Itt a sejtfalak vastagok, a sejtüreg kicsi.
Amatőr mikroszkópos felvételek a dióhéjról:

Ha még mélyebbre merülünk a dióhéj mikroszerkezetébe, azt tapasztaljuk, hogy annak sajátos pórusos struktúrája van,
amint az elektronmikroszkópon látható is:

A kép közepén egy megfásodott dióhéj-sejt látszik, többszörösen vastagodott sejtfallal. A sejtfal külső felületének apró,
mintegy 1 mikronos lukacsai a sejtek közötti kapcsolatra valók. Amíg élnek a sejtek, azokon keresztül áramlik egyik sejtből
a másikba a víz, a tápanyag.
A felvétel arra a fontos kérdésre is választ ad, hogy mi a nagy különbség a faanyagok sejtszerkezete és a dióhéjé között. Az,
hogy a fatest megfásodott sejtjeiben a cellulóz jellemzően egyenesvonalú struktúrát alkot, a dióhéj sejtjeiben pedig a cellulózstruktúrából adódóan a szilárdság minden irányban nagyjából azonos. Aki ért hozzá, az úgy jellemzi a dióhéj sejtjeit, hogy
izotropikusak.

Csak hogy gyönyörködjünk: Kilencszázszoros és nyolcezerszeres nagyításban a dióhéj:

Már látom, megint nem arról írok, ami az olvasót érdekli. Még ne menjünk bele a dióhéj szerkezetéből adódó sokféle
hasznosítás lehetőségeibe, maradjunk fogyasztóközelben. A fogyasztót nem a dióhéj, hanem a dióbél érdekli.
A dióhéj tulajdonságai közül a fogyasztó számára leginkább a héj vastagsága, a dió törhetősége a legfontosabb. Igen sokan
leírták, - Darwin is, - hogy e tekintetben a dió igen változatos növény. A diótermés héja 0,6-2,6 mm vastag. Ezeket a szélső
értékeket Indiában mérték. Azerbajdzsánban is végeztek hasonló átfogó vizsgálatot, ott úgy találták, hogy a természetes, nem
szelektált dióállomány 70-80 %-ának héjvastagsága 0,5-2,0 mm közötti, ezeknek a dióknak a bélaránya 45-55 %.
Általában kívánatosabb a vékony héjú dió, de a vékonyságnak nem szabad odáig terjednie, hogy - mint Darwin is írja - a
cinege feltörhesse a diót. Német és magyar nyelvterületen az igen vékony héjú dióra manapság is elterjedten alkalmazzák a
"cinegés dió" kifejezést.
A vékonyhéjú diókat latinul semidura vagy tenera (félkemény, lágy) melléknevekkel is ellátják. Ez az a típus, amit a
Kaukázusban Kaghazinak neveznek, és aminek a vékony héj miatt relatíve nagyobb a bélaránya, 55-60 %. Ez az igazi
papírhéjú dió, ehhez képest a Magyarországon papírhéjúnak nevezett diók nem érdemlik meg ezt a nevet. Maga a Kaghazi
név szó szerint papírhéjút jelent.
Szentiványi Péter emellett az igen vékony héjú dió fokozott fertőződhetőségére is felhívja a figyelmet. Ilyen például az imént
mutatott egyik óriásdió, amelynek héja már lehulláskor törik.

A másik, ugyancsak kevéssé kívánatos végletet a keményhéjú dió jelenti. A kődió vagy fás dió, ahogy elterjedten nevezik. A
2,0 mm-nél vastagabb héjú diók nevezhetők kődiónak, vagy ha nagyon tudományosak akarunk lenni, mondhatjuk Juglans
regia L. var. dura-nak is, hátha úgy nem értik.
Más kérdés a kulcsos vagy kujcsos dió, annak neve nem a dió törhetőségére utal, hanem a dióbél kiszedésének nehézségére.
A dióhéj belső felülete ugyanis a dióbél alakját követi, és a dióbél hajlatai közé a dió egyedétől - fajtájától - függő mélységben
nyújt be lebenyeket. Termesztői, feldolgozói szempontból az a dió a kívánatos, amelyiknek a héja törés után nem fogja a
belet.
A diótermés belső válaszfalai általában gyengébbek, mint a héj, többé-kevésbé parasejtekből állnak.
Az igazi kődió diótörővel vagy kalapáccsal nem is törhető, és ebben a tekintetben igen közel áll a rokon diófajhoz, a
feketedióhoz. A következő képen a két diófaj termésének elfűrészelt felülete látszik. A két szélső a feketedió, a két középső a
közönséges dió - kődió - termése, de látjuk, belük még nehezebben szedhető ki, ha egyáltalán kiszedhető valami, mint a
feketedió terméséből.

A könnyen törhető diók nagyobb aránya a kődiókkal szemben már az emberi nemesítő tevékenység eredménye. Azokon a
hegyvidékeken, ahol a diófák eredeti, ősi, vad állapotukban nőnek (Kirgizisztán, Pakisztán, India, Azerbajdzsán területén), a
kődiók aránya sokkal nagyobb.
A köztermesztésben a kődiók kevésbé kedveltek, érthetően. De a diószaporításban, magvetésnél már előny a vastag héj,
kevésbé fertőződik gombával a diószem a földben. És előny a nemesítésben is, az ilyen diók ellenállóbbak az almamolynak is,
és ami fontosabb, a környezeti hatások miatti stresszt is jobban tűrik. Ezért - mondják - szerepet kaphatnak a keresztezéses
vagy génmanipulációs nemesítésben is.
A dióhéj belső felülete sima.

Találkozunk olyan jelenséggel, hogy a diótermés a csúcsánál, a csőrénél felnyílik. Előfordul, nem is olyan ritkán. Ez a
viselkedési forma lehet fajtajelleg is, de időjárási vagy szárítási okok is befolyásolhatják. A fajtajelleg abban mutatkozik
meg, hogy például gyors, szárításkori vízleadásra, vagy az érés előtti kedvezőtlen - még kellően be nem azonosított időjárásra egyes fajták nagyobb arányban is így reagálhatnak. Például 2009-ben az A-117-31 fajtánál figyeltek meg ilyen
viselkedést. Hasonlót, mint ezen a francia felvételen látni.

Dióbél
A diótermés szerkezete:

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

Végül a primitív nyelvekből egy példa: Kereskedői nyelven a dióbelet "pucolt dió"-nak mondják. Tanuljuk meg, mert a
zöldségesnél így fogjuk hallani.
Lényeges értékmérő tulajdonsága a különböző diófajtáknak, változatoknak a diótermés béllel való teltsége, vagyis a bél és a
héj aránya. Ezt a mutatót a diófajták leírásaiban legtöbbször megadják. Szélsőségesen 35 és 65 % között alakul a bél
aránya. Jó érték az 50 %, a termesztői gyakorlat nem is igényel többet. A tényleges üzemi kihozatal ennél alacsonyabb
szokott lenni, 45 % is elfogadható, rosszabb években a jó fajták kihozatala se több 40 %-nál.
Július és augusztus hőmérsékletétől és vízellátottságától függ a bél jó kifejlődése, a fajtára jellemző bélarány kialakulása.
Szerte a világon sokan felfigyeltek a dióbél és az emberi agy hasonlatosságára. Üzbég nyelven nincs is más neve a diónak,
mint csarmagz, vagyis négy agyvelő.
William Cole 1657-ben, Ádám az Édenkertben című könyvében a diót az ember fejéhez hasonlította. A kopáncs a húsos
fejbőrnek felel meg, a csonthéj a koponyának, a bél vékony hártyája az agyhártyának, a dióbél pedig maga az értelmes
agyvelő. És ugyanúgy, mint ahogy dióbélből alkohollal a legnemesebb anyagok vonhatók ki, az ember agyából is alkohol

hatására jönnek elő a legnagyobb gondolatok.
Cole nyomán a dióbelet mások is „agyvelő-formájú”-ként szokták leírni.

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

Figyeljük meg a következő képen a baloldali féldiót! Alul, a bél csúcsi részén szabad szemmel is látható a dió-embrió, jobbra
pedig kinagyítva.
Ha már a szaporító képletekről esett szó, hadd jegyezzem meg, hogy a dió kromoszómaszáma 2n=32. Ez a diploid
kromoszómaszám. (Nagyon nem ide tartozik, itt csak megemlítem, valahol írni fogok a tetraploid, tehát négyszeres
kromoszómaszámról is.)

A dióbél súlya a héjas dió súlyának - szélsőséges határokat megjelölve - 30-65 %-a. A termesztési szempontból értékes
dióváltozatok belének súlya 6-9,5 g. Az értéktelenebb változatoké ennél kisebb, akár 1,5 g is lehet.
Még a dióbél felületén is található egy hártya, egészen vékony, a friss diónál nagyjából lehúzható, száraz állapotban

lehelefinom. Csersavtartalmú, íze meghatározza a dió csípősségét.
A dióbél hártyájának színe egészen világos sárgától sötét barnáig terjedhet, fajtától függően. A természetes szín a dió helyes
szárítása és tárolása esetén megmarad, nedves körülmények között megbarnul. A világosabb dióbelet értékesebbnek tekintik.
Ha a diófa nem kap elég vizet, a bél sötétebbre színeződik.

A következő két képen vízhiány és hőség miatt sötétre színeződött dióbelek láthatók, Kaliforniából, a hőség hazájából. Az
első képen Chandler fajtájú diók vannak, felül normálisak, alul sötétedettek. A második kép Vina fajtájú diókat mutat. A
károsodott dióknak elsősorban az olajtartalma megy tönkre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ez a piaci kínálat állítólag Csehimindszentről származik:

Vérvörös színű dióbél a Vajdaságból, Újvidékről:

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

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

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

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

A diófa vízigénye
Mottó:
"A diófa nem vizinövény. De vízigényét tekintve majdnem az."
(Szentiványi Péter)

Ha a diófáról beszélünk, a vízről állandóan beszélni kell.
Hazai és külföldi irodalmak egyformán 800-1000 mm éves csapadék-igényről írnak.
Ez esetben várható a fáról rendszeresen magas terméshozam.
Nagy vízigényű növény, eredményes diótermeléshez a vízigényét ki kell elégíteni.
Kaliforniában, ahol szinte sivatagi körülmények között él, árasztásos öntözéssel
juttatják el a fákhoz a nagymennyiségű vizet. A diófa vízszükséglete összefüggésben
van az évjárat hőmérsékletének alakulásával. És külön fontos a tenyészidő egyes
fejlődési stádiumaiban a megfelelő vízellátás.
Ezek a vízigényesebb időszakok a következők:

Májusban és június elején alakulnak ki legnagyobb arányban a jövő évi
termőrügyek kezdeményei. A következő évi virágzás és termés mennyiségéhez (a
nővirágok csoportosságához) a fák jó erőállapota, a megfelelő vízellátás kell a
rügydifferenciálódás időszakában. Megfigyelték, hogy az egyébként rendszeresen
párosával termő diók hármas, sőt fürtös termést is hoznak, jó előző évi májusi
vízellátás esetén.
Júniusban alakul ki a csonthéj. Ennek nagyságára - a dió méretére - a júniusi
vízellátás hat.
Július végén és augusztusban fejlődik ki a bél. Időszakos szárazság esetén a bél
apadttá, a bélszázalék 15-20 %-kal alacsonyabbá válhat. A júliusi csapadékhiány a
diótermés méretét is csökkenti, nehezíti a dióhéj kialakulását, az augusztusi pedig
rontja a bél állapotát. A bél aszalódik, barnul.
Ritka rendellenesség, de a dióra jellemző, hogy a júniusi szárazság hatására
kicsire maradt dióhéjból a július végi-augusztusi esőzések, vagy öntözés
eredményeként erősen megnövő dióbél szétrepeszti a héjat a csúcsi varratnál, és
abból kinő.
A júliusi szárazság is visszahat május-június időjárására. Az akkor megfelelően
differenciálódott virágrügy-kezdemények a júliusi aszály hatására a virágrügykezdemények deformálódhatnak, pusztulhatnak. Tehát a júliusi szárazság a
következő évi termést csökkenti.
Szeptemberben és október elején, az érés idején a legkisebb a diófa vízigénye, de kevés vizet ekkor is igényel az érés
zavartalan lefolyásához. A vízigény kielégítetlenségének, szélsőségesen száraz és meleg ősznek esetenként az lehet a
következménye, hogy a dióburok (kopáncs) nem akar felrepedni. Ilyen évjáratban egy erősebb harmat vagy 1-2 mm eső
alkalmával a fa lombján keresztül megszívhatja magát vízzel, és mind a korai, mind a későbbi fajták kopáncsrepedése
egyszerre megy végbe, és a más évjáratban hosszú éréslefolyású fajták is 1-2 nap alatt beérlelik összes termésüket.
A téli csapadék, a hó mennyisége is lényeges. Egy francia vizsgálat közvetlen összefüggést mutatott ki a téli hómennyiség és a
következő évi termés között. Érthető, ha a hóolvadás fokozatos, és a téli csapadékot a mélyben tartalékolja a talaj, a diófa
mély gyökere a tenyészidőszakban azt hasznosíthatja.

Mivel a diófa mélyen gyökerezik, a vízellátás szempontjából feltétlenül figyelembe kell venni a talajfelszín alatti
vízviszonyokat. Előnyösek azok a területek, - és az olyanokon öntözni se kell, - amelyeken a dióskertbe többletvíz szivárog a
mélyben. Patakok, folyók, csatornák mentén, hegyoldalak alján, stb.
Olyan élőhelyen, ahol a diófa a természetes csapadékot a mélyben odaszivárgó vízzel ki tudja egészíteni, és ezzel az összes
kritikus, vízigényes időszakában rendelkezésére áll a szükséges vízmennyiség, megfigyelés szerint 6-10 %-kal nagyobb a dió
bélaránya, mint az azonos fajtájú, de máshol termett dióé.
Vadon nőtt diófa a kavicsos tiszabecsi hullámtérben:

És kedvezőek azok a sík területek, ahol áprilisban átlagosan 80-150 cm közötti a talajvízszint, mert ez a vízellátottság a diófa
számára az egész tenyészidőszak alatt biztosítani tudja a vizet. Egyébként öntözni kell. Megtévesztő lehet a leendő dióskert
helyének tervezésekor, ha a tervezett területen egy hatalmas és igen jól termő diófa él, mert egy nagy fa 400 vagy akár 600 m
2-ről szedi össze a számára szükséges vizet, és egymás közelében álló diófák számára ez már nem lesz lehetséges.
Természetes körülmények között a diófa a vízzel jól ellátott, ugyanakkor jól levegőző talajok növénye. A felső folyás jellegű
vízpartoké, ahol a vízborítás gyorsan levonul, nem áll meg a víz hetekig a diófa gyökerén. Szentiványi professzor is a felső
folyás jellegű vízfolyások kísérőnövényeként jellemzi. Olyan, vízfolyás menti területeken, ahol a tavaszi áradást, vízborítást
követően a víz gyorsan levonul, nemcsak az azévi termés biztos, hanem a következő évi nagy termésnek is esélye van, mert
kedvező vízellátás mellett a következő évi rügyek differenciálódása úgy megy végbe, hogy nő a fürtös virág, a fürtös termés
esélye a következő évben.
Ilyen termőhely például a Sió medre. A kajdacsi Sió-hídnál vadon nőtt diófa képei:

Jó példa a diófa természetes előfordulására a régebbi, népies orosz elnevezése is, mielőtt a görög dió (greckij oreh) név vált
volna általánossá. Volockij orehnek és voloskij orehnek nevezték, a hajóvontató út (volok) nevéből.

Mindenhol, ahol a tenyészidőszaki csapadék kevés a diófának, vízfolyások mentén talál elég vizet. Egy iráni felvétel:

A talajban igényli ugyan a diófa a vizet, de csak bizonyos határig. A talajvíz szintjének ezt a határát 150 cm-ben adják meg.
Tudjuk, hogy a talajvíz szintje az év folyamán állandóan változik, ezért inkább fogalmazzunk úgy, hogy a télvégi hóolvadást,
valamint nagyobb csapadékú időszakokat leszámítva a talaj vízszintje jellemzően ne legyen 150 cm-nél magasabban.
Feltétlenül szólni kell arról, hogy a diófa gyökere nem bírja a talaj elöntöttségét, a magyarországi közhiedelemmel
ellentétben. Amerikai irodalmi adatokon kívül saját, üzemi tapasztalataim is ezt mondatják velem. Az 1999-es nyári árvíz
során a dióültetvényem több mint 25 %-a pusztult ki, mert az érkező árvíz megállt a dióültetvény területén, és három hét
kellett, mire levonult. A jellemző tünet az volt, hogy két hét vízállás után egyszerre dobták el a fák a lombjukat, és száradtak
ki. Ültetvényemben ekkor 4-5 éves fák voltak. De nem a fák korától függött a kipusztulás mértéke, hiszen Heves város
belterületén a mélyebben fekvő kertekben ugyanekkor gyakorlatilag az összes nagy diófa is kipusztult, hasonló tünetek
között.
Szentiványi Péter szerint a diófa gyökere 6-8 napos vízborítást visel el. Ez a megállapítás a nyári időszakra vonatkozik. Télen
jóval tovább, mondjuk, két hétig is megállhat a víz a diófák között, kipusztulás nélkül. Ennek két oka van. Egyrészt télen a
gyökerek aktivitása csak töredéke a nyárinak, másrészt a hideg víz jóval több oldott oxigént tartalmaz, mint a meleg.
Megalapozottnak látom azt az amerikai megfigyelést, hogy a vízzel elöntött gyökerű diófák gyökere nem a vízborítás miatt
fullad meg, hanem az oxigénhiány miatt. Áramló vízben jóval hosszabb idejű vízborítást elvisel a diófa, mint pangó vízben.
Hát, igen, a diófa a felső folyás jellegű folyópartok növénye.
Mélyebb fekvésű termőhelyen a diófasorok közé húzott sekély vízlevezető árkokkal eredményesen védekezhetünk a tavasszal
vagy rendkívüli esők után felbukkanó talajvíz ellen. Az árkocskák társulati csatornákba legyenek bekötve.

Mondjuk ki nyugodtan, hogy a diófa gyökerén pangó víz gyökérpusztulást okoz. A pangó víz oxigénhiányos, megfullad a diófa
gyökere.
A talajt borító víznek másik kára is van. Farontó gombákat terjeszt a beteg diófáktól az egészségesekhez. Megfigyelhető,
hogy a vízborításos szezon után, amikor fiatalabb diófák tőből száradnak ki, a tövüktől egy csomó sarj indul fejlődésnek.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezekben az egyedekben benne van a farontó gomba. Fertőzöttek, és tovább fertőznek.
A diófa vízigénye és csapadékigénye között részleges ellentmondás van. Vízre - mint láttuk - szüksége van, de a csapadék és a
levegő magas páratartalma a tenyészidőszak elejétől közepéig nem kedvez a diófának, mert a gnomónia- és a xanthomonaszfertőzést terjeszti, amelyek a legveszélyesebb kórokozói.

Az a legkedvezőbb, ha a levegő száraz, a talaj pedig üde, nedves. Vízre van szüksége a diófának, nem esőre.
A diófa bár vízigényes, a csapadéknak is megvannak a veszélyei. Tavaszi, nyári csapadékos időjáráskor erős a baktériumos
és gombás fertőzés veszélye. Igazuk van az ezzel a témával kapcsolatos, rímbe szedett francia közmondásoknak:
"La pluie de la saint-jean ronge la noix et le gland." (A Szent János napi - június 24. - eső szétmarja a diót és a makkot.)
"S'il pleut á la Sainte Marguerite, les noix se gateront vite." (Ha esik Szent Margitkor, - július 20. - a dió gyorsan
tönkremegy.)
"La pluie á la Sainte Madeleine pourrisse noix et chataignes." (A Szent Magdaléna napi - július 22. - eső diót és
gesztenyét rohaszt.)
Hogy mi, magyarok se maradjunk le a népi termésjóslásban, a Muravidéken július 5-ét, Sarolta napját jelölték ki a diótermés
megjóslására. Azt tapasztalták, hogy ha esik az eső Saroltán, nem lesz diótermés.
Az őszi időszakban esetenként jelentkező tartósabb esőzések se jók a diófára, a túl sok víz fagyérzékenységet okoz.
És az ellenkező véglet, a száraz hőség is káros a diófa számára, az igen magas hőmérséklet és napsugárzás napégéshez, a
magbél aszalódásához vezethet, különösen a fa tetején.

A diófa talajigénye
Mottó:
"A diófa nem igen válogatós talaj dolgában."
(Baltet Károly: A dióról 1885)
A dió számára legjobb talajok a mély termőrétegű, tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású, tehát
vízáteresztő, 6-8 pH-jú, vagyis semleges-körüli, csak enyhén savas vagy lúgos kémhatású
öntéstalajok, hordaléktalajok. A talaj fizikai összetételét tekintve a vályogtalajok mellett a (nem túl tömör, nem vízzáró)
agyagtalajok jobbak számára, mint a homoktalajok, vagy a köves altalajok. Azért jobbak, mert hosszabb ideig képesek
tárolni a vizet, és ezzel átsegítik a diófát a szárazabb időszakokon, valamint azért, mert az apróbb talajszemcsékből a
tápanyagok könnyebben feltáródnak.
Kedvező számára, ha a talaj felszíne nem tömörödött, jól levegőzik, de ne legyen túl száraz. Vízfolyások mentén érzi jól
magát. Szentiványi Péter megfogalmazása szerint a diófa a felső folyás jellegű vízfolyások kísérőnövénye.
A diófa a talaj magas sótartalmát nehezen viseli el, a talaj kémhatására viszont nem érzékeny.
Bár optimálisnak a 6-8 pH közti, semlegeshez közel álló kémhatást mondják, a hazai viszonyok
között előforduló, ennél 2-3 fokkal savanyúbb vagy lúgosabb talajokon is megél a diófa. 8,5 pH-nál
lúgosabb talajon a diólevél klorózisos tüneteket mutathat, ami annak a jele, hogy a túl sok mész
gátolja más elemek felvételét a talajból. Ilyen megállapítást tettek chilei diókutatók, jellemzően
meszes talajokon, ugyanígy nyilatkoztak a francia délnyugati termőtáj jellemzően meszes talajairól
is az ottani szakértők.
Baltet Károly mottóbeli megállapítását a következőkkel egészítette ki: "Annyi bizonyos, hogy a meszes homokos, kovasavas,
agyagmeszes de száraz talajok jók neki, míg a tiszta agyag- és hideg talajok kevésbé kedveznek fejlődésének, következőleg
termékenységének is."

Amerikában Haas és Reed vizsgálta a talaj lúgos kémhatásának hatását a fiatal diócsemeték növekedésére. Azt találták,
hogy a lúgos kémhatás (9 pH fölött) önmagában nem korlátozza a diócsemete növekedését, csak akkor, ha a lúgos kémhatás
mellé nem társul a megfelelő mészellátottság. Vagyis ha a talaj lúgosságát a mészionok okozzák, az jó a diófának, mert a
mész hiányában sem a lúgosságtól szenved a diófa, hanem a mész mint felvehető tápanyag hiányától.
Ez a kutatási eredmény ellentmond az előző, chilei szakvéleménynek. Szerencsére hazai diótermő talajainkon a túl magas pH
kevéssé szokott problémát jelenteni. Mindenesetre - mivel a pH-érték a 10-es alapú logaritmust követi, - ha csak a 6 és a 8
pH közötti, optimális értékeket nézzük is, a kettő között százszoros ionkoncentráció-különbség van, nyugodtan mondhatjuk,
hogy a diófa igen nagy határok között tolerálja a kémhatást.
Hazai szakvélemény szerint - a kalcium-szükségletet és a kémhatást egyaránt figyelembevéve - az a jó, ha a talaj
mésztartalma nem magasabb 10 %-nál (más szakvélemény szerint 6 %-nál). És 20 % mésztartalom felett mondható a talaj
alkalmatlannak a diófa számára.
A meszes talajjal sokszor az is gond, hogy egyben köves is, és a mészkő nem tartja meg, átengedi a vizet, így a meszes talajok
gyakran szárazak is.
Ami pedig a talaj fizikai szerkezetét illeti, a homokos, a vályogos és az
agyagtalajok egyaránt megfelelnek számára. Nem jó a szikes talaj, mert
gyökerei nehezen kapnak vizet, és a száraz homok is kedvezőtlen, mert a
mélyben sem tárol elég vizet a diófa számára.
Spanyolországi adatok szerint a diófa a rendelkezésére álló talajban 18-25
%-nyi mennyiségű kötöttebb frakcióval megelégszik.
Gyenge talajon nemcsak a hajtásnövekedés és a termés kisebb, hanem a
korai lombhullás jelensége is megfigyelhető. Ezt a jelenséget meg is
fordíthatjuk: Azokon a területeken, ahol korai lombhullást tapasztalunk, a
talaj gyengeségére gyanakodhatunk.
Egy koreai felvétel: július 3-án lombját vesztett, pusztuló diófa, kiadós esők után. A pusztulás okát megvizsgálták, és a
fúrásminta alapján megállapították, hogy a termőréteg csak 40 cm-es, alatta vízzáró agyagréteg van. Nem engedte át a vizet,
a diófa gyökere a vízben gyakorlatilag megfulladt.

A talaj fizikai tulajdonságait illetően az a legfontosabb
követelmény, hogy a talaj jó vízgazdálkodású, emellett jó
melegedő képességű és kellően levegős legyen. Jó
vízgazdálkodáson azt értjük, hogy száraz időszakban is legalább a mélyben - a talajszemcsék tartsák meg a vizet, és
a talajban a víz le-fel irányú függőleges mozgása
akadálytalan legyen. A legkedvezőbb természetesen a
középkötött vályogtalaj, amely a víz megtartását és a talaj
levegőzöttségét is képes jól biztosítani.
A diófa gyökere levegőt igényel. Az üreges talaj ugyan nem jó
a dió gyökerének, de pórusok, légcsatornák kellenek a
talajba, hogy a gyökerek oxigént kapjanak. A gyökerek
feladata ugyanis nem merül ki a fa rögzítésében és a víz, a
tápanyagok felvételében, hanem a levelekben előállított
szénhidrátokat szintetizálja és tárolja is. Élettevékenysége oxigént igényel. A talajban a gyökerek mélységéig lehatoló
levegőnek 10 % oxigénnel kell rendelkezni. Kísérleti bizonyíték van arra is, hogy a keletkezett széndioxidnak pedig el kell
távoznia, mert a diófa gyökere 40 %-nál magasabb széndioxid-koncentráció mellett már nem növekszik. Fontos tehát a talaj
megfelelő levegőzöttsége. Ezért a túlságosan kötött agyagtalajok nem jók a diófának.
A talaj levegőzöttségét rendszeres talajműveléssel biztosíthatjuk. Mulcs, zöldtrágya beforgatása is hatásosan lazítja a túl
tömör talajfelszínt. Ezzel kedvezünk a talajlakó mikroorganizmusoknak és férgeknek, amelyek tevékenysége a diófa számára
is kedvezőbb talajállapotot eredményez.
És miről ismeri fel az is a talajfelszín tömörségét, akinek nincs gyakorlata benne? Arról, hogy a talajon moha nő, vagy ahol
nem, egy közepes intenzitású eső se szivárog be teljesen, hanem az esővíz megfolyik a talajon.
A talaj termőrétegének vastagsága igen nagy fontosságú a diófa esetében. A vastagabb humuszos és mélyebb termőrétegű
talajokon a fák növekedése lényegesen erőteljesebb, terméshozama pedig többszöröse lehet a sekély termőrétegű területen
álló fákénak.
Nézzük meg a következő légi felvételt. Ausztrália, Új-Dél-Wales, Tabbita. A hatalmas sövénydió-ültetvényben világosan
látszik, hol van jobb és hol van gyengébb termőképességű föld.

Egy hazai példa a Nagyalföldről. A felül látható folt egy sekély termőrétegű, szikes folt. Látjuk, 15 év kevés volt ahhoz, hogy
állandó újratelepítés mellett is a diófák megmaradjanak a rossz talajú folton.

Ilyen termőhelyen, ahol akár félméter vagy egy méter mélyen is vízzáró agyagréteg van a
talajban, az agyagréteg fölött minden évszakban megreked a víz. Nem tud leszivárogni, elveszti
oxigéntartalmát. Talán javíthatunk a helyzeten dréncsövek talajba helyezésével, ha van a szikes
folthoz képest még mélyebb terület, ahova a talajvizet kivezethetjük.
Bárki, aki hajlamos ásót a kezébe venni, tapasztalhatja, hogy egy diófa gyökérzónájában - ha
nem volt bolygatva - a talaj felső 10 cm-ében is kiterjedt diógyökér-hálózat van. Szlovákiai
vizsgálatok kimutatták, hogy a diófa aktív, tápanyagfelvevő gyökérzete még 85 cm mélységben
is tápanyagokat vesz fel a talajból. Ezért fontos a mély termőréteg.

A gyökerek vízfelvevő képességével kapcsolatban pedig az a tapasztalat, hogy a diófa gyökérzetének talajfelszín-közeli része
gyorsabban kimeríti a talaj felső szintjéből a vizet, mint a mélyebben fekvő gyökerek az altalaj vastag rétegeiből. Tehát igaz
ugyan, hogy a gyökérzet mélyebben lévő részének elsősorban a vízfelvétel a funkciója, de a felső gyökérzet aktivitása nagyobb felületénél fogva is - jóval nagyobb, ezen a téren is.
Száraz, meszes, köves talajon pusztuló diófa:

A talaj szükséges szervesanyagtartalmára spanyol adatok vannak csak. Ezek szerint a diófa 1,2-2 % humuszt igényel a
talajban.

A diófa földrajza
Európa
Ázsia és a világ többi része
Itthon
Minden növényfaj jól körülírható természeti feltételek között képes megélni, szaporodni, állományt alkotni. Ahol a
közönséges dió számára a téli hideg, a nyári meleg és a talaj vízellátottsága elfogadható mértékű, ott mindenhol jelen van.
Korlátozó tényező lehet a virágzáskori rendszeres fagy, mert szaporodását gátolja, ezzel szemben az élőhelyekért folytatott
harcban a diófa számíthat az ember segítségére, mert olyan vidékeken is telepíti, amelyek már kívül esnek a természeti
körülmények által megszabott határokon.
Ázsia mellett Európa a diófa jellemző élőhelye. Egy igen hosszan, az
eurázsiai kontinens teljes hosszában elnyúló, nem túl széles sáv, az északi
hideg és a déli száraz, meleg uralta területek között. Nyugattól keletig
vagy kelettől nyugatig, attól függően, honnan nézzük. Nyugat-Európától
Kelet-Kínáig.
Ez a francia ábra csak hozzávetőleges. Az északi határ még a helyén van,
de a délit kérem 20°-kal északabbra tolni. És ha figyelmen kívül hagyjuk
Amerikát, már meg is kaptuk a diófa természetes élőhelyét.
Ennek a hosszú, keskeny sávnak a középső részét, Kisázsiát, KözépÁzsiát mondják a dió őshazájának. Dehát minden relatív, tekintsünk most
el a 30 millió évvel ezelőtti globálisan meleg éghajlattól, amikor a
Spitzbergáktól Szibériáig mindenhol kimutatható volt a diófa jelenléte. Turcanu professzornak igaza van, amikor azt állapítja
meg, hogy a földtörténeti harmadkorban a (közönséges) diófa jóval elterjedtebb volt, mint ma.
Zsukovszkij már 1964-ben leírta, hogy az Eurázsián átnyúló hosszú, keskeny sáv, amit általában a diófa őshazájának
tekintünk, szóval, ez az "őshaza" nem valódi őshaza, hanem a jégkorszakok eredménye, amikor a diófák az északabbi
vidékeken kipusztultak, és csak a jelzett sávban élték túl a jégkorszakokat.
Ha csak az ember feltűnésétől számított néhány tíz- vagy százezer évet nézzük, a diófa már uralta a jelzett eurázsiai élőhelyet.
Az ősemberek ezen a területen mindenhol készen kapták értékes ennivalójukat, a diót. Régészeti feltárások az ősemberi
lakóhelyek mellett rendszeresen találtak diómaradványokat.
Ha röviden akarnánk összefoglalni a témát, megelégedhetnénk annyival, hogy a diófa az északi félteke, Eurázsia lakója.
És a világ többi része? Észak- és Délamerikába, Ausztráliába, Délafrikába már az ember vitte. És ahol a diófát
megtelepítették, természetes úton magától is szaporodott. És terjeszkedett Eurázsiában is, természetes dióligetek, dióerdők
nagyon gyakoriak.
A diófa nagykiterjedésű élőhelyén természetes, hogy eltérő típusok alakulnak ki. Egy-egy nagyobb tájegység fajtajellegeit
vizsgálva a diófa esetében az a meglepő, hogy sokkal nagyobb eltérések, különbségek alakulnak ki egy-egy szűkebb vidéken
belül is, és viszonylag kicsik a különbségek a nagy távolságra levő tájegységek diófái között. A dió magában hordja a
biodiverzitást, egy diófa ezer diójából szó szerint ezerféle új diófa lehet.
A nagyobb tájegységek diótípusait összefoglalóan rasszoknak nevezik, vagyis a rasszokba tartozó egyedeknek, fajtáknak
vannak meghatározható közös vonásaik. De ha csak a természetes dióállományt nézzük, mindössze két rassz érdemes
figyelmünkre, a középázsiai és a kárpáti.
A középázsiai diókon belül feltűnően sok a vékonyhéjú, szó szerint papírhéjú fajta és természetes dióváltozat, ami egészen
odáig is elmegy, hogy a dióhéj kifejlődése sokszor hiányos. "Kaghazi". Így nevezik a vékonyhéjú, papírhéjú ázsiai diókat.
Törökországtól kiindulva Azerbajdzsánon, Iránon át Pakisztánig, Indiáig. A középázsiai diók a téli hideget is jól bírják.
Feltűnő a fák szaporítószöveteinek aktivitása, ami sokszor görcsös törzsben mutatkozik, és igen értékes faanyagot
eredményez.
A középázsiai rasszhoz tartoznak a Kaukázus vidékének diói. Egy azerbajdzsáni felmérés során a térség természetes,
szelektálatlan diófa-állományának diótermését vizsgálták meg, a vizsgálat jellemzőnek mondható a Kaukázusra.

Az eredményből a legfeltűnőbb az átlagos héjvékonyság, az összes dió átlagában alig vastagabb a héj 1 mm-nél, olyan, mint a
szelektált magyar vékonyhéjú diófajták héja. Mivel nem válogatott diókról van szó, a dióméret elmarad a termesztett
fajtadiók átlagától, ami pedig a diók alakját illeti, szép, jellemző alakúak a Kaukázus diói. A többi vizsgálati eredményben
nincs semmi meglepő.
A másik a kárpáti rassz. Bár a diófa őshonossága a Kárpátok vidékén vitatott, szerintem úgy a Kárpátokon kívül, mint a
hegység által ölelt medencében a rengeteg, spontán módon kelt diófa bizonyítja, hogy Európának ez a vidéke fontos, ha nem a
legfontosabb élőhelye a diófának. Erdély és Románia többi tájegységei elképzelhetetlenek diófák nélkül. Jellemző erdélyi táj
Szászrégen felé:

A rasszok közül a kárpáti rassz diófái bírják a legjobban a téli hideget. A kárpáti rassz élőhelye nemcsak a Kárpát-medence,
hanem az azt északról és keletről övező széles sáv. Németország, Csehország, leginkább Lengyelország, Ukrajna, Moldova és
a Kárpátokon kívüli román vidékek. A kárpáti rassz diói emellett jó minőségűek, fái betegség-ellenállóbbak, mint más
vidékeké. Lengyel diók voltak egy sor északamerikai diófajta ősei, a kontinensnek a Sziklás-hegységtől keletre eső középső
síkságain és északkeleti részén.
A többi rassz emlegetése a diófa tudósai részéről már sántít.
Francia rasszról is beszélnek, aminek a gyenge fagytűrés mellett a kiváló dióminőség, nagy diótermés lenne a jellemzője. De
ezek a kritériumok csak a termesztett francia diófajtákra vonatkoznak, a természetes francia diófaállomány ugyanazt a
heterogenitást mutatja, mint a világon máshol, vagy még inkább. A június végén kihajtó Szent János-dió például a
franciáknál gyakoribb, mint máshol. Egyébként a téli nagy fagytűrésre a francia éghajlat nem szelektálta a helyi
dióállományt, így azt nem is lehet tőlük elvárni.
A kaliforniai rassz említése se reális. A kaliforniai diófák kevés kivétellel nemes oltványdiók, helyi, jól sikerült nemesítések.
Dióízük határozottabb, nem oly lágy, mint az európaiak, ugyanakkor gyönyörű a kinézetük héjasan és dióbélként egyaránt.
Jellemzően oldalrügyesek, bőtermők. Fagytűrésről pedig szinte nem is beszélhetünk. Túlnyomó többségük rokonságban áll
egymással, kezdetben mandzsúriai dió is felhasználásra került nemesítésük során.
És itt értünk el a szakírók legnagyobb tévedéséhez, a mandzsúriai rasszhoz. Ilyen egyáltalán nincs, a mandzsúriai dió
elkülönült diófaj, - ami a többi dióféléhez hasonlóan jól hibridizálódik más diófajokkal, - Mandzsúriában a mandzsúriai dió él,

az már kívül esik a mi diónk éghajlat-tűrésén.
Tekintsük hát át a természetes diófaállományt, Európából kiindulva, majd a világ bejárása után hazatérve Magyarországra
és Erdélybe.

Európa
Tehát, ismételjük meg, a diófának elsősorban melegre és vízre van szüksége. Hideg éghajlat alatt és tartós szárazságban nem
él meg. Persze, meleg is csak egy határig jó neki, és a tartós vízborítás kipusztítja. Mivel mérsékelt égövi növény, téli
mélynyugalmat is igényel. Ami a hőmérsékletet illeti, a meleg mérsékelt éghajlat az ideális számára, a mediterrán klíma. A víz
pedig származhat vízfolyásokból, vagy rendszeres csapadékból. Szentiványi professzor úgy fogalmaz, a diófa természetes
körülmények között a felső folyás jellegű vízfolyások kísérőnövénye. Nálunk. De ahol az éghajlat kiegyenlítetten csapadékos,
a mezőkön, a domb- és hegyoldalakon is természetes a diófa jelenléte, mindenhol, ahol a talaj elég mély a gyökérzete
számára.
A Kárpátok vidéke - medencéje és külső peremvidéke - jó életteret ad a diófának. Elég sok a hegyekből lefutó patak, és
gyakori a hegyekből lehordott, síkvidéken szétterített jó minőségű, mélyrétegű talaj.
A Kárpátok észak felé nyíló völgyeiben nagyon értékes, hidegtűrő diótípusok alakultak ki. Jellemzően hideg éghajlatú
országok, elsősorban Kanada diótermesztőinek és nemesítőinek a lengyel Kárpátok észak felé nyitott völgyeinek és az
azokhoz kapcsolódó dél-lengyel vidékek természetes diófái ragadták meg a képzeletét. Az északamerikai kontinens
diófajtáinak nagyobb része - persze, Kaliforniát kivéve, - a lengyel Kárpátokból származik.
Hasonlók a cseh viszonyok is. Mivel a cseh diónemesítés csak néhány évtizedre tekint vissza, joggal mondhatjuk, hogy a cseh
diófák nagyrészt a természetes populáció utódai.

A kárpáti diórassz élőhelyének keleti vidéke főleg Ukrajna. Kiterjedt élőhelyeivel találkozunk, nemcsak Kárpátalján, a
hegyláncon belül, ahol nagyon gyakori, hanem Bukovinában is. Diófa a Fehér-Tisza partján:

Romániában a Keleti- és a Déli-Kárpátok külső vidékein tömegesek a természetes diófák. De ide számítható Moldáviának az
egyetlen, mezőgazdaságilag viszonylag kevésbé művelt tájegysége, a szép, erdős-dombos Kodrok is, ahol a diófa ősisége
kétségtelen, és ahol a természetes diófaállománynak ma is megvan az élettere. Ott sok 200 év körüli életkorú, jól termő diófát
látni. A. A. Kocofanra hivatkozva állíthatjuk, hogy ezek a fák évi 100 kg héjas diótermésre képesek. Moldávia nagyhatalom dióban, - a nagy dióexport árualapját a természetes, szelektálatlan dióállomány adja. Az adottságok tehát az ország más
részein is megfelelnek a diófának, az országban mégis nagyon ritkák az eredeti, őshonos, "vad", nem termesztett diófák. A
moldáv diófajták újak, dióültetvényeket csak most kezdenek telepíteni.
A Kárpátok középeurópai nagytájától délre, a Balkán is a diófa őshazájának számít. Hogy mégsem olyan gyakoriak a diófák,
az a hegyes domborzat és a szárazabb klíma következménye. De a diófa a Balkán minden országában, minden tájegységében
jelen van, eredeti, "vad" formájában is.

A Balkán északnyugati végén Szlovénia éghajlata ideális körülményeket biztosít a diófa számára. Mérsékelt a meleg, és több
csapadékkal szolgál az éghajlat. Szlovéniában megsűrűsödnek a diófák. A lakóházak mellett általánosak, de az Isonzó
szlovén szakaszán, a Szocsa-völgyben természetes dióliget is kialakult. Ősöreg diófa Kocsevska reka falunál:

Házikerti diófák Szlovéniában:

Horvátország szlavóniai része kedvező élőhely a diófa számára. A csapadék is több, mint nálunk, és a talaj is mélyrétegű. Egy
muraközi diófa:

Szerbiában, a Balkán közepén Velika Plana falunál ilyen gyönyörű, öreg diófát látunk:

A keleti Balkánon természetes a diófák látványa. Bulgária déli részén a hegyek között növő, vadon kelt diófák termését
gyűjtik össze, és exportálják. Bolgár táj kőfallal, diófával:

Öreg diófa Bulgáriában, Konop faluban:

Macedóniában, Szkopje közelében:

Koszovó, Desivojca falu:

Crna Gora. (A felvétel a Montenegro flórája sorozatból került kikölcsönzésre.)

A Balkánon a hegyek közti völgyek, az ú.n. poljék a diófa élőhelyei, ahol száraz nyarakon is összejön a talajban a víz.
Dalmáciában a házikertekben jut egy kevés víz a diófának.

Még a száraz éghajlatú félszigeteken, szigeteken is. Peljesac félsziget:

Krk sziget:

Albániában nem véletlenül híres a hagyományos diós csirke (pile me arra), múltja van.

Észre se vettük, Dalmáciában és Albániában már a Földközi-tengernél vagyunk. A Mediterráneum hőmérsékleti viszonyainál
jobbat nehéz elképzelni a diófának. A tél ha van is, elviselhető, a nyári hőség pedig nem megy át a sivatagi melegbe. A
virágzáskori fagy se jellemző. A víz a korlátozó tényező a mediterrán éghajlaton. Ahol a diófa akár csak kevés vizet is talál,
megél, természetes úton terjed. "Vad" diófa a görög hegyekben:

Görögországban nagy kultúrája, kultusza van. A görög diós sütemények jellegzetesek. Diófa Görögországban:

Makedoniában Axioupoli falu melletti mezőn ilyen szép diófák nőnek:

A Peloponnézoszon Planitero falunál csodálhatjuk meg a természetes dióligetet.

Naxos szigetén pedig Keramotinál. Látjuk, mindkét helyen a völgyben, vízfolyás mellett.

Itália mint diófás vidék önálló fejezetet érdemelne. A rómaiak történelme, élete, a középkori Itália diós eseményei, valamint
az újkori olasz diótermesztés története, mindegyikről hosszan lehetne beszélni. Itália változatos természeti viszonyai között jól
él a diófa.
Tengerparton:

Hegyvidéken:

Mezőgazdasági földek között:

Természetes úton nőtt diófa Forlí közelében, Ponte Grossónál:

Olaszország több vidékén természetes úton, a parasztok szelekciós munkájával alakultak ki a dió helyi tájfajtái. Sorrento,
Bleggiana, Motta, stb.
A Földközi-tenger szigetein is mindenhol megtaláljuk a diófákat, zömében ember által ültetetteket, de Korzikán is, Szicílián
is, Krétán is ősi, természetes dióállományról beszélnek.
Diófa Mallorca szigetén:

Ibéria viszonyai egy kicsit mások. A kietlenül száraz éghajlat alatt csak a vízfolyások mente jelent életteret, valamint Ibéria
északnyugati vidékei, Cantabria, Galícia és sok portugál vidék, főleg Észak-Portugália, Beira, azok a vidékek, ahova az
atlanti szél több csapadékot sodor. Végül a Pirreneusok völgyei. Diótermesztés viszont ezeken a vidékeken túl is, nagy
területen folyik, ahol öntözni lehet. Észak-Spanyolország, Pradanos del Tozo:

Diófa valahol Spanyolországban:

Ibériától induljunk észak felé. Franciaország Európa vezető dióhatalma. A múltban is, ma is. Amióta írásos feljegyzések
vannak a gallok földjéről, amióta francia irodalom van, azóta írnak a francia diófákról. Ideálisnak mondhatók a francia,
főleg a délfrancia körülmények a diófának. A telek elviselhetők, a nyarak úgyszintén. Csapadék is van, amennyi kell.
A Dordogne folyó völgye áprilisban, természetes diófaállománnyal és dióültetvényekkel:

Franciaországban természetes a diófák jelenléte. Nemcsak a dióültetvények, a vadon kelt diófák is elterjedtek. Könyvemben
rendszerint csak Grenoble vidékét és Périgordot emlegetem. De Elzász, Normandia és sok más francia vidék is komoly dióhagyományokkal rendelkezik. Felsőprovanszi őszi képek:

Diófák a Vercors vidékén:

Tovább északra, Belgiumban még gyakori, Hollandiában ritkább a diófa. Pedig léteznek az észak-holland vidékek
természetes diófaállományából kiválogatott jó holland fajták, amelyek bizonyítják, hogy Hollandiában is megél a diófa.
Diófák Belgiumban:

Belga házikerti diófák szerepelnek a következő két képen. Négyévesek, most kezdenek teremni. Vallon diónak nevezi őket a
gazdájuk.

Vajon csak vallon diófák élnek belgiumban? A kényes egyensúly kedvéért meg kell említeni a flamandokat is.

Bár Belgiumból csak diójukért ültetett diófákat mutattam, természetes, vad állományai is vannak. Az erdőkben és az állami
tulajdonban lévő területeken.
Hollandiában természetes úton terjed a diófa, vadon kelt példányai a jó vízellátottságú földeken gyakoriak.

Hollandiában elég ritka a diófa. Pedig a hollandok szeretik a diót. Annyira szeretik, hogy bár törvénytisztelő polgárok,
dióéréskor mégsem állják meg, hogy a más diófája alól a diót összeszedjék. Pedig táblával jelzetten is tilos.

És még dicsekszenek is a szerzeménnyel.

A diófa földrajzkönyvében Luxemburg is említést érdemel. Bár az Ardennek hegyei nem kimondott dióvidékek,
megmagyarázhatatlanul sok diófával találkozunk Vianden környékén, valószínűleg mikroklimatikus okokból. Egy viandeni
lakóház a diófák között:

Németország, hálistennek, jól elnyúlik észak-déli irányban, így kicsiben Németországban szemlélhetjük a diófa európai
földrajzát.
Bajorországban Freiburg és a Bodeni-tó tájegysége ideális a diófa számára, és a Rajna mentén is látni természetes
diófaállományt. A Rajnamenti diófákról történelmi források is megemlékeznek. Németországban szemmel látható az ismert
megállapítás, hogy a diófa ott él meg jól, ahol a szőlő is.

Németországban úgy vonják meg termesztésének határát, hogy a német borvidékek fája, de elsősorban a fája jelent értéket,
nem a termése. Egy másik határvonal a tölgyfák elterjedése. Ahol tölgyfa előfordul, azon az éghajlaton a diófa is megél.
Szigorúbban úgy is mondhatjuk, hogy azokon a vidékeken, ahol észak felé a szőlő és a szelídgesztenye még megél, ott a diófa
is jól terem. Nahát, a szelídgesztenye már nem jellemző Németországra. Rajnamenti diófa Heidelberg mellett: Szép,
egészséges.

Az ország középső és északi harmadában jóformán csak a lakóházak mellé ültetett diófák fordulnak elő. De ha lenne
lehetősége, természetes úton szaporodna.

Ha a bochumi egyetemen van dolgunk, pihenésként sétáljunk ki a bochumi parkba is. Magról kelt diócsemetékkel fogunk
találkozni.

Igaz, Németország kultúrtáj, spontán növénytársulások kialakulásának kicsi a tere. És nemcsak kultúrtáj, Wesztfália
iparvidék is. Mégis, egy visszatérő állományfelvételezés szerint az utóbbi bő tíz évben így gyarapodott a wesztfáliai diófaállomány. A következő térképen fekete pontok jelzik az 1997 előtt is meglévő állományt, pirosak pedig az 1998 után
találtakat. A fejlődés szemmel látható.

Kivétel a kevés gondozatlan terület, ahol természetes módon megjelenhetnek a diófák. Ilyen például a volt NDK bezárt vasúti
szárnyvonalainak mente, ahol megfigyelhető terjedésük.

Vagy a mezőn is, Alsó-Szászországban.

Wolfenbüttel közelében a házikertekben is ilyen szép fák vannak:

Északabbra elfogynak a diófák. Hamburg táján már csak azt jelzik, hogy néhány hidegtűrő példány megél.
Az északnémet szélességi fokoknak megfelelő magasságban Lengyelországban is vannak diófák, igaz, nem sűrű a
természetes állomány. A kép diói állítólag észak-lengyelek.

Hobbikertészek még Gdanskban is foglalkoznak a diófa ültetésével.

A Baltikumban nem tudok természetes diófaállományról, csak kerti próbálkozásokról. Igen, az emberek próbálkoznak.
Olyan vidékeken is ültetnek diófát, ami már kívül esik a természetes elterjedés határán. Talán a globális felmelegedésben
bíznak, reméljük, igazuk lesz. Fiatal diófa Észtországban és egy még fiatalabb Litvániában:

Lettországból pedig azt jelentette 1958-ban Ozol és Harkov, hogy a téli hidegek nem pusztították ki a diófákat. Ezek a diófák
elsősorban utcafásítási célúak voltak, a diótermés nem jöhetett számításba. Például Liepaja városába elég sokat ültettek, ma
már alig van belőlük. Peter Jaunzema mint kertészeti szakember azóta is próbálkozik lett viszonyok között termést hozó,
rövid tenyészidejű diófajta felkutatásával. A kép szerinti fa az első sikeres példány, szeptember második dekádjában termést
érlel Lettországban.

Lengyelországtól keletre Fehéroroszországot röviden úgy jellemezhetjük, hogy léteznek fehérorosz diófajták, eszerint a klíma
még elviselhető ott, bár zordabb. De ismereteim nincsenek a fehérorosz diófaállományról. Tovább keletre, Oroszország
hasonló szélességein pedig már nem jellemző. Igen, a hidegek kemények arrafelé, gátolják a diófa északi terjedését.
Tisztelt Kollégám, egy Guiness-rekord kísérletet látunk, a világ legészakabbi, diótermő diófájának címéért. A helyszín
Szentpétervár, ahol közel s távol nincs más diófa, természetes diófaállomány meg pláne nem. Egy kicsit túloztam csak, mert a
szentpétervári arborétumban van még két darab, és van, aki bent, a városban is látott még egyet. Ennek a fának az a
szerencséje, hogy körbe van építve magas házakkal, a szél sem éri. Igaz, napfényt is keveset kap, látszik a lombozat színén,
de él és terem. Más meg mi kell?

Tudomásom szerint Moszkva környékén egyáltalán nincs természetes, magától kelt diófa, arrafelé a rokon diófajt, a
mandzsúriai diót ültetik. Moszkvától délre, Tulában már kísérleteznek a honosításával, így néhány Moszkva-környéki dácsa
és kollektyívnüj szad területén fel-feltűnik egy-egy fiatal diófa, ami aztán idővel kifagy. Ez a kalinovkai diófa húsz évet is
megélt, de a vele együtt tömegesen ültetett testvérei már mind elpusztultak.

A Volga mentén lefelé egészen az Ural hegység déli végéig túl erősek a téli hidegek. Szamara, Orenburg már az északi határa
a közönséges diónak. Szamarában rendszeres látvány, hogy a fiatal diófák töve a hótakaró felszínénél fagy el, és évente a
sarjak tömegéről újulnak a fiatal diófák. Oroszország déli területei viszont megfelelnek a diófának. Asztrahányban, ahol a
Volga a sokágú deltára szakad, látható ez a nagyon öreg diófa:

És Ukrajnában délebbre még gyakoribb. Kiev elég északon van, mégis a kievi diókról középkori okiratok is szólnak, a
moszkvai cárok Kievből kapták a diót. Ukrajnában ismerik, szeretik, kultiválják a diófát. Még sokat fogunk hallani az ukrán
diókról, mert újabban nagybirtokokon telepítik.
Egészen délen, az Azovi-tengernél ősöreg diófákat is őriznek. Nemcsak a korábban mutatott 600 éves, matuzsálemi korú
diófa a példa az optimális élőhelyre, hanem az Azovi-tenger mentén fekvő Oszipenko falu 180 éves diófája is. Ezek a magas
életkort elért fák igazolják, hogy a klimatikus feltételek kedvezők számukra. Igen, a Fekete-tenger és függeléke, az Azovitenger a Földközi-tenger szerepét próbálja eljátszani. Csak a telek hidegebbek, sokkal.

A Krim-félsziget éghajlata természetes a diófának, erről többen, több helyen említést tesznek. Szevasztopoli dió:

A diófa északi elterjedésének a virágzáskori fagyok (májusi fagyok) szabnak határt, mert fája, vesszői, rügyei elviselik ugyan
a téli fagyokat, de ha virágzáskor fagy éri, nem tud termést hozni, szaporodni, ezért kb. az 50. szélességi foktól északra nem
szaporodik. Azt mondják, Európában az 56. szélességi fokig, Ázsiában az 52.-ig terjed a diófa élettere.
És Skandináviában? Nem tudom, higgyem-e, de Zahov (1943) azt állítja, védett norvég fjordban a 63. fok 35. percénél még
termést érlelő diófát is látott.
Igen, el kell hinnem, amit Zahov a termést hozó norvég diófáról állított. Mert Knut Olav maga is ültetett diófát Hagenben, ami
már tíz éves, és 2010-ben 80 szem diót termett. Igaz, a dió minősége nem éri el a kereskedelemben kaphatót, de a saját
termésnél nincs jobb ízű. Az első három-négy télen erősen védte a fagytól a csemetét, de most már kinőtt a csemetekorból.
Júniusi képek:

Már el is vehetjük Leningrád városától a Guiness-rekorderi címet. Knut Olavot illeti, a világ legészakabbi termő diófájáért.
Tetszik tudni, hol van ez a Hagen? Megnéztem. Norvégiában, északabbra, mint a svéd-finn határon a Botteni-öböl felső vége.
Mint írja, a diófa ültetésére az vezetett, hogy volt egy kis szabad helye. Vízszintes, sík. Arra gondolt, hogy vertikálisan növő
fával kellene oldani a síkság egyhangúságát. A diófára esett a választása. A tenyészidő rövid. Júniusban virágzik a diófa.
Rövid a lombos időszaka, a fák közül elsőnek hullatja a levelét a messzi északon.
Magam Dél-Svédországban is láttam diófát, sőt egy svéd forrás szerint Közép-Svédországban is van, és a második
világháború kemény telei elmúltával, melegebb évek beköszöntével Gotlandban rendszeresen terem is, - "elég jó termései
vannak", mondja a svéd leírás.
Dániában is beszélnek terméshozó diófákról, sőt, helyi, dán diófajták is léteznek, a helyi állományból válogatva. Hát, nem
tudom, esetleg teremhetnek. Persze, Dánia telei, tavaszai enyhék.

A Brit-szigetek külön figyelmet érdemelnek dió-szempontból. A diót az ősi kelta lakosság is ismerte, használta, erről római
feljegyzések vannak. A középkor és az újkor egyaránt a megismétlődő dió-népszerűsítési és telepítési hullámokkal telt el. De
ma is kevés a brit diófa, bár láthatók szép, ültetett diófák Anglia déli részén.
250 éves diófa Cherwellben, Oxford közelében:

Suffolk, Dunwich, a Diófás Ház:

Nagybritannia északi részein már gyakorlatilag nics diófa. Észak-Írországban is csak ez az egy, belfasti botanikus kerti diófa
létezik.

Miután Európa túlnyomó részét körbejártuk, észrevehetjük, hogy a közepe kimaradt. Fehér folt a diófák térképén? Hát,
igen, az Alpok, a magashegyek. Ahol nincs helye a diófának, csak a völgyekben.
Ausztriáról nem sokat lehet mondani. Legnagyobb természetes diófaállománya a történelmi Magyarország területére,
Felsőpulya körzetére esik. Viszont Svájcban nagyobb a dió kultusza. Nézzük meg ezt a svájci pontosságú felvételezést a svájci
diófaállományról.

Meg kell jegyezzem, a térkép mégsem pontos. Például a Genfi-tó keleti végénél sokkal gyakoribbak a diófák.
Tanyasi diófák Svájcban, a Genfi-tó közelében:

Svájcban általában jól érzi magát a diófa, annak ellenére, hogy Svájc éghajlata nem tökéletes. Például 1928-ban olyan fagy
volt, hogy nemcsak a diótermő, hanem az erdészeti célú diófák nagy része is kifagyott. Meinier községben él ez a 150 éves, 45
m koronaátmérőjű fa.

Réges-régi diós vidékekről svájci helységnevek is tanúskodnak, például Noréaz, Fribourg közelében.
Mi maradt hátra Európából? Már csak a délkeleti csücsök, a Kaukázus vidéke. Ami már - akár a diófákat, akár az
embereket nézzük, - majdnem Ázsia.

A Kaukázus vidékén jellemző a diófa. Mint Z. Ibragimov azeri tudós írja, a Nagy- és a Kis-Kaukázus lejtőin sok, természetes
diófaliget található. Azerbajdzsánban Talis (Talysh) vidéke híres a diófaállományáról, ugyanakkor Nahicseván diói
változatosságukról, vékonyhéjú termésükről nevezetesek. Nahicseván azért is érdekes dió-szempontból, mert területén a
diófaállomány viszonylag izolált más termőhelyektől, ezért az azeri állam ezt a területet jelölte ki génbanknak.
Nahicsevánban a száraz klímától a bő csapadékú területekig több átmeneti fokozat is megtalálható.
A Kaukázus hegyeiben a diófa 600-800 m magasságtól 1600-1800 m-ig találja meg a számára optimális klímát, ami a
csapadékot és a virágzáskori időjárást illeti. Kisebb, 3-5 hektáros diófaerdők tisztán is találhatók, de zömében a lombhullató
erdők fő erdőalkotó fáját képezi a diófa, aránya 80-90 % is lehet az erdőben.
A Kaukázusban a diónak egyedi változatai alakultak ki. Legnagyobb jelentőségre a Kaghazinak nevezett vékonyhéjú típus
tett szert, amit nemcsak Iránban, Indiában kereszteztek tovább, hanem Amerikában is, és egy sor mai diófajta egyik őse.
Azerbajdzsánban jellemzően sok a vékonyhéjú dió, ami odáig is elmegy, hogy a dióhéj nem fedi be teljesen a dióbelet.
A Kaukázus vidéke, mint jellemző dió-őshaza külön figyelmet érdemel, genetikai szempontból is. Z. Ibragimov és kutatótársai
Kaliforniából, Gale Mc Granahantől és munkatársaitól kaptak segítséget annak kivizsgálására, hogy a Kaukázus hegyeinek
diófaállománya genetikailag mennyiben azonos vagy mennyiben tér el a Talis hegyvidék diófáinak génkészletétől. Úgy
tapasztalták, mindkét tájegységben igen nagy a dió változatossága. A különböző diótípusokra jellemző helyi neveket
alkalmaznak az azeriek. ‘Nazik-Qabiq’, ‘Davrish-Papaq’, ‘Katan Koynak’, stb., amelyek vékonyhéjút, hosszúkás alakút, stb.
jelentenek.
Grúzia és Örményország is jellemzően diófás vidék, a völgyekben. Diófák Grúziában:

Grúzia falvait járva sokszor az az ember érzése, mintha Erdélyben lenne, a kertekben, a falvak környékén hasonlóan nagy a
diófaállomány. A diófa ősiségéről a korai grúz és örmény keresztény templomok, kolostorok diófa-ajtajai és fatáblái
tanúskodnak.

Ősi örmény diófa az 1100-as években épült Haghartsin monostor mellett:

Diófa az örmény hegyek között és Hegyi Karabahban:

Korunk emberi beavatkozásai nagymértékben károsították a kaukázusi dióállományt.
Innen már csak egy kattintás a "Tovább" szóra, és tényleg Ázsiában vagyunk.

Ázsia, Afrika, stb.
Kisázsiában otthon van a diófa, nyugodtan mondhatjuk, hogy a mai Törökország területe beleesik a diófa szűkebben vett
őshazájába. Leggyakoribb, legszebb a tengerközeli, leginkább a mediterrán éghajlatú, folyóvölgyi és feltöltött talajú
területeken.
Csanakkalétól délre Kemalli faluban például egy nagy területű, természetes diófaerdő bizonyítja a diófa ősiségét.

Ősöreg diófa Eskisehir körzetében, ahol még érződik a mediterrán hatás.

De Anatólia 1000 m-es magasságú magasföldjének folyóvölgyeiben is otthon érzi magát. Például Kappadókia vastag
tufarétegeiből kimosott völgyekben, mélyedésekben.

A felföldön is, a hegyek vidékén is.

De leginkább a mediterrán tengerpartok közelében.

Ázsiában az Eurázsiai hegylánctól északra nem messze terjedt, már csak a sivatagosba hajló szárazság miatt se. Például
Kirgizisztán területe már jellemzően félsivatagos, csak délen van erdő. Ahol viszont van erdő, ott a diófa is ott van, jellemzően
a Tien-San hegység nyugati nyúlványainak déli lejtőin, a Fergana-völgyben 1000-2200 m magasságban.
A következő képen a piros foltok jelzik az összefüggő diófaerdőket az ország déli részén.

A térkép túl nagy léptékű, a diófák nem látszanak. Közelebbről Jalal-Abad körzetében már jobban körülhatárolhatók a
dióerdők.

Ezeket a dióerdőket úgy kell elképzelni, hogy a völgyekben, a vízfolyások közelében szinte galériaerdőként helyezkednek el, a
magasabb hegyekre nem terjednek ki.

Összesen 600.000 hektár diófaerdőt tartanak nyilván, amelyekben a dió
a fő erdőalkotó fa, és elegyként egyéb vad gyümölcsfák (alma, körte,
meggy, szilva, stb.) is előfordulnak.
A Tien-San diófaerdői egyedülállóak a maguk nemében, a világ
legnagyobb természetes dióerdei, csak az iráni és a kisázsiai természetes
diófaállományok közelítik meg. A legnagyobb diófák törzsátmérője a 2
métert is eléri.
Jogos a feltételezés, hogy Közép-Ázsia említett vidékei képezik a
legszűkebben vett dió-őshazát.
Az alábbi kép a kirgiz erdők egyikét mutatja, és jobbra egy diófa. Tisztelt Kollégám, ne a
nőt, a diófát figyelje!

A következő képek a kirgiz diófaerdők nagyságára, ősiségére, egyúttal védtelenségére kívánják felhívni a figyelmet.

A diófaerdők a szomszédos Üzbegisztánba is átnyúlnak. Üzbegisztánban az út mellett gyakran látunk diófaligeteket.

Nemcsak lent, az út mellett, fent, a hegyekben is. Például a Zurmecs és az Arcsimajdan hegyi folyók összefolyásánál, de ne
kérdezze, tisztelt hegyi túrázó Kollégám, pontosan hol, mert én se tudom. Ilyen, többszáz éves diófákból álló liget van ott,
Kalmükov szovjet tudós ezen a vidéken lelte fel a később Ideálnak elnevezett diófajta anyafáját.

És ilyen a diótermés:

A kirgiz diófaerdők északi irányban Kazahsztán déli hegyein is folytatódnak, de csak közel a kirgiz határhoz.

Iránban a déli területeken is termesztik a diót, de igazából az észak-iráni
hegyvidékeken van otthon.
Irántól északra, a Kaukázusban is jelentősek a természetes
diófaállományok. A hegyek között is, a hegységől északra is, délre is.
Az Eurázsiai hegylánc ázsiai részének
völgyeiben mindenhol otthonos a dió, Nepálban
is, Bhutanban is. Tibetben is, de mindenhol
csak a völgyekben. Ladakhban a völgyekben
3300 m magasságig található. Az Eurázsiai
hegylánctól délre, Indián belül Kasmirban
fordul elő jellemzően, de Garwahl hegyeiben is van belőle.
Mint Darwin írásaiból tudjuk: "A dió vadon nő a Kaukázusban és a Himalájában, ahol dr. Hooker fellelte, gyümölcse teljes
méretű, de olyan kemény, mint egy hikoridió."
Diófa Ladakhban:

És egy Himachal Pradesh-i felvételen.

Dió Indiából, a Himalája előhegyeiből, Garwahl-ból:

Két kép egy Matuzsálem-korú diófáról Tibetből:

Keletebbre pedig, ahol a hegylánc délnek fordul, és az éghajlat javul a rideg Himalájához képest, a mi diónk ökológiai helyét
először a jünnani dió (pikkelyes dió, Juglans sigillata), majd ahol már tényleg trópusivá válik az éghajlat, különböző apró

diótermésű szárnyasdiók foglalják el.
Ázsia keleti részén, Kínában sokan őshonosnak tartják a diót. A hatalmas birodalomban hat olyan régiót is nyilvántartanak,
ahol a természetes dióváltozatok bőségesek.

Linxia város határa Kanszu tartományban, egy vadon nőtt diófával:

Észak-Kína a Juglans regia diófaj elterjedésének északi határa. Addig fordul elő, ameddig vizet kap. Ez gyakorlatilag a kínai
nagy fal vonala. Ahol a sivatag kezdődik, északabbra már nem látunk diófát (pl. Belső-Mongóliában). Keletebbre,
Mandzsúriában pedig a mandzsúriai dió mint elkülönült diófaj tölti be a mi diónk szerepét.
Gyakorlatilag a Sárga-folyóig (Hoang-ho) terjed - természetes úton - a mi diónk. Erről azért beszélek kicsit hosszabban, mert
a dió földrajzához szorosan tartozik, hogy a Sárga-folyó síkságát, ahova a hegyek közül kiér, Diófa-síkságnak nevezik
Kínában. Ahova a folyó vize elér, ott intenzív öntözéses növénytermesztés folyik, a diófákat is beleértve. A folyó túlpartján
pedig már ott a sivatag.

Pontosítva ha tisztelt Kollégám a Diófa-síkságot és ezzel a diófa ázsiai természetes előfordulásának északi határát keresi, úgy
találja meg, hogy ahol a Sárga-folyó egy szakaszon a Nagy Fal vonalán kívülre kerül, megkerülve az Ordosz platót, a folyó
legészakabbi szakasza a Diófa-síkság.
Képek a Sárga-folyó Diófa-síkságot átszelő szakaszáról:

Van a Sárga-folyónak egy helyen egy éles kanyarulata, ahol három oldalról, félszigetszerűen körülvesz egy kis dombos
földnyelvet. Dió-szempontból ez a hely különösen érdekes, mert legalább 35000 éves ősemberi telephelyet tartalmaz, egy
elkülönült kultúrát, amit csak a Dió-emberek kultúrájának neveznek. Dió-maradványokat eddig még nem találtak itt, de
nagyon keresik, mert az akkori éghajlat alapján természetes lenne. Meleg volt, legalább szubtrópusi környezet, változatos
nagyvad-állománnyal.

Kína többi részén azonban igen gyakori a természetes diófaállomány.

Annyira gyakori, hogy az óriási Kína különböző területein előforduló dióváltozatokat többször is önálló fajba sorolták. Így
jöttek létre a Juglans kamaonia vagy a J. duclouxiana nevek, amelyeket akár el is felejthetünk, mert a mi diónk tájjellegű
változatainak leírásáról van szó, ezek közül egyedül a J. sigillata faj elkülönültségét tudom elképzelni, a J. hopeiensis pedig
valószínűleg hibrid diófaj.
Természetes diófák Yünnan hegyei között:

Itt van például ez a felvétel, amin nem látszik, hogy közönséges vagy pikkelyes dió él-e itt, a Kőkapu ökopark bejáratánál,
Simenben, éppen délre Jangbitól, a jünnani diótermesztés központjától. Egy biztos, az említett ökopark területének nagy
része, ami nem esik a meredek hegyoldalakra, dióligetekkel borított.

Amint Indiában és Tibetben láttuk, a diófa a Himalája hegyei között igen elterjedt. Ugyanígy Kínának a Himalája keleti
láncai között is, Jünnan tartományban. A hegyoldalak sok helyen jellemzően diófásak.

Diófás vidékek Kínában:

Kína nyugati végei a Tien-Shan hegységnél kapcsolódnak a középázsiai dió-őshazához, a hatalmas kirgiz diófaerdőkhöz. A
kínaiak szerényen azt írják, náluk található a legnagyobb természetes diófaerdő Ázsiában. És hogy ezt megerősítsék,
Ázsiában elsőként, 1983-ban létrehozták a Gongliu Vaddió Természetvédelmi Területet, 1019 hektár területen. Mint írják, a
diófák itt élték túl a földtörténeti harmadkort és negyedkort. A diófák tanulmányozása és megőrzése a céljuk ezen a
területen.

Japánban Hokkaidón már nem él meg a mi diónk, Honsun azonban még igen. Japánban a mandzsúriai dió és a bennszülött
japán dió is természetes, de a kertekbe főleg a mi diónkat ültetik. A Juglans regia külön változatának, var. orientalis-nak
tekintik japán botanikusok a Japánban élő közönséges diót, és nem a megszokott kurumi (gurumi) néven nevezik, hanem
külön néven kasigurumi-nak. Diófa egy japán szegényember háza mögött, látszik, otthon érzi magát:

Szabadon állva szép, terebélyes koronát fejleszt:

A diófa Koreában is otthon van, amely félsziget egyes tudósok szerint beleesik a diófa őshazájába. Mindenesetre a koreaiak
is sajátjukként tekintik a diót, és eredeti diós ételkülönlegességeket kreáltak belőle. Természetes diófák Koreában:

Koreából nem sok képem van. De láthatjuk, egészséges diófa nő Szöul külvárosában, Bupyeongban, a nagy házak között is.
A szöuli klíma tehát megfelel neki.

És Bupyeong környékén:

És máshol is a félszigeten.

A Távol-Kelet után jöjjünk vissza, és nézzünk körül a Közel-Keleten.
Az északi féltekén dél felé haladva általában a száraz, sivatagos vidékek szabnak határt a diófa elterjedésének, így a KözelKeleten is. Szíriában, Libanonban még előfordul. Magányos diófa Damaszkusz közelében, Jabadeen-ben:

Egy százéves, kipusztult diófa Libanonban, és egy élő, Beirut közelében, a Liali vendéglőnél:

Izraelben még látni diófákat, Galilea északi részében a vízfolyások mentén és egyes külterületi mezőgazdasági földeken szép
alakú, egészséges színű diófák nőnek, elszórtan.

A házikertekben, ahol jut a diófának víz, azokon a helyeken Izraelben is szépen néz ki.

De meg kell mondani, Izrael mai földrajzi viszonyai, a víz és a diófák hiánya nem a természettől valók, hanem a tágabb vidék
ókori történelmének eredményét mutatják. A Genezáreti-völgy sok diófáról volt híres, ezt nem csak a Bibliából tudjuk,
hanem a fennmaradt sokféle diós receptből is, amelyekben nemcsak a dió, hanem kipréselt olaja is fontos szerepet kapott. És
a diófa faanyagát is elterjedten alkalmazták. Izraeli dalok, mesék is szólnak a dióról. Kelet-Jeruzsálemben egy helyet ma is a

"Diófák völgyé"-nek hívnak.

Jeruzsálem most kialakítás alatt álló parkjában az őshonos gyümölcsfákat a dió, a mandula és a füge képviseli.

Egyes szerencsésebb diófákat ma is találunk a vidéken, Palesztinában, Galileában, de az ókorban a fák többségét kivágták,
elsősorban hajóépítési céllal, és az így lepusztult területek a szárazzá váló éghajlat miatt se tudtak újraerdősülni. Egy
megmaradt diófa Galileában (Alekszej Szergejev felvételei):

Ez az öreg fa valószínűleg össze tud annyi vizet szedni hatalmas gyökérrendszerével, amennyi elég neki. De ebben a köves
sivárságban ma már valószínűleg nem nőne fel. Nézzük meg a fát a másik oldaláról is. Ott sincs más növény. Alul egy
régészeti feltárás, olaj- vagy szőlőpréselő kővel, ami arra utal, hogy a diófa egy szőlős-gyümölcsös liget lakója volt.

A következő kép diófája viszont nem maga szedi össze a szükséges vizet. Az elviselhetetlen izraeli éghajlat alatt földalatti
beton csatornarendszerben vezetik a vizet, és a diófa is abból él. Tisztelt extrém túrázó Kollégám is meggyőződhet róla, ha
követi a fiatalembert.

Délebbre, az arab félszigeten már nincs diófa. Látni, a szárazság nem tesz jót neki. A kivétel egészen kivételes. Ahol a száraz
vidékek völgyeiben összejön egy kevés víz, ott előfordul. Ilyen üdítő kivétel az ománi Vádi Beni Habib nevű völgy, ahol egy
elhagyott, elpusztult falut még mindig diófák őriznek.

A másik ománi völgyben, Babi Shabibban ugyancsak fellelhetők diófák.

Északafrikában még előfordul a diófa, a marokkói, tunéziai, egyiptomi kiváló diós süteményreceptek is erről tanúskodnak.

Werner Wrage etnográfus így ír le egy marokkói falusi ünnepséget: "Kissé alattunk, öreg diófa árnyékában nagy cséplőhely
terül el. ... A fa alatt ünnepi díszben vagy 30 táncosnő áll. ... Közvetlenül a táncosnők előtt, a diófa törzse körül mintegy 30
férfi gubbaszt."
Marokkóban 7600 hektárt foglalnak el diófák. Mivel az ország éghajlata már túl száraz, meleg a diófa számára, csak a
hegyek völgyei képezik az élőhelyét, 800-1800 m magasságban. Persze, felmerül a gyanú, hogy a marokkói diófaállomány
emberi közreműködés nélkül nem jött volna létre. Mégis őriz tájjellegű vonásokat, mert az északi Rif-hegység diófái eltérő
típusúak a többitől. Ezeken előfordul az oldalrügyesség, és dióik jellemzően kisebbek, mint más termőhelyeken.
Általában a marokkói diók mérete elmarad az európaiaktól, és héjuk többségében barázdált.
Nem tudni, éghajlati okai vannak-e, de a termő rügyek száma, a virágzási potenciál is alacsony, és egyáltalán jellemzően sok
az elhalt rügy a marokkói diófákon.
A következő két kép Marokkóban, a Magas-Atlaszban készült, ahol a hegyek nyugati oldalán levő völgyekben van annyi
csapadék, hogy a diófa megéljen. Az első kép helyszíne Ouakka, a másodiké Tissili, a diófák völgye.

És még két kép a marokkói diófákról, ezek az Imlil folyó völgyében élnek. Ott, ahol más fa már nem nagyon van.

Elnézést a sok marokkói képért, de azért tartom közlésre érdemesnek, mert határesetet mutatnak, a déli elterjedés határát.
A száraz, meleg, félsivatagos vidéken a völgyekben, a folyók mellett van csak a diófa számára elég víz.

A dél-marokkói diófák nemcsak az én érdeklődésemet keltették fel, hanem az esseni fiatal hölgy, Janine Hundét is. Marokkói
turistaútjáról csak két fényképet készített, az egyik az Imlil-völgyi diófákat mutatja.

Ugorjunk egyet.
Észak-Amerikában Mexikó a déli elterjedés határa, Mexikó északi felén a száraz hegyek közötti völgyekben találja meg
létfeltételeit, ahol termesztik is. Egy 100 éves dióültetvény, egy mezőgazdasági szakiskola tanüzeme Mexikóban:

Észak-Amerikának az európai mérsékelt és mediterrán klímához hasonló éghajlatú területein nem őshonos ugyan a diófa, de
az emberi közreműködés eredményeként mindenhol előfordul. Legeredményesebben a szubtrópusi Kaliforniában lehet
termeszteni. A sivatagos és magashegyi vidékek kivételével gyakran találkozunk telepített diófákkal.

Diófák Michiganben és termésük:

Kanadában csak Ontarióban és Új-Skóciában él meg, de a kemény telekkel meg kell küzdenie.
A déli féltekén Chile, Argentina, Új-Zéland diótermelése nagy, és Ausztráliához tartozóan Tazmániában vannak meg a
termesztés feltételei. A déli féltekén mindenhol az ember közreműködésével telepedett meg a diófa. Sok helyen nagy,
árutermelő ültetvényekben termesztik, máshol elszórt példányai találhatók, de a lakóházak közelében, a kertekben mindenhol
gyakori, ahol nem túl szélsőséges számára az éghajlat.
Diófa Uruguayban:

Diófa Réunion szigetén. (Ott úgy tartják, a diófa az egész világon előfordul. Köszönet a kedves túlzásért.)

Ami a tengerszint feletti magasságot illeti, az mindenhol a helyi hőmérsékleti és csapadékviszonyoktól függ. A diófa a déleurópai hegyekben 1200 m magasságig él. Svájcban északon 800, délen 1100 m magasságig terjed. A mellékelt képen 850 m
tengerszint feletti magasságban tenyésző svájci diófa látható, Vollege-ben.

Svájci hangulat: Az Alpok kristályos kőzetei is figyelmet érdemelnek, nemcsak a svájci dió, tisztelt geológus Kollégám.

Kelet-Törökországban a kurd hegyekben 700-1500 m magasságban találjuk a diófa természetes élőhelyét. A Kaukázusban
600-800 m magasságtól 1600-1800 m-ig, a Himalája hegyeiben 1200 métertől 3300 m magasságig él meg. Pakisztáni felmérés
szerint a pakisztáni hegyvidékek vegyes erdeiben 1500 m-től 3000 m-es magasságig fordul elő természetes állománya, a
Kurram völgyben, Chitralban, Vazirisztánban 2450 m-ig, végül a Neelum völgyben Kasmírban 2300-2450 m magasságig. A
kirgiz hegyekben 1000-1800 m közötti magasságban található. A Kárpátokban 900-1000 m magasságig terem a hegyeken is.

A diófa itthon
„E növény Magyarország egész területén megtalálja a szükséges életfeltételeit.” - írja Szentiványi.
A diófa Kárpát-medencei őshonosságához nem fér kétség. A honfoglalás utáni és a középkori helység-elnevezések tömege
mögött a diófa áll. A 19. században még fellelhetők voltak a Kárpát-medencében a dió vad változatai Biharban, a Bánátban, a
Déli-Kárpátokban az Olttól nyugatra. A vad változatokra a kisebbecske, csontos, igen kemény héjú diótermés, valamint az
igen olajos dióbél jellemző. Istvánffy és Werbőczy is ír a Csallóköz diófaerdeiről, Ransanus pedig Erdélyből említ hasonlókat.
Szórvány diófák a tiszabecsi hullámtérben:

És a közelmúltban is, ha az időnkénti mezőgazdasági összeírások adatait szemléljük, azt találjuk, hogy az ország összes
megyéjében mindenhol nagy számban találhatók diófák.
Véleményem szerint nem mondható tehát, hogy az ország egyes körzetei dió-termőtájak lennének. Azokban a megyékben,
ahol valamivel magasabb a diófák száma, ott történtek a 70-es évek állami gazdasági telepítései. Az egyes megyékben leírt
nagyobb elterjedtség tehát nem a természetes folyamatok, hanem a szocialista tervgazdálkodás eredménye.
Ha a nagyüzemi ültetvények nélküli diófa-állományt nézzük, azt tapasztaljuk, hogy annak eloszlása az ország területén
meglehetősen egyenletes. Ez érthető is, hiszen a diófa nálunk jellemzően házikerti fa. Jelenleg házikertekben kb. 2,5-3 millió
diófa él, ami szerint átlag minden kertre jut egy. Ha az egyik kertben nincs, a másikban kettő is van. Márpedig az ország
települései igencsak változatos talajviszonyokkal és egyéb termőhelyi adottságokkal rendelkeznek, ezek szerint a hazai
viszonyok mindenhol megfelelnek a diófának.
Magyar diófa piros-fehér-zöldben:

Diófa az Ipoly völgyében, Bernecebarátiban:

Diófa a Cserhát hegyei között:

Sőt, emberi közreműködés nélkül is szinte mindenhol megél a diófa a Kárpát-medencében. Napjainkban ez kevéssé tűnik fel,
mert Magyarországnak a védett természeti területeken kívüli teljes területe kultúrtájnak mondható, ahol a növényzetet az

emberi beavatkozás alakítja olyanná, amilyenné.
Régebben nem így volt. Érdemes a helytörténeti leírásokat tanulmányozni, a művelésbe vonás előtti időkből gyakran
találkozni a diófák jelenlétére utaló leírásokkal.
Például a Baranya megyei Györköny történelmében is olvashatjuk, hogy a diófa hajdan a természetes növényállomány része,
meghatározó fája volt: "A szelídgesztenye őshonos faja volt e tájnak. A török kori nagyarányú erdőirtások előtt még
hatalmas, összefüggő erdőségeket alkotott. Hasonló volt a helyzet a dióval. Erdeink egy-egy korcsosuló kis diósa annak
tanúsága, hogy hajdan vadon növő fánk volt a ma csak termesztésben élő dió."
Ha pedig nem a régmúltban, hanem a mában keressük a diófákat, akkor megállapíthatjuk, hogy a bármilyen okból a
rendszeres művelésből kikerült területeken magától is megjelenik a diófa. Jellemző példa erre, hogy a nagyüzemi
mezőgazdálkodás megszűnte, a milliónyi kistulajdonos megjelenése után nem volt, aki tovább fizesse a vízgazdálkodási
társulatoknak a belvízelvezető csatornák fenntartásához szükséges hozzájárulást, így az alföldi belvízcsatornák
kultúrállapota megszűnt, a csatornák oldalát a természetes növényállomány foglalta el, közte pedig igen sok diófa.

Tisztelt vasutas Kollégám, egy olyan vasútvonalon, ahol korábban rendszeresen közlekedett, most, a szárnyvonal bezárása
után sétáljon végig, legyen szíves. Meg fog lepődni, mit lát. Diófákat, amik elfoglalják a vasúti pályát.

A képek természetesen, csak illusztrációk. A diófa otthonosságát, természetes szaporodóképességét illusztrálják.
Mindenhol, ahol az emberi beavatkozás csökken, feltűnik egy-egy magról kelt diófa. Például a legelő szélén, ahol nem irtják.

De nemcsak az elhagyott, hanem a védett területeken is jól megél a diófa. Ilyen például a Tisza menti Atka sziget, aminek
területe már mintegy 30 éve természetvédelem alatt áll, és a sziget diófás dűlőútjai figyelemre méltók.
A diófa szereti a magyar földet, és a magyar ember is szereti a diófát. Telepíti is. Házikertben is, a szőlőben is, a szántó
végében is.
Kiskunmajsán például szinte nincs szőlőterület gyümölcsfa, diófa nélkül. Egy, az 1930-as években végzett adatösszeírás
szerint Kiskunmajsán a diófa volt a legnépszerűbb fa, 22.000 db-ot találtak a község területén. (Almafából 10.000-et,
szilvafából 8.000-et, stb.)
Szépek a Balaton-felvidék diófái is, ahol a diófa szintén otthon érzi magát. 1936-ban írta Cholnoky Jenő Balaton című
könyvében a balatonfelvidéki gyümölcsfákról: "Meggyfa is volt, meg kevés cseresznyefa, de legjobban bírja a diófa, meg a
mandulafa."
A magyar ember diófa iránti ragaszkodását jelzi, hogy az országban időről időre lelkes diófa-telepítések történnek, egyes
községek területén.
Így volt ez a múlt században, a két nagy háború közti időben Tordason is, ahol a Hangya szövetkezet ösztönzésére az utak
mentét 220 db diófával ültették be, majd ennek sikerén felbuzdulva a Legeltetési Társulat területén előbb 500, majd 650 db
diófát ültettek el. A termésből származó bevételt pedig a községi pótadók fizetésére kívánták fordítani, vagyis közösségi
célra. Kár, hogy ebből a nagyszámú diófából mára egy se maradt.
A diófa ugyanis - magyar földön is - gondozást is igényel, nemcsak egyszeri felbuzdulást, telepítést. Ez látszik a Heves megyei
Karácsondon is, ahol a vasútállomáshoz vezető hosszú utat nemrég ültette végig az önkormányzat diófákkal, de azok
sínylődnek, nagyobb részük az első két évben kipusztult.
A magyar ember vonzódása a diófához a kertészeti, vállalkozási célú diótelepítések felfutásán is látszik. A magánhasználatú
mezőgazdasági földeknek az elmúlt bő 10 évben bekövetkezett megsokszorozódásával a faiskolák által kielégíthetetlen
mértékben megnőtt a diócsemeték iránti igény, és a kisebb-nagyobb üzemi telepítéseken túl újból terjed a szórvány-diófa is.
Ez azt is jelzi, hogy a diófa a városok, községek külterületén is a legtöbb helyen megtalálja életfeltételét.
A házilagos diószükségletet meghaladó, árutermelési méretű diótelepítések száma növekszik. 2002-2005 között 146
dióültetvény telepítésére adtak ki engedélyt az ország három legkeletibb megyéjében.
Magyar földön otthon van a diófa. Az egész Kárpát-medencében.

Erdélyben is otthon van, még gyakoribb, mint mifelénk. A legtöbb falu tele van diófával.
Diófa egy erdélyi portán:

A tanító diófája egy erdélyi faluban:

Tisztelt földrajzos Kollégám, a diófa földrajzának témakörét egy görögországi diófa fényképével kezdtük, fejezzük be egy
másik, ugyanolyannal.
Az előző képen láttuk, Erdélyben a tanítóknak is van diófájuk, ők ismerik és oktatják is a diófa földrajzát.
Angliában nem így van, ezért csodálkozik annyira Oly, az angol hölgy Görögországban, amikor diófát lát:

Hát, ezért kell ismernünk a diófa földrajzát, nehogy ilyen képet készítsenek rólunk. Ami azért blamázs lenne.

A diófa virágai 2.
Mottó:
„Sötét hernyók a porban, mint rég: dióvirág.”
(Rakovszky Zsuzsa: Párbeszéd az időről)

Hímvirágok
A diófa hímvirágú, porzós barkarügyei kúpos alakúak, sok, spirálisan, tobozszerűen elhelyezkedő pikkelylevél borítja őket.
Turcanu professzor jellemzése szerint "fazettás felépítésűek". Nagyságuk 1,5 cm, vagy kisebb. A barkarügyek
differenciálódása az előző nyár első felében (májusban, júniusban) megy végbe, kezdeményeik akkor alakulnak ki.
A hajtásnövekedés és a barkarügy-képzés között fordított összefüggés, ú.n. negatív korreláció áll fenn. Minél rövidebbek a

tárgyévi hajtások, vesszők, viszonylag annál több barkarügy képződik. És viszont is igaz, de az állítást kár megfordítani, mert
az oksági összefüggés az első állítás szerint áll fenn.

A barkarügyek duzzadása:

A hímivarú barkák (régebbi kifejezéssel: hímes virágok) az előző évi vessző vége
felé elhelyezkedő, takaratlan barkarügyekből nyílnak. A hazai dióváltozatok 84
%-án a vesszők rügyeinek 30 %-ából fejlődnek barkarügyek. (A többi változatnál
nagyobb ez az arány, pl. a változatok 3 %-án a vesszők rügyeinek 75 %-a is
barkarügy lehet.) Mivel a barkarügyek takaratlanok, a gyakorlatban rendszerint
jó részük elfagy, kisebb részük hoz virágot.
A barkarügyek a rügyfakadással, a kihajtással egy időben indulnak meg. A
virágok zöldek, sárgászöldek, kinyílva sárgák, mintegy 10-15 cm hosszú, 1-1,5 cm
széles, laza, lecsüngő barkákat alkotnak, az ízesülés helyéről kocsány nélkül
csüngenek.
A barkavirágzatban porzószálak, (ezek száma
legalább 1, de 5-6 is lehet), a porzószálakon kb. 15-25
örvben - hát, nem is tudom, mi a pontos nevük portok-csoportok, mintegy 100 db, egy-egy csoportban
18-36 db portok (portokzsák) helyezkedik el,
portokonként átlag 900 pollenszemmel. Bár ez így
számszerűen nem stimmel, szakértők szerint minden
szál barka mintegy 2 millió pollenszemet termel,
bocsát ki. Ezt a számot először nem akartam elhinni,
de több szerző is megerősítette.
A portokokat nyíllal jelezték ezen a felvételen. A baloldali még zárt, a jobbra levő felnyílt.

A hímvirág szerkezete kínai botanikai ábrán:

A frissen kiszóródó diópollen 85-95 %-a életképes, egy amerikai vizsgálat
szerint. Az itt, a jobbszélen függő barka feketéllő portokai már az elvirágzott
állapotot mutatják.
A kibocsátott diópollen nagy számával magyarázható az a gyakorlatban is
megfigyelhető tény, hogy egymástól távol álló magányos diófák is kielégítően
teremnek. Angol szakemberek szerint még egymástól 2 km-es távolságban álló
diófák is jól termékenyülnek egymás virágporától. Egy német szakember
(Walter Böhner) 500 m-ben jelöli meg azt a távolságot, amelyről a megporzás
kielégítő.
A virágok nálunk tavasszal, április-májusban, északabbra tavasz végén-nyár
elején nyílnak. Kaliforniában már márciusban is virágzik a dió. Az igen kései
kihajtású dióra is van példa. Szélsőséges esetként említik, hogy Angliában,
Chiswick-ben 1835-ben Loudon megfigyelt egy diófát, ami az első rügyét július
1-én bontotta ki.
A hímvirágok virágzása fánként 4-7, de inkább 5-6 napig tart. Hűvösebb
időjárás elnyújtja, a meleg idő lerövidíti a barkavirágzást. Hazánkban a
korábban és a későbben nyíló egyedek virágzása között 30 nap eltérés lehet, a
pollenszemek kibocsátása a legkorábbi fajtáknál április 20. körül kezdődik, a
legkésőbbieknél május 20. körül fejeződik be.
Amint az Orosz Tudományos Akadémia biológiai enciklopédiájából, A.A. Fjodorov leírásából tudjuk, a hímvirágok
kezdeményei az előző év júniusában alakulnak ki. A levélhónalji rügykezdeményekben, amelyek később barkarügyek
lesznek, a szaporítószövetnek, a merisztémának előbb két dudora figyelhető meg, - ezek lesznek a hímvirág-kezdemények, majd további négy dudor, - ezek pedig a rügypikkely-levelek. A tényleges barka majd csak a következő tavasszal fejlődik ki.
Ezek alapján érthető az a gyakorlati tapasztalat, hogy akkor szokott a hímvirágzás hiányt szenvedni, kevés porzó megjelenni,
ha az előző év nyara jellemzően száraz volt, és a barkarügyek kifejlődéséhez kevés volt a diófa vízkészlete. Egyébként a
hímvirágzás, a pollenszórás általában kielégítő mértékű.

Kvaliasvili és társai, grúz kutatók a barkák tavaszi kifejlődésének időszakában fellépő fagyhatással is magyarázzák a nem
kielégítő termékenyülést. Nőelőző diófajták esetében a barkafejlődés idején előforduló fagy a nővirágot még nem károsítja, a
pollenszemek kialakulását viszont gátolja. Torz, életképtelen, a pollencsírázásra alkalmatlan sejtek fejlődnek a fagy
hatására, emiatt a később nyíló nővirágok termékenyülése zavart szenved. (Grúziai körülmények között ennek azért nagyobb
a jelentősége, mert a grúz diófajták gyakorlatilag mind nőelőzők, és hiányzik belőlük a kárpáti fajtakörre jellemző
apomiktikus terméshozás képessége.)

És még egy tapasztalat, amit nem a szakirodalomból, hanem a gyakorlatból ismerünk. Nagy Károly kisari diótermesztő
Kolléga hívta fel a figyelmemet, hogy a Milotai 10-es fajta az előző évi súlyos fagykár után idén nem hozott barkavirágzatot.
Az 5 ha területű ültetvényben egy fa se. Igaza volt, saját fáimat megnézve hasonló a tapasztalat. Annyival árnyalva, hogy igen
kevés a fagykáros évet követően a barka az M-10-es fákon, és kb. 6 m magasságtól felfelé, ahol a fagy már nem érvényesült
annyira, a barkavirágzás a szokásos mértékű. (Más fajtájú diófáimon viszont kielégítő a barkanyílás.) Karcsi bátyám milotai
fái kisebbek 5-6 m-nél, és nála -7 C°-os fagy volt az előző évben.

És még egy tapasztalat a fagykáros évet követő évről: 2010-ben az összes, kibomló állapotú rügy lefagyott az ültetvényemben,
a fák hajtásokat is csak az alvórügyekből tudtak hozni. Ilyen év után, 2011-ben a Milotai 10-es fák nagyon kevés barkát
fejlesztettek, a közelben lévő egyéb diófajták kielégítően hoztak hímvirágot.
Ez is egy különbség a diófajták között, hogy a rendkívüli időjárásra eltérően reagálnak.
Akkor se kielégítő a pollenszórás, hiába van elég barka, ha túl sok a víz, de nem az előző évi, hanem a virágzáskori. A
pollenszórás idején fellépő eső leveri a pollent a földre, kevés jut a nővirágokhoz. A hímvirágzáskori esős időjárás erős
terméscsökkenéshez vezethet.
A diófák - a terméshozás szempontjából - mind a saját virágporukkal, mind más diófák virágporával kölcsönösen jól
termékenyülnek.

Köztudott, hogy a diófa pollenszemeit a szél terjeszti. Nem a rovarok. Azért vagyok kénytelen ezt emlegetni, mert nem
mindenki tud róla. Beszéltem egy olyan gazdaemberrel, aki határozottan állította, hogy a barkavirágzáskori méhjárás jó
hatású a diófák termékenyülésére. Ezért cukros vízzel permetezte a diófákat, - több hektárt, - és örült a még több méh
megjelenésének.
Háziméhek valóban felkeresik pollenszórás idején a diófákat, de kizárólag a saját szempontjaikat veszik figyelembe.
Virágport gyűjtenek a fiasításnak, ami valóban rendkívül jó, de a diófa nővirágait nem keresik fel.
Úgyhogy arra kérem tisztelt méhész Kollégámat, a cukrot ne szórja szét, inkább cukorlepényként adja méheinek.

Virágzási idők
A széllel szállított pollenszemektől megtermékenyült nővirágból fejlődik termés. Mivel a hím- és a
nővirágok egyazon fán legtöbbször nem egy időben nyílnak, a diótermesztés szempontjából fontos
kérdés a hím- és a nővirágok virágzásának időpontja.
A diófa saját pollenjétől is képes termékenyülni, teljes értékű termést hozni. De igyekszik elkerülni a
saját pollennel történő termékenyülést, és ha részben, egyes években egybe is eshet a pollenszórás a
nővirágok fogadókész állapotával, az eltérő idejű virágzás többségében idegenbeporzásra kényszeríti a
diófát. Az idegenbeporzás természetesen nemcsak más fát, hanem más fajtájú - magoncegyedű - fát is
jelent, mert genetikailag egy fajta egy egyednek tekintendő. A diófa az idegenbeporzásra törekvéssel
biztosítja utódainak életképességét, a gének kombinálódását, a változatos utódok kialakulását, végül is
az adott környezeti feltételeknek leginkább megfelelő újabb diófa-nemzedék felnövekedését, vagyis a faj
életképességét, alkalmazkodóképességét. Az eltérő idejű hím- és nővirágzást, az idegenbeporzásra
törekvést a szakemberek dychogámiának nevezik.
Azokat a fajtákat - és magoncegyedeket, - amelyeken a nővirágok nyílnak előbb, hímelőzőnek nevezik a
szakemberek, ami "hímet előző"-t jelent. És fordítva. Gyakran előfordul, hogy én is rosszul használom
ezt a kifejezést. Ezért arra kérem tisztelt Kollégámat, ha rajtakap, hogy a hímelőzés (nőelőzés)
kérdésében tévedtem, nézze el nekem, és más szakirodalomból nézzen utána, az adott diófajtánál melyik
virág nyílik előbb.

Az egyértelműség kedvéért sietek rögzíteni, hogy nőelőzés-hímelőzés terminológiájában a Hutchinson Enciklopédia
terminológiáját veszem alapul, az idegen nyelvű anyagokból a protandry, protandric, protandrous kifejezéseket nőelőzőként
fordítom, mert az enciklopédia meghatározása szerint ezek a kifejezések azt jelentik, hogy a hímjellegű szervek fejlődnek ki
előbb, vagyis magyarán nőelőzők.
És fordítva, a protogyne és hasonló kifejezéseket pedig hímelőzőnek fordítom.

A diófajták többsége hím-előző, tehát a nővirág már nyílik, amikor a barkák még nem. Talán Moldávia a kivétel, ahol a
kétféle virágzási típus nagyjából azonos arányban fordul elő. A nőelőző vagy a hímelőző virágnyílás fajtára jellemző
tulajdonság, amit külső - éghajlati, időjárási - körülmények módosítanak. Ilyen időjárási tényezőként tartják számon a
virágzáskori léghőmérsékletet, csapadékot, légnedvességet.
Állítólag a fajtára jellemző virágzási idő is befolyásolja a hímelőzés-nőelőzés tulajdonságát. Megfigyelték, hogy a dióvirágzás
első időszakában, korán virágzó diófajták többségében nőelőző típusúak, vagyis pollenszórással indítják a virágzást. A
jellemzően későn virágzók pedig többségében hímelőzők, tehát a dióvirágzás végén is van még pollenszórás. Nem tudom, így
van-e, bár a fajtaleírásokból lehetne egy hozzávetőleges statisztikát készíteni.
Elvileg a beporzáshoz más (fajtájú) fára van szükség.

A tavaszi meleg időjárás a hímvirágok előbbi nyílásának kedvez, a hideg időjárás pedig késlelteti azt, a nővirágokhoz
viszonyítva. Meleg tavaszon tehát a diófajta nőelőző jellege erősödik, vagy hímelőző jellege csökken. És fordítva.
Nem lehet tehát az egyes fajták virágzási, előbbvirágzási, együttvirágzási idejét pontosan leírni, csak nagy általánosságban.
Az idegenmegporzási követelmények üzemi termő gyümölcsös esetében nem állnak fenn, ezért az öntermékenyülő, a hím- és a
nővirágokat azonos időben nyitó fajták - például ilyen a német Seifertsdorfer Runde fajta - nem károsak, a lényeg a beporzás.
Vannak ilyen fajták is. Sok fajtánál pedig a hím-, illetve nő-előzés nem teljesen kifejezett, a két virágzás részben összeér. A
különböző ivarú virágok nyílása közötti időeltolódás változatonként - magonc-egyedenként - igen különböző, de nagy
általánosságban elmondható, hogy ritka az olyan fa, amelyen a virágok időben teljesen elszeparáltan nyílnak.

A mi közönséges diónk az együtt- vagy különvirágzás kérdésében középső helyet foglal el a diófélék családján belül. Ha a
másik két, nagyban termesztett diófajhoz, a feketedióhoz és a pekándióhoz viszonyítjuk, az előbbinél gyakorlatilag
kielégítően összeér egy adott fa hím- és nővirágzási ideje, míg a pekándiónál gyakorlatilag minden fajta eltérő időben hozza
hím- és nővirágait. A mi diónknál a legtöbb fajta, a legtöbb magoncegyed időben eltolva, részben összeérve virágzik. Kevés
közöttük az időben teljesen elszeparált virágzású, és ugyancsak kevés az együttvirágzó is. Magyarországon is, világszerte is.
Svájci összehasonlítás néhány európai és kaliforniai diófajta hím- és nővirágzási idejéről, több év átlagában: (A sötétebb sáv a
barkanyílást, a világosabb a nővirágok nyílási idejét mutatja. Alul az egyes évek dióvirágzásának első napjától eltelt napok
száma.)

Néhány kaliforniai diófajta együttvirágzása: (A szaggatott vonal a hímvirágzást, a folyamatos a nővirágzást jelöli. Érdemes
emellett a koratavaszi virágzást is figyelni, a kaliforniai mediterrán jellegű éghajlaton. Az utolsó oszlop pedig a diószüret
idejét mutatja, fajtánként.)
Érdemes továbbá megfigyelni, hogy a kaliforniai diófajták túlnyomó többsége erősen nőelőző, vagyis pollenszórásuk a meleg
tavaszok miatt olyan korai, hogy önbeporzás gyakorlatilag nincs. Tehát Kaliforniában fontos, hogy az árutermelő
ültetvényekben a fő fajta nővirág-nyílási idejéhez igazodó pollenszórású porzófák is legyenek.

A hazai dióváltozatok együttvirágzási hajlandósága Szentiványi Péter vizsgálatai szerint:
Együttvirágzás % Gyakoriság %
80-100 54,6
60-80 38,6
40-60 4,5
20-40 2,3
A virágzás ideje az évjárattól is függ. A különböző ivarú virágok optimális fejlődéséhez eltérő hőmérséklet szükséges, így
különböző tavaszokon nemcsak a virágzás ideje és hossza, hanem az együttvirágzás aránya is eltér. És a diófajták az egyes
évjáratok időjárására eltérő módon reagálnak. Egyes fajták virágzási ideje konzekvens, másoké némileg az időjárástól
függő, labilis, évenként kissé változó idejű. Így évenként változik az önbeporzás lehetősége. És a saját virágportól előálló
túlporzás veszélye is.
Poór József figyelte meg hazai diófajtáknál, hogy ha az időjárás azévi alakulása miatt a hím- és nővirágzás gyakorlatilag
együttvirágzássá alakul, és erre az időjárás úgy játszik rá, hogy a virágzás rövid idő alatt fut le, akkor az önbeporzás
túlporzássá is átalakulhat, ami már káros.
Nézzük meg, az előbb mutatott kaliforniai diófajták egy évvel korábban egészen más időszakban virágoztak:

Csak érdekességként említem meg, hogy ugyanaz a diófajta eltérő éghajlati körülmények közé ültetve
virágzási tulajdonságait megváltoztathatja. Ismertek olyan fajták, amelyek mediterrán környezetben
nő-előző virágzásúak, a mérsékelt klíma alatt viszont hím-előzők.
És még egy tényező hat az előbbvirágzásra, éspedig a fák kora. A fiatal fákon a hím-előző virágnyílás
jóval kifejezettebb, mint az idősökön.
A fák kora máshogy is hat a virágzásra, a termékenyülésre. Egy chilei szakértő a kaliforniai Serr fajta
példáján az alábbi ábrát rajzolta. Chilei viszonyok között a Serr jellemzően nőelőző. Addig, amíg az
ültetvény fiatal, és viszonylag kevesebb a barka is, a nővirág is, a két virágzás jellemzően elkülönül. De
később, amikor már nagy a pollentermelő barkák száma, nagy a pollenszórás, a hímvirágzás ideje
elnyúlik. Ugyanígy a nővirágok virágzási idejében is nagyobb eltérés mutatkozik, így a két virágzás egy
ültetvényen belül részben átfedi egymást.

Amíg tehát fiatal diósban hasznos lenne külön porzófajta is, akkor, amikor a fák
már nagyobbak, erre nincs szükség. Sőt, a túlporzás is ezzel, a virágzási idők
egybeesésével magyarázható. A Serr fajtánál, Chilében.
Svájci kutatók is felfigyeltek arra a jelenségre, hogy a diófák korának
előrehaladtával növekszik egy adott fa hím- és nővirágainak együttvirágzási
hajlandósága. Ezt a jelenséget a következőképpen írják le:
A diófa fiatal korában a hím- és nővirágzás ideje jellemzően elkülönül. Ha van is
átfedés, a pollenszemek érett állapotának ideje és a bibe felületének maximális
fogadókészsége időben nem esik egybe. Ezzel a diófa az idegenbeporzást
preferálja. Ha van a közelben másik, pollenadó diófa, a termékenyült
nővirágokból diófa-utódok jönnek létre, amelyeknek virágzási tulajdonságai
eltérnek az anyafáétól. A további beporzás is biztosított tehát. De ha nincsenek a
diófa környezetében pollenadásra megfelelő utódok, így hiányzik a megfelelő
mennyiségű pollen, az idősebb diófa úgy segít magán, hogy a kétféle virágzás
idejét közelíti. (Hát, nem tudom, így van-e.)
A szakirodalomban mindkét véleménnyel találkozni, azzal is, ami a porzófajták
jelenlétét szükségesnek tartja, azzal is, amelyik nem. Én magam a porzó nélküli
ültetvényre szavazok, már csak a nagyon is változó virágzási idő miatt. Nincs
biztosíték arra, hogy a porzófa pont a kellő időben virágozzon.
Megkockáztathatom, nem tévedek nagyot, ha azt mondom, a dióvirágzás
annyira bonyolult, annyira függ a fajtától, az éghajlattól, az évjárat időjárásától, hogy mindig máshogy alakul, csak nagyon
gyengén tervezhető.
A termékenyülés kérdésköre a diófánál különösen fontos, ezért erről kicsit többet beszélek. A termékenyülés szempontjából
fontos, hogy a nővirágok nyílásának idején megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre szóródó virágpor.
A pollenszem mérete 40 mikron, ezért nagyon kevés róla a használható felvétel.

A diópollen egyre közelebbről:

A pollen felszínén legalább 3-4, de legtöbbször sok pórus található.

Termékenyülés
A nővirág csúcsán álló bibe két lemezkéje a növekedés kezdeti időszakában felületével egymáshoz simul. Attól kezdve
mondhatjuk a nővirágot termékenyülésre érettnek, hogy a lemezkék felületének szétválása megkezdődik. Ezután a bibelemezkék ívesen széthajlanak-szétterülnek, és addig fogamzásképesek, amíg felületükön elbarnuló pontocskák nem jelennek
meg. A bibe legnagyobb fogamzásképessége a lemezkék 45°-os széthajlása idején áll fenn. A fogamzásképesség megszűnik,
ha a lemezkék már síkba nyíltak.
A bibe-lemezek felülete - a széllel szálló pollenszemek jobb felfogása érdekében - erősen szeldelt, zsíros-olajos, sőt azt is írják,
hogy nedves is. Pollenszemek a bibén:

A virágporszemek 20-25 % cukrot tartalmaznak szaharóz alakban, valamint invertáz enzimet, amely a pollen csírázása alatt
a szaharózt glükózzá és fruktózzá bontja. Ezeknek az egyszerű cukroknak az ozmózisos szívóereje olyan nagy, hogy a levegő
- magas - páratartalmát megfogva, hasznosítva a pollen csírázása csapadékvíz nélkül is megindulhat.
A pollen csírázásához, a pollentömlő hajtásához szükség van a környezetből felvett vízre, mert magának a friss
pollenszemnek a szóródáskor 5-7 % víztartalma van csak.
A virágpor cukortartalma és életképessége között nem találtak összefüggést a kutatók.
A kiszóródott virágpollen nagyon rövid ideig, 2-3 napig életképes. A pollen életképessége laboratóriumban is vizsgálható. A
részleteket mellőzve csak annyit, hogy a vizsgálat erősen cukros agar táptalajon történik, cukor, bórsav, kalciumklorid
jelenlétében. Az életképes pollenszemek csíratömlőt fejlesztenek.

A pollenszemnek kettős burka van. A külső burok vékonyabb, de szilárd,
ellenálló. Felületén elszórtan 18-20 db csírapórus helyezkedik el. A belső burok
vastagabb, puha, olajtartalmú, a csírapórusok mögött megvastagodik, ezért a
pórusok kissé kiemelkednek. A burkokon belül van a csíraplazma, amely a
vízfelvétel hatására megduzzad, és a belső burok olajtartalmát átpréseli a
csírapórusokon. A pórusok egyikén hajt ki a pollentömlő, miközben felülete
bevonódik a bibe felületén is jelenlevő olajos anyaggal. A pollentömlő a
magkezdemény nyílásán, a mikropilén át hatol be a petesejthez. A nővirágban
egy határozott pollentömlő-vezető szövet irányítja a pollentömlőt, és a
magkezdemény nyílása a magkezdemény-alap kiemelkedő nyúlványával
közvetlenül rásimul ennek a vezető szövetnek a végére.
Amerikai diókutatók közelebbről is vizsgálták a
dióvirág termékenyülését. Azt tapasztalták, hogy
életképesebbek, a termékenyülés szempontjából
előnyösebbek azok a diópollenek, amelyek hosszabb
pollentömlőt képesek fejleszteni. A pollentömlő mérete
pedig a pollen kalcium-tartalmával függ össze. A
diópollen-szemek kalcium-tartalmában tízszeres különbséget is mértek. A gyakorlati diótermesztő
számára egyértelmű tehát a feladat, a megfelelő termékenyüléshez, terméshez a diófának megfelelő
kalcium-ellátásra van szüksége.
A megtermékenyült nővirágból alakul, fejlődik ki a dió-embrió. Ennek folyamatáról nincsenek
ismereteim, csak egy képet tudok mutatni a dió embriogeneziséről.

Ide tartozik a „túlporzás” kérdésköre. Zárt állományú, nagy területű dióültetvényben egyes években a termékenyült
nővirágok, terméskezdemények tömeges lehullása tapasztalható, amire először a Balatonboglári Állami Gazdaság
szakemberei figyeltek fel. Nemzetközileg is Szentiványi Péter bácsi volt az egyik első, aki az alacsony diótermés egyik
okaként az egy nővirágra eső pollenszemek túl nagy számát, a túlporzást állapította meg. Ilyenkor a fa a termékenyült
nővirágot ledobja, abortál.
Az elvetélt nővirág helye 2-3 mm-es foltban jelenik meg a hajtáson, és sima talajfelszínen magunk is megszámolhatjuk az
abortálás miatti termésveszteséget. Nem tévesztendő ugyanakkor össze a túlporzás miatt lehullott virág nyoma a nem
termékenyült, ezért lehullott virág nyomával. A nem termékenyült nővirág tovább marad a fán, helye 5-6 mm-es.

Foglalkoztak a túlporzás kérdésével Kaliforniában is. Azt írják, hogy a pollenszemek által kibocsátott etiléngáz váltja ki a
nővirágok lerúgását.
Szentiványi szerint a túlporzásra abortálással való reagálás a diófaj önszabályozása a túlzott szaporodás ellen. Valószínűleg
igaza van, mert ha egy területen olyan sűrűn vannak diófák, hogy túlporozzák egymást, és bőséges terméssel az
utódnemzedék még sűrűbben növekedne, akkor az egész dióállomány életfeltételei romlanának. A diófa ugyanis jellemzően
nem társas, erdei, hanem individuális, mezei fa, azt szereti, ha koronáját minden irányban kiterebélyesítheti.
A gyakorlati diótermelők számára jelenleg még értelmezhetetlen, hogy a túlporzás elkerülésére mit kell csinálni. Addig
jutottam el, hogy ha egy ültetvényben amúgy is előfordul több diófajta, amelyek a megporzást biztosítják, külön, direkt
porzófák telepítése már felesleges. Azt már Szentiványi Péter előadásából tudom, hogy a magoncültetvények jellemzően
alacsony termőképességének a túlporzás az egyik oka. A magoncültetvényben igen változatos hímvirágzású idejű diófák
vannak, minden virágzási időszakban nagy számban. Törvényszerű tehát a nővirágzás teljes időszakában a nagy mennyiségű
pollen jelenléte, a túlporzás.
A természetes, magonc-diófa tehát nem természeténél fogva terméketlen, nem is csak a diónemesítők állítják róla, azért, hogy
diófajtáik kelendőbbek legyenek, hanem vegyes, sűrű állományban nem teremnek jól. A diófa egyéniség, individuális lény. A
mi közönséges diónk (Juglans regia) nem erdőalkotó, társas fa. Ezért ne is próbáljuk a vegyes diómagonc-állományt
ültetvénybe telepíteni.
A réges-régi diós szakemberek a múlt század első felében ezért ajánlották a ma már hihetetlenül tág térállásokat üzemi
dióültetvényekbe. Például azt, hogy 15-20 m-re ültessük a dióskertben egymástól a fákat. Persze, akkor még nem ismerték a
túlporzást. Azt feltételezték, a diófának ekkora tér kell, hogy szabadon álljon, és kellő fényt kapjon.
A túlporzás miatti nővirág-pusztulás a világon máshol is probléma, mondanám, egyes vidékeken egyes diófajtáknál még
nagyobb is, mint nálunk.
Mint említettem, a nővirág pusztulását a több pollen miatt megnövekedett etiléngáz-termelődéssel hozták összefüggésbe. A
védekezés lehetősége erről az oldalról is megközelíthető, az etilén termelését kell meggátolni. Az amino-ethoxi-vinil-glicin
(AVG) olyan vegyület, ami azt gátolja. Ma már ismeretesek olyan kísérleti eredmények, amikor ezzel a vegyszerrel
permeteztek, és alkalmazása egészen hatásos volt. Az AVG nem méreg. Természetes anyag, talajlakó baktériumok is
termelik. Még a bio-termesztésben is helye lehet ennek a módszernek.

Nagyon nehéz a diófák (hím- és nővirágaik) virágzási idejét egzaktan meghatározni, pedig a dióültetvény tervezésénél, a
megporzás, túlporzás kalkulálásánál szükség lenne rá. A virágzási idő meghatározásának alapvetően kétféle módját
használják.
Az egyik a több éves megfigyelés alapján történő átlagolás. Ennek alapján kijelenthető egy fajtáról, hogy (hím-, illetve
nővirágzása) korai, középidőszaki, vagy kései. Ezzel a megállapítással lehet egy fajtát általánosságban jellemezni. De ez még
kevés a fajtatársítás tervezésére. Ez a módszer önmagában is bizonytalan. Létezik egy nemzetközileg elfogadott dióvirágzási
skála, 1-9-ig terjedő számokkal jelzett virágzási időbeosztás szerint. Érden vizsgálták az egyik új fajta, a Milotai Kései
virágzását eszerint az időbeosztás szerint. Három év alatt három időosztályban virágzott (5, 7 és 6), így a virágzás idejére
nehéz általános jellemzést adni.
A másik módszer a virágzások (elő-, utó- és együttvirágzások) idejének évenkénti feljegyzése. Ezekből a feljegyzésekből
változatos számokat kapunk. Például az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet pölöskei telepének adatai szerint két
diófajta 6 év alatt 1, 7, 7, 2, 7, 2 napos eltérésekkel virágzott, vagyis az első fajta nővirág-nyílása és a második fajta
pollenszórása között ilyen eltérések voltak. Eszerint a második fajta 6 évből 3 évben virágzik kielégítően együtt az első
fajtával, tehát az évek 50 %-ában számíthatunk arra, hogy porozni fogja. És ez még csak két fajta.
Ha pedig az esetleges túlporzás felől közelítem meg a kérdést, akkor azt tekinthetem kedvezőnek, hogy hét évből négy évben
nem virágzik együtt a két fajta. Ha átlagolom a fenti virágzási eltéréseket, azt állapíthatom meg, hogy a két fajta átlag 4,33

napos eltéréssel virágzik. Ez a 4,33 nap eltérés elég ahhoz, hogy a nővirágok legnagyobb fogékonysága ne essen egybe a
legnagyobb pollenszórással, tehát a porzófajta ne porozza túl a termőfajtát.
Tehát magánvéleményként megkockáztathatom, hogy a porzás, termékenyítés kérdésköre a gyakorlati diótermesztő számára
nehezen értelmezhető. A túl sok pollen ugyanúgy gond, mint a pollen hiánya.
Hadd másoljam ide Szentiványi professzor összefoglaló táblázatát a Magyarországon jelenleg elismert diófajták nővirágzási
csoportjairól, és a következő táblát ugyanazon fajták hímvirágzásáról. Nagyjábóli tájékoztatónak.
Nővirágzás:
Korai Középkorai Középkései Kései
(nincs
ilyen
Alsószentiváni
Milotai 10
Milotai kései
hazai
117
fajta)
Tiszacsécsi Alsószentiváni
83
kései
Pedro
Bonifác
Milotai
bőtermő
Milotai
intenzív

Hímvirágzás:
Korai Középkorai Középkései Kései
(nincs
ilyen
Alsószentiváni
Milotai 10 Milotai kései
hazai
117
fajta)
Milotai
Alsószentiváni Tiszacsécsi
intenzív
kései
83
Milotai
Pedro
Bonifác
bőtermő

Az apomixisről, (apogámiáról), vagyis az ivaros folyamat nélküli szaporodásról:
Szerencsére, a dió öntörvényű biológiájából adódóan a diónál előfordul megtermékenyülés nélküli terméshozás is. Ez a
jelenség a magyarországi és környéki őshonos, kárpáti fajtakörhöz tartozó diótípusoknál tapasztalható jelentősebb
mértékben, a jelenséget tudományosan Szentiványi Péter vizsgálta először. Úgy történik, hogy a virágok egy része nem
differenciál embriózsákot, nem képez egyszeres kromoszómaszámú nőivarsejtet, hanem a nővirág egyik, dupla
kromoszómaszámú testi sejtjéből fejlődik ki a későbbi csíra, és köré a mag. Ennek a jelenségnek szélsőségesen kedvezőtlen
időjárású tavaszokon van jelentősége, amikor a rügyfakadástól a virágzás kezdetéig hideg van. Ekkor - hazai vizsgálatok
szerint - a virágok 13-42 %-a megtermékenyülés nélkül is teljes értékű termést tud hozni. Ezt a jelenséget nevezik
apomiktikus (más szerző szerint hibásan: apomitikus) hajlamnak.
Meg kell jegyezni, az apomixis nem kizárólag a diófa sajátossága. Bár kb. 400 virágos növény esetében állapítottak már meg
apomiktikus terméshozást, a gyümölcstermő fák között mégis ritka. Citrusféléken és almán is megfigyelték, a diófélék
családján belül ez a jelenség gyakori, a kínai hikori apomixisét már sokan, alaposan vizsgálták.
Feltételezhető lenne, hogy az apomiktikusan létrejött utódok - teljesen anyai kromoszóma-készlettel - teljesen az anyafa
tulajdonságait fogják tartalmazni, "magnemesek", és az anyafa klónjainak tekinthetők.
Szentiványi Péter vizsgálatai szerint azonban az ilyen utódok tulajdonságai eltérnek, szóródnak az anyafa tulajdonságaitól,
tehát nem tekinthetők klónoknak, és így - például - a fajták fajtaazonos elszaporítására nem nyújtanak lehetőséget. Hogy ezt
hogy csinálják, nem tudom. Mindenesetre külföldi kutatók (Hanna, Bashaw, Koltunov, Garcia) egymástól függetlenül is
ugyanilyen eredményre jutottak.
A kárpáti fajtakörhöz tartozó német, fehérorosz és magyar dióállományokban találtak már 70 %-ot elérő apomiktikumot is!
A kárpáti fajtakörön kívül csak a Broadview fajtáról írja azt az irodalom, hogy apomiktikus tulajdonsággal rendelkezik.
Hogy el ne felejtsem megismételni, mindhárom magyar alapfajta, az Alsószentiváni 117, a Tiszacsécsi 83 és a Milotai 10
egyaránt a kárpáti fajtakörhöz tartozik, így mindháromnál tapasztalható termékenyülés nélküli terméshozás is. Szentiványi
professzor az említett fajtáknál 13-42 %-os apomiktikus termésképződést tapasztalt.
Hogy mennyire nem jellemző az apomixis a kárpáti fajtakörön kívüli diófajtákra, arra egy több éven át ismételt törökországi
kísérlet világít rá, amelynek célja a török diófajták apomiktikus tulajdonságainak felderítése volt. Tíz diófajtát vizsgáltak

ismétlődően, és az apomixis-hajlam 0,5-1,6 %-nak bizonyult. Egy fajtánál, egy esetben találtak 6 %-ot.
Tisztelt diótermesztő Kollégám saját diófáinak is megvizsgálhatja apomiktikus jellegét egy egyszerű, Szentiványi professzor
által ajánlott módszerrel. 50 vagy 100 még ki nem nyílt nővirágra kössön vattát, burkolja be rákötött fóliadarabbal. Két
hónap elteltével számolja meg a termékenyülés nélkül fejlődő diókat, és már százalékban kapja meg az eredményt.
Létezik még egy szexuális eltévelyedése a diófának, ez a parthenokarpia, a mag nélküli termésképzés. Termesztői
szempontból ez a tulajdonság egyértelműen káros, mert ilyen úton dióbél nem keletkezik, csak üres dióhéj. Az ilyen
hajlammal rendelkező diófát nem szabad megtartani.
Hogy mennyi mindent nem tudunk még a dióvirágzás biológiájáról, azt az a megfigyelés is bizonyítja, hogy ha a még nem
termékenyült dióvirágra az alma virágporát visszük fel, az meggátolja a diópollentől való termékenyülést.
A diófa nemcsak fajon belül, hanem más diófajok pollenjétől is termékenyül. Fajon belül nem ismeretes a fajták, típusok
között termékenyülési összeférhetetlenség. A Juglans fajok között gyakoriak a hibridek. A közönséges diót jól porozza a
fekete dió, az észak-kaliforniai fekete dió, a mandzsúriai dió, a japán dió és a szürke dió is.

A diófa virágainak tárgyalása végén jegyzem csak meg, hogy manapság már odáig fejlődött a kertészeti tudomány, hogy
vannak szakértők, akik szerint a diófa virágzásába vegyszeres kezeléssel is beavatkozhatunk. Állítólag a hidrogénciánamid
késlelteti a nővirágok nyílását, ezáltal segíti a későtavaszi fagyok elkerülését. Nem tudom.
A gyakorló diótermesztők számára fontos kérdés a termékenyülési eredmény megállapítása, vagyis a gyümölcskötődés
mértéke. Annak százaléka, hogy hány virágból fejlődik termés. A hazai szelektált alapfajták (M 10, T 83, A 117) természetes
termékenyülési százaléka 60-98 %. 70 % alatt felvetődik a nem kielégítő kötődés vizsgálatának szükségessége.
A termékenyülési eredmény mérésére egyszerű módszert ajánl Szentiványi professzor, bármely diósgazda elvégezheti. Amikor
a virágzás elmúltával a nem termékenyült virágok már lehulltak, egy bizonyos mennyiségű ágon végigszámoljuk a
terméskezdeményeket és a lehullott nővirágok ripacsait, vagyis azt a jól látható 3-5 mm-es helyet, ahol nővirág volt. A két
számot összeadjuk, és ehhez viszonyítjuk a termékenyült virágokat.
Csak félve írok a virágzás témakörének végén a diófa virágzási anomáliáiról. De muszáj vagyok, mert az Orosz Tudományos
Akadémia biológiai enciklopédiája is foglalkozik vele, tehát nekem se szabad lemaradnom.
Az egyik rendellenesség az őszi virágzás. Ez nem is annyira rendkívüli, mert sok más fánál - gyümölcsfák, akác,
vadgesztenye, - tapasztalhatjuk. Oka az lehet, hogy egy száraz vagy hideg periódust a fa úgy érzékel, hogy tél van, és utána ki
akar tavaszodni. Tulajdonképpen környezeti hatásra bekövetkezett élettani zavar. Konkrét példát nem ismerek, de állítólag
létezik. T. Duszkabilov nemcsak Kirgizisztánban, Tadzsikisztánban is látott őszi virágzású diófákat.
A másik eltévelyedés a hímnős virágok létrehozása. Erre sem ismerek példát, de az enciklopédia szerint nemcsak
Oroszországban, Franciaországban is előfordult már. És azt állítják, az őszi virágzás virágai ilyenek. Hát, érdekes lehet.

A DIÓ NEMESÍTÉSE, SZAPORÍTÁSA
Vázlat:
A diófajták nemesítése
Hazai diónemesítés
Diónemesítés Erdélyben
Diónemesítők világszerte
A csemetenevelés hazai előírása
A szaporítási eljárások összehasonlítása
Oltásról, szemzésről általában
Anyafák
Az alanyról
Feketedió alany
Egyéb diófajok mint alanyok
Magvetés
Diófajták a déli féltekéről
Első éves csemetenevelés
Oltás
Téli kézbenoltás
Helybenoltás
Tavaszi, kéreg alá oltás
Illesztő oltás
És még egy oltási módszer
Oltás mélynyugalomban, konténeres alanyra
Őszi oltás
Szemzés
Tavaszi szemzés
T- vagy pajzsszemzés
Zöldoltás, zöldszemzés
A vegetatív szaporítás eredményességének növelése
Oltás utáni csemeteápolás
A dió mikroszaporítása
A legújabb szaporítási mód
A diócsemete előkészítése ültetésre
Konténeres oltványok
Dió-faiskolák itthon és külföldön
A csemetenevelés ott kezdődik, hogy tudjuk, milyen fajtájú csemetét kívánunk nevelni - ha nem magoncot. Vagyis a
nemesítésnél.

A részletes kifejtés előtt szögezzük le axiómánkat: Amióta diótermesztés van, azóta van diónemesítés is. Vagyis négyezer éve.
A Perzsa Birodalom legnagyobb kiterjedése idején a Nílustól az Indusig terjedt. Uralkodói a korabeli fő gazdasági ágazatra,
a mezőgazdaságra fordították a legnagyobb figyelmet. Cyrus perzsa uralkodó asztronómusokat, művészeket, mezőgazdasági
szakértőket bízott meg a legjobb diófák felkutatásával, dióik begyűjtésével, elszaporításával.
Itt kezdődött a diónemesítés. Ennek a munkának, sajnos, hamar vége szakadt, mert háborúk jöttek. I. Dareiosz, és az ő
veresége Marathonnál, Xerxesz, és az ő veresége Szalamisznál, a másik oldalról pedig az - indokolatlanul - Nagy-nak nevezett
Sándor, és az ő végleges győzelme a perzsákon.
A diótermesztési kutatások eredményeit is tartalmazó perzepoliszi könyvtárat leégették, a feljegyzéseket tartalmazó
agyagtáblákat összetörték.
Tudjuk, a legnagyobbakról nem szabad az igazat írni, csak jót. Utólag Nagy Sándor szerepét is megpróbálták mentegetni, azt
írták, nemes diót vitetett haza Makedóniába, Theofrasztosz görög filozófussal mérette föl a makedóniai diófákat, dehát
ezekre már semmi bizonyíték. Ismerjük egyébként mi is az ilyen diktátorokat.

A diófajták nemesítése
Mottó:
"A diónemesítés nem más, mint a királyi dió demokratizálása."
(dr. Szentiványi Péter)
A mottó magyarázatra szorul. Szentiványi professzor egy előadásában kifejtette, én csak röviden foglalom össze.
A diófa természetes állapotában királyi tulajdonságokkal rendelkezik. Kimagaslik fatársai közül, és elnyomja az alatta, a
közelében növő egyéb növényeket. Csak saját törvényeit követi. Nem csoda, hogy a diófa nemcsak a magyar népnyelvben, de
egy sor más nyelvben is a királyi jelzőt érdemelte ki.
A diósgazdáknak nem az a céljuk, hogy öncélú, uralkodó diófáik legyenek, hanem diótermést szeretnének. Sokat. Hogy azt
elérjék, beavatkoznak a diófa természetébe. Ez a beavatkozás a nemesítésnél kezdődik. A nemesítés során meg kell fosztani a
diófát királyi allűrjeitől, és az ember számára hasznos tulajdonságait kell felerősíteni. El kell érni, hogy a diófa ne uralkodjon
rajtunk, hanem szolgáljon minket.
Tisztelt diótermesztő Kollégám, a jelenkori diófajták nemes diók. Nemesek, mert nemesítették őket.
A diónemesítés szempontjából - történelmi mértékkel - igen mozgalmas, változatos évtizedeket élünk. Az elmúlt ötven évben
több történt a diótermesztő és a diófogyasztó számára egyaránt jobb diófajták létrehozásában, mint a megelőző
évezredekben.
Kezdetben vala a gyűjtögetés, amikor az ember összeszedte, megtörte és megette a diót. De az ember alaptermészetéhez
hozzátartozik a lustaság és a kényelemszeretet, ezért a nehezen törhető, apróbb diójú fák helyett előnyben részesítette a
nagyobb, szebb, vékonyabb héjú diókat. Ezért lakhelye körül mindig a szebb diókból nevelt csemetét, termőfát.
Dehát a dió botanikai leírásából is tudjuk, hogy a diófa jellemzően olyan élőlény, ami utódainak rendkívüli sokféleségét
produkálja, nem jellemző rá, hogy leszármazottai a közvetlen felmenők másolatai lennének. Ezért gyakori, mondhatni
általános tapasztalat, hogy a magról kelt diófákról egy évtized múltán bebizonyosodik, hogy diója nem felel meg
elvárásainknak. Ekkor jön a fejsze. Nos, ezt a diónemesítési módszert nevezik a szakirodalomban fejszés szelekciónak, ami
után újabb magvetés, újabb próbálkozás kezdődik, és csak a kívánalmaknak megfelelő fák maradnak meg. Ez a módszer
dívott többezer éven át. Eredménye az volt, hogy a diófa-állományokban lassan-lassan kifejlődtek jól termő, szép diójú
egyedek.
A dióból történő diófa-nevelés az úgynevezett generatív szaporítás. Szükség van hozzá két szülőfa génjeire, a barka pollenjére
és a nővirág ivarsejtjére, így két diófa-egyed tulajdonságainak kombinálása adja az új egyed tulajdonságait. Mennyivel jobb
lenne, ha a generatív szaporítást mellőzhetnénk, és egy olyan diófa tulajdonságait, amely minden szempontból kielégíti
igényeinket, változtatás nélkül vihetnénk át az utódok sokaságára, vagyis vegetatív úton szaporíthatnánk a diót. Más fák
esetében az oltás, szemzés sokszáz évvel előbb már gyakorlattá vált, a dió esetében viszont sokáig nem volt sikeres. Ennek
oka is a dió sajátos biológiája, különböző szöveteinek eltérő hőigénye.
Egy ilyen oltásos próbálkozásról számolt be 1755-ben Duhamel Du Monceau "Értekezés a Franciaországban kultivált fákról
és bokrokról" című munkájában, ahol a dióról írva megemlítette, hogy egy Monsieur le Marquis de la Galissoniere nevű
nemesember arról biztosította őt, hogy lehet diót oltani, de ez a próbálkozás is sikertelennek bizonyult.
Csak a huszadik században dolgozták ki itthon is, világszerte is az eredményes vegetatív szaporítási eljárásokat a dióra, így
csak ekkor vált lehetővé a kiváló diófa-egyedek tömeges sokszorozása, egyöntetű diófajták elterjesztése. Jelenleg itthon is és
külföldön is a vegetatív úton szaporított diófajták - klónok - adják az árutermelő dióültetvények zömét.
A kérdés csak az, hogy melyek az elszaporításra leginkább érdemes dióegyedek. Ennek a kérdésnek a megválaszolása
Magyarországon is mintegy 100 évig tartott. De máshol se ment gyorsabban. Az első gondolat világviszonylatban az volt,

hogy a máshol már jól bevált, elismert fajtákat kell honosítani. Hosszú ideig tartott, mire a legtöbb diónemesítő intézetben
belátták, hogy ez - egy-egy kivételtől eltekintve - nem megy. A kudarc újból, és már sokadszor a diófa sajátos biológiájában
rejlett, bebizonyosodott, hogy egy adott fa - illetve annak klónjai - egy adott éghajlathoz alkalmazkodott a legjobban, más
éghajlatot nem jól visel el. A diófa nem saját egyedében képes a világ igen eltérő körülményeihez alkalmazkodni, hanem az
alkalmazkodást utódainak rendkívüli sokféleségével biztosítja.
Tehát a világon mindenhol arra kényszerültek, hogy helyi viszonyaik között jól díszlő, jól termő, előnyös tulajdonságokkal
rendelkező diófa-egyedeket kutassanak fel, amelyek elszaporíthatók.
Csak ezután következhetett - a diónemesítés következő szintjeként - a hazai elismerten legjobb fajták keresztezés útján
történő további javítása. Olyan fajtákkal való keresztezés, amelyek önmagukban is kiválóak, és rendelkeznek a hazai
dióállományból hiányzó előnyös tulajdonságokkal. Kaliforniában ebben a tekintettel előrébb tartanak, de sok más országban,
hazánkban is, jelenleg folyik az ilyen, már két elismerten jó fajta keresztezéséből származó újabb fajták elterjesztése.
Visszatértünk tehát a generatív szaporításra, de micsoda különbség! A keresztezés irányított, az utódok vizsgálata alapos és
ellenőrzött, az elszaporítás pedig vegetatív úton történik.
Fel is gyorsítja, biztonságosabbá is teszi a vegetatív szaporítást is az ugyancsak a közelmúltban kidolgozott mikroszaporítási,
sejtszaporítási módszer.
És itt állunk az újabb nemesítési probléma előtt. Legújabb diófajtáink szépek, jól nevelhetők, termeszthetők, és termésüket
kedvelik a fogyasztók. De nem eléggé ellenállók baktériumnak, gombának, almamolynak, fagynak. Felgyorsult életünkben
már nincs idő a szelekciót újból előlről kezdeni. A technikai fejlettség viszont már lehetővé teszi, hogy a kívánt
tulajdonságokat az örökítőanyag, a gén szerkezetén belüli változtatásokkal érjük el. Ez a jövő, Amerikában már ezen
dolgoznak.
Kaliforniában a legelső génkezelt diófák már nemcsak konténeres csemete méretet értek el, hanem szabadföldi kísérletek
céljára is kiültetésre kerültek. Háromféle irányban folynak jelenleg a kutatások:
1. Rovarellenállóság, főleg almamollyal szembeni rezisztencia
2. A dióbél olajösszetételének megváltoztatása, az avasodás elkerülésére
3. A fenoltartalom megváltoztatása a diófában, a gyökeresedés elősegítése céljából, valamint a dióbél tulajdonságainak
megváltoztatására.
A nemesítők kezébe újabb eszközök kerültek tehát. (Persze, nem mindenhol, csak ahol foglalkoznak vele, nem úgy, mint a
hazai agrárkutatás fellegvárában, Gödöllőn, ahol a biotechnológiai központ dolgozói a munkájuk elszabotálását tekintik fő
feladatuknak, vagyis az ezirányú külföldi eredmények elutasítását, az elmaradottság konzerválását.)
Pedig nem kellene csípőből elutasítani minden "génpiszkálást". Akármennyire olvasom a géntechnológia-ellenes
újságcikkeket, eddig csak egy, komolynak tűnő érvet olvastam. Azt, hogy Amerikában létrehoztak olyan kukoricát, ami
maga termeli a kukorica-kártevő elleni méreganyagot. Ezt én se tartom helyesnek, de van egy kompromisszumos javaslatom.
Tiltsák meg az arra feljogosítottak, hogy a géntechnológia méregtermelést eredményezzen, és adjanak szabad utat minden
más, jobbító szándék előtt.
A génkezelés olyan távlatokat nyithat, ami a növény-, konkrétan a diónemesítést teljesen megváltoztathatja. Segítségünkre
lehet egy egészséges emberi világ megteremtésében. Egy példa, amin még nem dolgoznak Kaliforniában, de már
gondolkoznak rajta:
Köztudott, hogy a penészgombák több nemzetsége, de közülük kiemelten az Aspergillus flavus nevű penész az emberre
halálosan veszélyes méreganyagot, aflatoxint termel. Azt már korábban megfigyelték, korábban én is utaltam rá, hogy más
magvakkal (földimogyoró, pisztácia, stb.) szemben a dióbél viszonylag kevésbé fertőződik Aspergillus-penésszel, és a penészes
dióban kevesebb a méreg, mint más olajos magvakban.
Az is ismert volt, hogy egyes diófajták kevésbé fertőződnek, kevesebb mérget tartalmaznak, mint más diófajták. És
megtalálták, hogy a penésszel való fertőződés, a méreganyag mennyisége annál nagyobb, minél kevesebb a dióbélben a vízben
oldható csersav. A vízben oldható csersav szintje diófajtánként különbözik, kaliforniai viszonyok között a Tulare fajtában a
legnagyobb.
A különböző diófajták génanyagának összehasonlításával Ryann Muir és munkatársai megtalálták azt a gént, amelyik a
vízben oldható csersav túlzott termeléséért felelős.
Azon gondolkoznak, hogy ezt a gént más diófajtákba ültetve a tárolt dióbél penészesedésének elejét lehetne venni. Hát, ez
már valami lenne. Még akkor is, ha a hazai laboratóriumi adatokból is tudjuk, hogy 25 C° alatt a diót támadó penészek nem
termelnek aflatoxint, tehát hazai viszonyok között gyakorlatilag nincs aflatoxinos dióbél, csak szubtrópusi vidékekről
származó diófélékben.
Fel se tudjuk mérni, a gének alapos vizsgálatával, megfelelő megváltoztatásával milyen nagy fejlődést lehetne elérni a
diótermesztésben. Egy példa: A diófa jellemzően későn termőre forduló kultúrnövény. A diótelepítés és ápolás költségeit
mintegy tíz éven át viselnie kell a diósgazdának, mielőtt érdemleges bevételhez jutna. És ami fontosabb, ezeket a nagy

költségeket a dió ára is tartalmazza, tehát végső soron a fogyasztó, a társadalom fizeti meg. Mindannyian jobban járnánk, ha
a diófa hamarabb teremne.
Léteznek már az első évtől termő diótípusok, mint pl. az Ideál, de azok - más okok miatt - nagyüzemileg termeszthetetlenek.
Sürgősen meg kellene vizsgálni, mely gének segítik elő a korai nővirág-képzést, a fiatalkori terméshozást. A mi diónk, a
közönséges dió esetében ilyen kutatásról nem tudok. De kínaiak - Zheng Jia Wang és munkatársai - a kínai hikori esetében
már vizsgálják ezt a kérdést, már publikálják eredményeiket.
A dió valódi, érdemi nemesítése, ami még jó 100 éve nem is létezett, a szemünk előtt fejlődött, változott.
A hazai diófajták nemesítése tehát nálunk is úgy kezdődött, mint a világ más országaiban. A más növényeknél alkalmazott
keresztezési eljárások (és esetleges mutánsok felszaporítása) helyett a dió természetes változékonyságát használták ki, és az
ország különböző diótermő tájain fellelhető legjobb tulajdonságú fák (anyafák) értékmérő tulajdonságait hosszú éveken át
vizsgálták, és a legmegfelelőbb anyafák vesszőit oltották át, majd további sok éves aprólékos megfigyelés után a néhány
legjobbat állami elismerésben részesítették, szaporításra engedélyezték.
Új diófajta előállítása - hagyományos módon - hosszú, több évtizedes munka. Egy magánszemélynek általában nincs rá ideje.
De pénze sincs rá, mert ha ezzel foglalkozik, nem tud más pénzkereset után menni. A kísérleti ültetvény fenntartása is sok
költséggel jár, haszon nélkül. Ezért - nálunk is, de a világ legtöbb országában is - a 20. század folyamán az állam vállalta fel a
diónemesítést.
A legegyszerűbb természetesen az lenne, ha más országokban elismert, jól bevált fajtákat honosítanának meg. A honosítás hazai viszonyok közti felnevelés és értékelés - viszont csak igen kevés helyen, igen kevés diófajta esetében volt sikeres, az
eltérő termőhelyi, elsősorban éghajlati tényezők miatt, mivel azok a legritkább esetben egyeznek a fajta létrejöttének eredeti
körülményeivel. A dió nem a saját egyedében - fajtájában - képes az alkalmazkodásra, hanem utódainak sokféleségében,
amelyek között nagy valószínűség szerint elő fog fordulni az adott termőhely viszonyainak jobban megfelelő egyed is.
A honosítás egyébként nem sokkal rövidíti le a fajtaelőállítás idejét. Hiszen a csemetét termőkorig nevelni kell, és csak aztán
következhetnek az igazi értékmérési évek. Már igazán nem sokkal hosszabb idő, ha saját termőhelyi viszonyaink között már
jól bevált, sok és szép diót termő fákat szaporítjuk vegetatív módon, vagy esetleg dióiból magoncokat nevelünk. Az értékelés
során a legjobbnak bizonyult egyedeket nevezhetjük ki új diófajtának. Azt nem tudni például, hogy Alsószentivánban hány
diófából került kiválasztásra a 117-es és a 118-as sorszámú, de az előttük sorakozó 116 db fához viszonyítva ez a kettő érte el
a legjobb eredményt. A nemesítési munka végeztével erre a 116 fára fordított rengeteg vizsgálat, értékelés feleslegessé vált.
Még kétségbeejtőbb Moldávia esete. Turcanu professzorék több mint 50.000 (!) magoncdiót vizsgáltak meg, ezekből csak
219 bizonyult perspektivikusan további vizsgálatokra érdemesnek. Ebből a 219 vizsgálati anyagból csak a legjobb 5 kapott
fajtaelismerést: Kisinyovszkij, Calaras, Corjeuti, Schinoasa, Kosztyuzsenszkij.
A nemesítői munka sikere elsősorban a leendő fajták értékmérő tulajdonságainak meghatározásában rejlik, majd azok
aprólékos, következetes értékelésében. A munkában nem szabad felületesnek, hanyagnak lenni, vagy egyes, eleve
szimpatikusabb egyedek felé részrehajlónak lenni, mert ezekben az esetekben a végeredmény romlik.
Mit is nevezhetünk értékmérő tulajdonságnak? Nagyon egyszerűen a termés mennyiségét és minőségét. De ez nem ilyen
egyszerű. Fel kell jegyezni és értékelni kell minden fajtajelölt esetében azokat a tényezőket, amelyek a termés mennyiségére
és minőségére hatnak. Néhány ilyen: A növekedési erély, a korona alakja, a termőre fordulás ideje, a betegség-ellenállóság, a
dió mérete, alakja, a fagytűrés (virágzás és kihajtás ideje), stb., stb. De a diónál nemcsak a héjas dió mennyisége érdekes,
hanem inkább a dióbél mennyisége, mert nálunk inkább az tekinthető végterméknek. Ezért mérni, értékelni kell a
törhetőséget, a dióbél kihozatali arányát is. A minőség pedig - bár sokszor szubjektív megítélés alá esik - a dióbél színétől, a
dióbél hártyájának csersavtartalmától, a dió belső válaszfalainak keménységétől függ, vagyis a felesen kinyerhető dióbél
mennyiségétől és minőségétől, végül pedig - bár ez már eléggé szubjektív, mégis vizsgálni kell - a dióbél ízétől.
A nemesítés kezdetén egyéb szempontok is meghatározásra kerülnek, amelyek idővel, a nemesítés végére elvesztik
jelentőségüket. 1950-ben például, a hazai diónemesítés újraindításakor a teljes magyar mezőgazdaság kézi munkára volt
alapozva. Ezért szempontként került meghatározásra, hogy olyan diófajtákra van szükség, amelyek viszonylag korán érnek,
gyakorlatilag szeptemberben, amikor az akkor még a termőföld mintegy 80 %-án gazdálkodó egyéni gazdák még nem
kezdenek a kukoricatöréshez. Akkor még híre sem volt a kukorica csőtörő gépeknek, pláne nem a kombájnoknak, és 9 évvel
voltunk a tsz-szervezés előtt. Ma már mosolyogtató, hogy miért kell a diónak a kukorica előtt érnie, de ennek a nemesítési
szempontnak mindenesetre megvan az a mellékes hozadéka, hogy a hazai dióknál fel sem merül az őszi fagyok kártételének
veszélye, ami egyes északabbi országokban - pl. Kanadában - már szempont lehet.
És van ennek a több mint ötven évvel ezelőtt meghatározott dióérési szempontnak egy olyan hozadéka is, ami a legutolsó
években kapott jelentőséget. A magyar dió előbb érik, mint a francia, és ez jelent ősszel egy néhány napos, kihasználható
versenyelőnyt a nyugateurópai piacon. (Ha már mi is benne vagyunk a közös piacban.)
Diókeresztezéssel a nemesítők csak a 20. század második felében kezdtek foglalkozni, és génmanipulációra - ami pedig
felgyorsíthatná és biztosabbá tehetné a nemesítést - tudomásom szerint eddig Európában nem, csak Kaliforniában került sor,
ott is csak a betegségek iránti ellenállóságot célozva.

Mi is az a diókeresztezés? Manapság az embereknek olyan képzetük van a diókeresztezésről, mint az útkeresztezésről.
Pedig a kifejezés csak annyit jelent, hogy az anyafajta nővirágát elzárják a levegőtől, a
szabad beporzástól, és célzottan más diófajta pollenjét viszik fel a bibére. Pontosabban
ez úgy történik, hogy ne teljesen zárják el, hanem a kibomló csúcsrügyre egy
vattacsomót kötnek, amit a pollen felhordásakor vesznek le. Utána megint elzárják, a
virágzás befejeztéig. Az így létrejövő diótermés mindkét szülője ismert, és reményünk
van rá, hogy a két szülő - előnyös - tulajdonságait egyesíti. Ha az elültetett, felnevelt dió,
már mint fajtajelölt a várakozásoknak mégsem felel meg, hát akkor tévedtünk. De hogy
a keresztezésből nagy valószínűséggel új, jobb fajta szülessen, a keresztezést többszáz
esetben kell elvégezni. Hosszú, lassú, költséges munka.
Igen. És hogyan tudjuk elérni, hogy a pollen, amit a nővirág bibéjére ecsetelünk,
valóban olyan pollen legyen, amilyent szeretnénk? Nagyon egyszerűen, Frans Geraets diófaiskolás képei nyomán.
Levélborítékot kötünk föl a fára, nejlonzacskóban. A barkavirágzat a borítékba lógjon.

Amikor felbontjuk a borítékot, hogy megnézzük, mit kaptunk, kevés sárgás port látunk benne. Ebből tudjuk, hogy nem
vagyunk politikusok, mert azoknak fehér port szoktak küldeni. A pollen felhordásához ecsetet használunk.

Amerikában az állam szerepe hagyományosan más volt, mint Európában. Ezért a
diónemesítést nem az állam indította el, hanem a termelők. Elszigetelt minkájuk egyegy megfelelő diófajta létrehozására jó volt, de átütő sikert nem értek el. A kaliforniai
igen kedvező adottságok és egy vállalkozó szellemű termelő munkája kellett a
kaliforniai termelési körzet kialakulásához, amire diófeldolgozó ipar, kereskedelmi
hálózat, végül állami diókutatási és nemesítési tevékenység is létesülhetett. Behozták a
francia fajtákat is, valamint a mandzsúriai diót, és komoly keresztezési munkákba
kezdtek.
Kaliforniában az állam - pontosabban a Davis Egyetem - csak akkor kezdett a
diónemesítéssel foglalkozni, a termesztők segítségére sietni, amikor a diótermesztési
körzet már kialakult. Igaz, attól kezdve - elsősorban Serr professzor tevékenységének
köszönhetően - igen intenzív kutatási, nemesítési tevékenységet végeznek. Serr
professzor volt világviszonylatban az első, aki keresztezéses eljárással állította elő az
új diófajták tömegét.
Amerika Kalifornián kívüli, többi részén az állami diónemesítés továbbra is hiányzik,
a diótermelőké a főszerep. Ezen a kontinensnyi területen a termelők szaporították el a
jobb értékmérő tulajdonságokkal rendelkező egyedeket. Ezzel felszaporodtak az
értékesebb tulajdonságokkal rendelkező diófák, egyöntetűbbé vált a termelők állománya, előre tervezhetővé vált a
termésmennyiség. Újabban a jobb dióbél-minőségű fajták előállítása került előtérbe, a kereskedelmi igényeknek megfelelően.
Jelenleg is a magánvállalkozások végzik többnyire a fajtaelőállító tevékenységet. (Kanadában is, Új-Zélandon is.) A jó
minőségű dióbél iránti piaci igény ösztönzi a nemesítést.
Két kép egy amerikai diónemesítő telepről:

Hazai diónemesítés
A hazai diónemesítés a 20. század elején, az 1910-es években kezdődött. Kezdetben az akkoriban legjobbnak tartott francia
diófajták honosításával kísérleteztek. Kedvezményes akció keretében nagyobb mennyiségben hoztak be dió vetőmagot és
oltványt az állami faiskolák és a nagyobb uradalmak részére. Az import-anyag beszerzésében Korponay Gyula vett részt. A
honosítási próbálkozásoknak az 1920-as évek egyik igen kemény tele (1928/29) vetett véget, amikor a honosítás alatt álló
francia diófajták szinte egyöntetűen mind kifagytak, a fájuk sem viselte el a Kárpát-medence hidegét.
Az 1930-as évek vége felé Fertődön indult újra a hazai diónemesítés, ekkor is francia diókkal kísérleteztek, de már nem a
francia fajták honosításával, hanem francia fajták dióiból nevelt magoncok összehasonlító vizsgálatával. A fertődi
diónemesítés Porpáczy Aladár nevéhez fűződik. Két sikeres fajta kiválogatása történt meg: a Fertődi 1 (korábbi nevén
Eszterházi 1) és az Eszterházi 2. Az utóbbinak a potenciális termőképessége alacsony, ezért ma már nem ajánlják telepítésre,
az előbbi viszont kiemelkedő minőségű diót produkál, de nagy hátránya, hogy igényes, és őseitől a fagyérzékenységet is
örökölte.
Porpáczy Aladár érdeme, hogy megvalósította a dió hazai növényházi szaporítását, a kézben oltásos módszert, és ő kezdte
meg a diófák klón szaporítását is.
A későbbiekben 1950-ben indult újra a magyarországi diónemesítés, ami kezdetektől gyakorlatilag
máig Szentiványi Péter érdi kutató nevéhez fűződik. Ő először Korponay Gyulával közösen
végigjárta a 20-as évek francia importjából megmaradt ültetvényeket. Megállapította, hogy a hazai
természetes magoncdiókat sem termesztési érték, sem áruérték szempontjából nem érik utól a
megmaradt import-egyedek.
A francia diók honosítása tehát nem vezetett eredményre.
A hazai diónemesítésben a sikert dr. Szentiványi Péternek az érdi kutatóintézetben végzett több mint 50 éves nemesítő
munkája hozta meg. Nemesítői módszere ugyanaz volt, mint a világ többi kutatóintézetéé a 20. század folyamán: A hazai
természetes, magonc populációból kiválogatott legjobb egyedek összehasonlító vizsgálata, a legjobbak állami elismertetése és

elszaporítása.

A kép azon a nyáron készült, amikor dr. Szentiványi Péter 80 éves volt.
Az ünnepelt kommentárja a képhez: "A szemem nem azért van lehúnyva, mintha már lehúnytam volna. Csak pislogtam."

A feladat, amibe Szentiványi professzor fiatalon belevágott, igen nagy volt. Az ország hatmillió diófája mind más
tulajdonságokat, "fajtajelleget" képviselt. Ezekből kellett a legjobbakat, mintegy ezret megkeresni és évről évre visszatérően
a tenyészidőszak folyamán többször is értékelni, majd a legjobbakat Érden elszaporítani.
Munkáját 1950 körül a Tiszaháton kezdte, Tiszacsécsén, idősebb Makai Sándor kertjében. Végigjárta a Tiszahát falvainak
diófáit, és ezek mellett szülőföldjének, Alsószentivánnak szép diófasorát is bevonta a vizsgálatokba. Munkásságának
eredménye a három legjobb, nemes magyar dió elismerése és elszaporítása (Alsószentiváni 117, Milotai 10, Tiszacsécsi 83).
Melyek voltak az 1950-ben megindult diónemesítés meghatározott céljai?

A kései tavaszi fakadási idő a fagyosszentek várható fagykárának elkerülésére. Megállapíthatjuk, ez a törekvés
nagyrészt sikeres volt.
Az oldalrügyön is nagyobb arányban termő diófajták előállításának céljával a potenciálisan nagyobb termőképesség lett
megcélozva. Ez a törekvés azonban a hazai alapanyagból végzett szelekcióval nem volt elérhető, csak a későbbi
továbbkeresztezések által. (A kárpáti rassz diófái között is előfordul oldalrügyes nővirág-hozás, de jóval ritkábban,
kisebb mértékben, ezért a hazai állományból nem lehetett oldalrügyből nagy arányban termést hozó diófajtát
szelektálni.)
A korábbi termőrefordulási idő viszont reális cél volt, nyugodtan állíthatjuk, hogy az említett három hazai alapfajta a
magoncdiókhoz viszonyítva korábbi termőrefordulású.
Cél volt a zárt varrattal rendelkező diótermés előállítása, a gépi munkák okozta mechanikai igénybevétel elviselésére. A
három alapfajta hibátlan varratú.
Az áruérték szempontjából célként tűzték ki a világos, finoman mintázott héjú diót, valamint a világos színű magbelet.
Ebből a szempontból mindhárom magyar alapfajta kielégíti az igényes keresletet. A magyar fajták átlagos diómérete is
meghaladja a nyugaton az első osztály kritériumának tekintett 32 mm-t.
Cél volt továbbá a kedvező héj-bél arány is. Bár világszerte sok diófajta meghaladja a magyar fajtákra átlagosan
jellemző 50 % körüli bélarányt, fajtáinkat jónak kell tekintenünk ebből a szempontból is, különösen ha figyelembe
vesszük a jó törhetőséget, válogathatóságot.
Végül elvárható egy diófajtától, hogy a hazai környezeti feltételek (szárazság, fagy, stb.) elviselhetők legyenek számára,
valamint hogy a kórokozók iránt ne mutasson fogékonyságot. A szelekciós nemesítés eredményeként elmondható, hogy
ha nem is rendelkezünk minden szempontból tökéletes diófajtákkal, fajtáink bírják a hazai klímát, és mérsékelten
ellenállnak a betegségeknek, vagy legalábbis nem mutatnak nagy fogékonyságot irántuk.
Amint az a fenti célokból is látszik, a hazai diótermesztés sikerét évről évre a tavaszi fagyok teszik kérdésessé. Nem
mondható, hogy a hazai kutatás nem foglalkozott ezzel a kérdéssel intenzíven. Mivel a nemesítés alapmódszere a szelekció
volt, több éven keresztül megfigyelték, a számításba vehető jelöltek közül a fagykáros években mely jelöltek voltak azok,
amelyek a későbbi kihajtással elkerülték a fagyot. Ezekre külön figyelmet fordítottak. (Ugyanezt a módszert alkalmazták
Ausztriában is a nemesítők.) De azt tapasztalták, hogy az évenkénti időjárástól függően egyik évben az egyik fajta kerülte el
a fagykárt, másik évben pedig egy másik. Tehát az egyéb fontos értékmérők szempontjából ígéretes jelöltek közül nem akadt
igazán fagyelkerülő. (A Franciaországban fellelt Szent János-dió inkább csak érdekesség, termesztési szempontból nem
értékes.)
A kihajtáskori, virágzáskori fagyoknak a leendő diófajtákra gyakorolt hatását vizsgálva a kutatók itthon is, más
országokban is egy különös jelenséggel találkoztak. Egyes fagykáros években a vizsgált diófák sorában akadt egy-egy,
amelyik bár ugyanúgy kihajtott, mint a többi, mégsem fagyott el ugyanúgy. Mintha fagyálló lenne. Ezeket az egyedeket külön
vizsgálatok alá vonták, vesszőiket alanyra oltották, és csemetekortól kezdve figyelték.
De azt tapasztalták, hogy úgy a leoltott csemeték, mint az eredeti, meg nem fagyott hajtású fa a következő tavaszi fagyok
alkalmával ugyanolyan fagykárt szenvedtek, mint a többi. Tehát egyszeri, véletlenszerű fagytűrés előfordul néha a diófaegyedek között, de hogy ez hogy történhet, annak magyarázatával még adós a kertészeti tudomány. Nálunk is, külföldön is.
A diófélék családján belül a Carya-diók között megvan viszont a keresett fagytűrés. Az amerikai síkságon évente
rendszeresek az északról lezúduló hidegek, amelyek ellen az őshonos pekándiók megtalálták a védelmet. A fagytűrést génmanipuláció útján - sürgősen be kellene építeni a hazai dióállományokba. Szerintem. Dr. Szentiványi Péter egy
előadásában viszont annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a tavaszi fagyok elkerülésére - megfelelő, később kihajtó
külföldi fajtákkal - keresztezéssel is érdemes lenne próbálkozni.
Mint azt Szentiványi Pétertől tudjuk, már az 1960-as években világosan látható volt a hazai szelekciós diónemesítés
legnagyobb hiányossága. Hiányzott a szelektált, elismert magyar fajtákból a termésbiztonság. Ennek növelésére két út
kínálkozott. Egyrészt a virágzás késeiségét kellett fokozni, másrészt a csúcsrügy nővirágának esetleges elfagyása miatti
terméskiesést a később hajtó, később virágzó oldalrügyekből pótolni.
A kaliforniai diónemesítés eredményeként megjelentek időközben a közönséges dió fajtái között az oldalrügyeken is termő,
tehát potenciálisan nagyobb termőképességű fajták. A hazai diónemesítésnek ezen a területen is lépnie kellett.
Mindkét tulajdonság - a kései virágzás és az oldalrügyes nővirág-képzés - megvolt a kaliforniai Pedro fajtában, ezért
elsősorban keresztezési partnerkénti meghonosítása vált fontossá. (Ezek a tulajdonságok más, keresztezéssel előállított
kaliforniai diókban is megvoltak, amelyek Szentiványi és Serr professzorok jó együttműködésének következményeként Érden
is kipróbálásra kerültek, de a honosítási próbálkozások a többi kaliforniai fajtánál nem vezettek olyan eredményre, mint a
Pedrónál.)
A Pedro bevonását a hazai keresztezésekbe az indokolta, hogy ősei között mandzsúriai dió is szerepel. A mandzsúriai dió mint korábban láttuk - a vessző oldalrügyein is hoz nővirágot, és gyakoribb a fürtös termés. Keresztezésbe vonásával
Kaliforniában egy sor bőven termő fajtát hoztak létre, amelyek közül nálunk a Pedro meghonosítása járt úgy-ahogy sikerrel.

A Pedro értékei közé tartozik a fentieken kívül a világos színű termés is. De hátrányai is
vannak. Kaliforniai lévén, magasabb a melegigénye. Dióhéja szokásosan is vékony, de
hűvösebb évben - szerintem átlagos évben is - előfordul, hogy a héjat nem neveli ki teljesen, az
hiányos marad, tehát a héjas termés értéktelen, és bélként se lesz egészen tiszta. És sokszor a
belet se hízlalja ki, a bél csökött marad, nem tölti ki a héjat. Önmagában tehát nem túl
értékes hazai viszonyaink között. De ismertetett jó tulajdonságai az utódok egy részébe
átörökíthetők.
A magyar alapfajták közül az M-10 és az A-117 fajtáknak a Pedro fajtával való keresztezése,
továbbnemesítése képezte az 1970-es évektől a hazai nemesítői munkát. Ma már
rendelkezésre állnak, elszaporítás alatt vannak ezek a keresztezett fajták is.
A hazai fajták és a Pedro keresztezéséből származó fajtákat arról lehet felismerni, hogy
nevükben a hazai fajtanév és szám után kötőjellel még egy szám szerepel, vagy a fajtanév
után egy jelző (pl. Milotai 10-14, vagy Milotai bőtermő). Küllemre pedig arról, hogy feltűnően
sok oldalrügyön is virágzanak, teremnek. Az ebben a csoportban államilag elismert fajták
közös jellemzője, hogy mindegyiknek a magyar dió az anyja, a Pedro az apjuk. Két kép az
újabb, intenzív fajtákról:

Már jelen vannak, állami elismerésre várnak a fordított keresztezések is, amelyeknek a Pedro az anyjuk, az apa pedig

nemcsak a három magyar alapfajta, hanem más, hazai tájfajták is. Ezek a fajtajelöltek egyelőre P-188, P-371, P-397 és más
kódszámokon futnak. Bár Szentiványi professzor ma már nyugdíjban van, a kutató kht-ban tovább gondozzák ezeket a
jelölteket, reméljük, végleges elismertetésükig. Érden kívül egyes dunántúli termesztők állományában is fellelhetők ezek a
jelöltek.
A keresztezett diófajtákról üzemi tapasztalat nem sok van, koruknál fogva is még kevés terem belőlük.
De amíg a továbbkeresztezett hazai diófajtákról még nem lehet sok véleményt mondani, a hazai szelektált fajtákról annál
inkább. A három magyar alapfajta (M-10, T-83, A-117) - Dr. Szentiványi Péter munkásságának köszönhetően - már
önmagában is a világ legjobb diói közé tartozik, termelői és fogyasztói szempontból egyaránt.

Hasonlítsuk össze a hazai Milotai 10-es diót (jobbra) az olaszok büszkeségével, a Sorrentóval. A különbség szembetűnő.
(Szentiványi Péter): „Az újabb nemesítési cél olyan változatok létrehozása, amelyek nagyobb arányban az oldalrügyekben is
differenciálnak nő virágot, tehát az abból keletkező hajtások csúcsán is képesek termést hozni, ez - a ma termelésben levő
diótípusokhoz viszonyítva - fokozott termőképességet képvisel.”
És: „Hazai diónemesítésünkben, a mi klimatikus viszonyainkhoz alkalmazkodott
fajtáinkkal létrehozott hibridek nevelése és vizsgálata folyamatban van, s az első
mutatkozó gyümölcsök jelzik, hogy a Kárpáti fajtakörhöz tartozó diótípusok is
könnyen átveszik a sokkal fokozottabb és lényegesen fiatalabb korban
bekövetkező termékenységet.” (1976)
Szentiványi professzor diónemesítő munkáját Bujdosó Géza folytatja Érden, ő
már a jövő embere. Nagyon értelmes, nagy tudású, széles látókörű fiatalember.
Talán rá vár az a feladat, hogy olyan új, nagy termőképességű fajták jelenjenek
meg Magyarországon, amelyek az eddig közreadott oldalrügyes hibridfajták
legnagyobb hibáján, a gyenge baktérium- és általában betegség-ellenállóságon
javítani tudnak.
Szükség is van a munkájára, mert az Unióban, amiben benne vagyunk, nagy a
verseny. Ez egy nagy közös piac, ahol mindenki a saját áruját akarja eladni, a
diófajták esetében is. Hogy a hazai diótermesztés háttérbe ne szoruljon, szükség
van a minden tekintetben megfelelő hazai diófajtákra, mert hazai viszonyaink
között azok érzik leginkább otthon magukat, velük lehet fenntartani és
fejleszteni a hazai diótermesztést.
Ami a legfontosabb.
Bujdosó Géza és Agnes Verhaege francia diókutató:

Diónemesítés Erdélyben
Romániában több helyen is foglalkoznak diónemesítéssel. Kiemelendő közülük az Algyógyi Gyümölcstermesztési
Kutatóállomás, amely a Felső-Háromszék vidéki természetes dió populáción alapuló szelekciós munkát fontos feladatának
tekinti. Az Állomáson 1958 óta már eddig is 18 diófajta és 2 alanyfajta kapott állami elismerést. Közülük legnagyobb
sikerűek a Sebeshelyi (románul Sibisel) névvel jelzett fajták, én 8 db-ról tudok, amelyek joggal mondhatók nemzetközi
elismertségűeknek, hiszen Németországtól Törökországig csak jókat írnak róluk. Valamivel újabbak a Claudia, Germisara,
Orastie, Sarmis nevűek. És a Geoagiu nevűek, Algyógy román nevéről elnevezetten.
A 2007-ben kezdődött újabb nagyszabású szelekció a tájegység 19 településére terjed ki. A szelekciós munka kezdetén
meghatározták az elvásárásokat.
A fával szemben: edzett, télálló, a koratavaszi hőingadozásokat jól tűrő, szárazság- és forróságtűrő, rendszeresen
bőtermő, oldalrügyeken is termő, alacsony termetű, gombabetegségekkel szemben jó ellenállóképességű legyen.
A gyümölccsel szemben: megfelelő nagyságú (legalább 38x32 mm), tetszetős alakú (gömbölyű, tojásdad, hosszúkás),
sima héjú, legömbölyített karimájú, kevés, puha magrekeszű, telt belű, teltségét sokáig megtartó (teltség legalább 48 %os legyen), könnyen törhető csonthéjú, világos színű (halvány sárgásbarna), jóízű, jó zamatú legyen.
Tehát a leendő fajták úgy a termesztők, mint a fogyasztók elvárásainak feleljenek meg. Emellett jól tűrjék a helyi klímát,
biztosan teremjenek.
2007-2008-ban összesen 79 értékes típus került kiemelésre, további vizsgálatra. A 79 egyed közös jellemzői:
A fák magassága 5-25 m. Ezen belül az egyedek 62,3 %-a alacsony növésű, ami fontos elem a telepítések
intenzifikálására.
Az egyedek 31,2 %-a kicsi, 37,7 %-a közepes koronaátmérőjű, ami ugyancsak lehetővé teszi az intenzív telepítés
megvalósítását, valamint megkönnyíti a lombkorona permetezését.
A fák törzskörmérete 55,8 %-ban közepes, 32,5 %-ban annál vékonyabb, tehát az állomány nagy részére nem jellemző a
túl erős növekedés.
A rügyfakadás április 8- május 10. közé esik, korai fakadású egyed nincs a vizsgált állományban.
A virágzás típusa 65,5 %-ban hímelőző. Nincs együttvirágzó egyed, elkerülhető a túlzott pollenadagolás, abortálás.
A gyümölcsök 63 %-a közepes, 25 %-a nagy tömegű.
A bél aránya közel 50 %-ban gyenge-közepes, 42 %-ban jó és nagyon jó.
Az összes szempont együttes értékelése után a vizsgált állományból négy nagyon értékes típus emelhető ki. FFA-11 (a név
valószínűleg Futásfalvi 11-et jelent), ALB-22 (Kézdialbisi 22-nek gondolom), SZEN-10 (talán Szentkatolnai 10) és OZSD-37
(Ozsdolai 37 lehet).
Név
Famagasság Koronaátmérő Törzskörméret Fakadási időszak Bélarány
FFA-11 6 m
8,5 m
1m
közepes
55,2 %
ALB-22 7 m
8m
0,95 m
közepes
54,1 %
SZEN-10 9 m
8m
1,86 m
közepes
53,4 %
OZSD-37 9 m
8,5 m
1,57 m
közepes
52,3 %

Lehet, hogy elhamarkodom, de ezekért a leendő diófajtákért Bandi Attiláé lesz az érdem.

A csemetenevelés hazai előírása
Saját célra bárki szabadon nevelhet diócsemetét. De ha a diócsemete-előállítás eléri a kereskedelmi mértéket, annak már
kemény szabályai vannak, amelyeket a 90/1997. (XI. 28.) FM-rendelet ír elő. Akinek az a szándéka, hogy üzleti céllal nevel
diócsemetét, javaslom, tanulmányozza át a rendeletet, aztán keressen fel egy működő gyümölcsfaiskolát, beszélgessen el a
tulajdonosával, végül keresse fel a hatóságot, a Vetőmagfelügyelőséget. Ha még mindig megmarad a kedve, hozzákezdhet a nagyon is jelentős - beruházásokhoz.
A magam részéről csak helyeselni tudom a rendeletben rögzített komoly szakmai követelményeket, mert ezek betartása
biztosítja a magyar diótermelés szinvonalát, a magyar dió minőségét. A ma már több mint 100 éves komoly szakmai előírások
eredménye, hogy a magyar dió minősége összehasonlításban kiállja a próbát a világ bármelyik diójával, és
összehasonlíthatatlanul jobb egyes szomszédos országok diójánál.

A szaporítási eljárások összehasonlítása
A dió szaporítható generatív úton (magról), vagy vegetatíve (oltással, szemzéssel, stb.). A vegetatív szaporítás újabban terjedő
módja a mikroszaporítás (sejt- és szövettenyésztés). A szaporítás kérdésének eldöntése a leendő diófa- vagy dióültetvénytulajdonos első, egyik legfontosabb kérdése. Sokan meggondolatlanul döntenek ebben.

A magról történő szaporítás változatos, teljesen kiszámíthatatlan tulajdonságú utód-fákat eredményez akkor is, ha a
beporzást magunk végeztük, minden szempontból tökéletesnek tartott fák - vagy ugyanazon fa - virágai között. A dió igen
variábilis növény, az utódok jellege széles határok között fog változni. Lehet közöttük egészen kiváló is, de mire az utód-fák
tulajdonságait értékeljük, évtizednél hosszabb idő telik el, munkánk igen csekély hatásfokú lesz.

Gyakran történik, hogy egy papírhéjú, pirosbelű, vagy más szempontból értékesnek gondolt fa dióit ülteti el a lelkes gazda,
annak reményében, hogy az utód is olyan lesz. Hát, a legritkább esetben lesz olyan.

Egy előnye viszont egészen biztosan lesz a magról történő szaporításnak: a csemete növekedése gyorsabb lesz, és általában is
elmondható, hogy a nemesített fajtáknál nagyobb növésűek a bizonytalan származású magoncok. Tehát akkor ajánlható a
magról való szaporítás, ha egy szép, nagy diófát akarunk valahova, aminek az árnyéka, szépsége, hangulata jelenti
számunkra a fő értéket, és az esetleges szép diótermés csak ráadásként jöhet. Természetesen a fatermelési célú diószaporítás
külön kérdés, arról külön beszélünk majd.

A másik előnyük a magoncoknak, - ha az anyafa is ugyanazon a termőhelyen nőtt magoncfa volt, - hogy valószínűleg az adott
termőhelyhez alkalmazkodott diófát tudunk nevelni. Várhatóan jól érzi majd magát, és szép fa lesz. Reméljük.
Magoncnak nevelt első éves diócsemeték Lengyelországban:

Hát, igen, azokon a vidékeken, ahol a diótermesztési kultúra alacsony fokú, nem igénylik az egyöntetűen szép diót termő
bőtermő fajtákat, a diófaiskolák magoncokat nevelnek. Például Koreában, ahol talán még csak nem is léteznek elismert
diófajták.

Vegetatív úton is szaporíthatunk az általunk kívánatosnak tartott diófáról utódot, aminek
tulajdonságai biztosan meg fognak egyezni az anyafa tulajdonságaival (ha sikerül a
szaporítás), hiszen gyakorlatilag annak a sarja.
Az államilag elismert diófajták is mind egy-egy anyafa vesszőinek, rügyeinek
elszaporításával, gyakorlatilag az anyafával megegyező tulajdonságokat megtestesítve
jöttek létre, szaporodtak el. A nemesítők az egyes fajták értékmérő tulajdonságait
hosszú éveken át vizsgálva választották ki a leghasznosabb, legértékesebb fajtákat. Azt,
hogy a különböző fajták valóban olyan értékekkel rendelkeznek, mint amit a nemesítők
állítanak, az állam megfelelő hatósága ismeri el. Nálunk is, és mindenhol a világon. Az
egyszer elismert, termesztésre engedélyezett fajta tulajdonságai tehát állandóak, nem is
szaporítható máshogy tovább, csak változatlan génállománnyal, vegetatív úton. A fajta
további javítására már csak - esetleg hasonló, de mindenképpen új, - más néven van
lehetőség. Viszont a fajta tulajdonságainak leromlására sincs lehetőség, mert ameddig a
fajta él, ameddig termelésben tartják, változatlan tulajdonságokat mutat. Egy
diótermesztő számára, aki nagy összegeket fektet be a termelésbe, ez nagy biztonságot
jelent.
Történelmi léptékkel nem is olyan régi eljárás az oltásos, szemzéses vegetatív szaporítás,
a legfejlettebb európai termőtájon, a franciáknál se. Igaz, már a 15. században írták,
hogy Vinay körzetében egy földbirtokos nemes, de La Blache a másik diótermőtájról,
Périgordból hozott feleséget, aki hozományként périgordi dióoltványokat hozott
magával. Kétszáz évvel később is mutogattak egy diófát, ebből a hozományból, ami
háromféle diót termett ("hosszút, szabályosat és ízeset").
De még 1755-ben is azt írta Duhamel Du Monceau a Franciaországban termesztett fákról és bokrokról szóló könyvében,
hogy a diót magról kell szaporítani. Egyszer egy nemesember, Galissoniere márki megpróbálta oltással szaporítani a diót,
hasítékoltással, pajzsszemzéssel is, de eredmény nélkül.
Pedig Vergilius már i.e. 33-ban leírta a hasítékoltás módszerét is és a pajzsszemzését is.
Az 18. évszázad második fele volt az az idő, amikor a termesztők megtanulták, hogyan lehet eredményesen oltani, szemezni.
Ha beleolvasunk Duhamel Du Monceau most említett könyvének 1806-os, második kiadásába, ott már ezt találjuk: "A
gyakorlat tanította meg Svájc, Grenoble és Périgeux termesztőit, hogy a fák termővé tételének ez az eszköze."

Az oltványok előállítása a legelterjedtebb szaporítási mód. Hátránya, hogy lassú, és az
eredményt a termesztés - pl. időjárási - körülményei nagyban befolyásolják. Jellemző példa
erre a 2002-es év, amikor az ország legnagyobb diócsemete-előállítója, az érdi GyümölcsDísznövény Kht közel sem tudta az igényeket kielégíteni, mert nem sikerült a nevelés.
Megjegyzem, a diócsemete-előállítás jelenlegi formájában képtelen a piaci igények
változásaihoz alkalmazkodni, az országban vagy diócsemete-hiány, vagy többlet van.
A mezőgazdasági nagyüzemek 1991-92-ben politikai alapon végrehajtott tönkretétele után
hirtelen a többmillió törpebirtok országa lettünk. És milyen szép is az, amikor a saját földem
végét egy szép nagy diófa zárja le! (Nem is szélesebb a földem, mint egy diófa.) Tehát ültessek
egyet! Erre a tömegigényre nem volt Érd felkészülve, a nagyobb dióskertek, dióültetvények
beruházásai is többéves halasztást szenvedtek, és a hiány csak lassan szűnt meg.
2002-ben csak 77.000 db diócsemetét állítottak elő a hazai faiskolák, 2003-ban pedig kb.
100.000 db-ot. 2010 körül pedig a túltermelés miatt eladhatatlan sok diócsemete.

Oltásról, szemzésről, vegetatív szaporításról általában
Amint már megbeszéltük, a nemes diófajtákat legáltalánosabban vegetatív úton szaporítják. A dió esetében ilyen vegetatív
szaporítási módok az oltás és a szemzés.
Mi jöhet még számításba? Régebben a bujtással is próbálkoztak, de nem sok eredményre vezetett. Sőt, Iránban még
diógyökér-darabok szétültetésével is végeznek vegetatív szaporítást. És természetesen a legígéretesebb vegetatív módszer, a
mikroszaporítás.
Azt hiszem, a bujtást röviden elintézhetjük. Irániak szerint sikeres módszer. Szovjet kutatók a középázsiai szovjet
köztársaságokban is leírták. Mondhatjuk, ezek a sikerek máshol a világon nem ismételhetők meg, mert a középázsiai
diórassz biológiai sajátosságaiból adódnak, a más rasszokhoz képest feltűnően erős szaporítószövet-aktivitásból, ugyanúgy,
mint a kirgiz, üzbég, stb. görcsös diófák.
Világviszonylatban Zatykó Imre (1957) végezte eddig a legeredményesebb bujtás-kutatást, a középázsiai rasszon kívül.
Zatykó módszere az volt, hogy a nemesnek tekintett anyafát kivágta. Tövét feltöltötte földdel, és a tőből sok, erős tősarj
indult meg. Ezekről a következő tavasszal leszedte a földet, a tősarjak tövét mélyen bemetszette, a nyílásba éket illesztett, és
a földet újból rátöltötte. A sebből gyökerecske fejlődött. Később a sarjak öntözés, ápolás után szétültethetők voltak.
A legegyszerűbb vegetatív szaporítási mód a hajtások, vesszők legyökereztetése lenne, ha menne. De a diófa gyakorlatilag az
egyetlen fás szárú növény, amit eddig nem sikerült dugványról meggyökereztetni. Ennek az az oka, hogy a diófa rügyeinek,
hajtásainak jóval alacsonyabb a hőigénye, - már 10-15 C°-on jól hajt a diófa, - mint az a hőmérséklet, ami a szaporító szövet,
a kallusz képződéséhez kell. Ez több mint 20 C°, optimálisan 27-28 C°.
A gyökérfejlődés nem képes követni a hajtás fejlődését, így gyökér hiányában a dugvány gyakorlatilag kiszárad.
Komoly kísérleteket csak kaliforniai kutatók végeztek a diófa hajtásainak, vesszőinek meggyökereztetésére, az 1970-es
években. Céljuk egyaránt a saját gyökerű, alanymentes nemes diófa létrehozása, valamint az egyöntetű, vegetatíve
szaporítható alanyfajta megtalálása volt. Bár többféle diófajtát és többféle gyökereztetési elgondolást kipróbáltak,
próbálkozásaikból nem született hasznosítható eredmény. De amit tapasztaltak, nem hagyható figyelmen kívül.
A gyökereztetést leveles hajtásokon és fás vessződarabokon is kipróbálták. A vágásfelületet letisztították, még enyhe
kénsavas oldattal is kezelték, amit aztán lemostak. A gyökeresedést növekedési hormonnal, indol-3-vajsavval (IBA) segítették
elő. A fajtánkénti eredmények bár erősen szóródtak, (0, 10, 22, 50 %-ok), összességében kiábrándítók voltak. A kísérletben
párhuzamosan a kaliforniai viszonyok között számításba vehető alanyfajok is résztvettek, amelyek közül a Paradox alany 80
%-ot, a J. hindsii alany 60 %-ot ért el, de a közönséges feketedió eredményessége 0 % volt. Talán tovább kellett volna
vizsgálni. Még most, nálunk se lenne késő. Mint a kutatók megjegyezték, a gyökereztető közeg se mindegy.
Később más kutatók is végeztek hasonló kísérletet. Azzal egészítették ki, hogy a diófával szimbiózisban élő gyökérlakó
gombák spóráit is felhordták a vágásfelületre. De az eredmény így is elmaradt.
A vegetatív diószaporítási eljárások sikerességét évszázadokon át az gátolta, hogy a szaporító szövet, a kallusz fejlődéséhez
nagy meleg szükséges, és a diófának ezt az igényét a diótermesztéssel foglalkozó, diónemesítéssel próbálkozó társadalom,
mondhatni, egy emberként hagyta figyelmen kívül. Az egész világon. Még azután is, hogy 1931-ben Sitton egy szakcikkben
leírta, hogy a diófa szaporító szövete 25-30 C°-os állandó meleget igényel. Se többet, se kevesebbet, és ezeken a határokon
belül se ingadozzon. Sittont kéne olvasni.
Hartmann és munkatársai 2002-ben ilyen erős összefüggést találtak a hőmérséklet és a kallusz-képződés között:

A dió oltásával, szemzésével világszerte sokan foglalkoztak és foglalkoznak ma is. A módszerek sokfélék, egyes kutatók,
szaporítók más módszereket tartanak sikeresnek.
Hazai viszonyok között a kidolgozott módszerek közül viszonylag biztonságosnak és nem túl drágának kettő mutatkozott, a
szabadföldi szemzés, valamint a kézzel vagy géppel végzett kézbenoltás.
Oltáshoz is, szemzéshez is alany kell, valamint a nemesnek tekintett dió vesszője vagy rügye. Az alany biztosítja a jó
gyökérfejlesztést, a nemes rész pedig a nemesített, jó diótermő tulajdonságokkal rendelkező fák nagybani elszaporítását.
Az alany legtöbbször kétéves csemete, vagy ha jól fejlett, az egyéves, de
oltanak vastagabb törzsre, esetleg ágra is. Még szinte ismeretlen, de
Koreában kidolgozták a kelő diócsírára való oltást is.
Az oltásra, szemzésre használt hajtásokat, vesszőket, szemeket úgynevezett
anyafákról szedik. Anyafának az általunk szaporításra ítélt bármelyik
diófát kinevezhetjük, de ha kereskedelmi méretekben szándékozunk
diócsemetét szaporítani, az anyafát az illetékes felügyelőséggel jóvá kell
hagyatnunk. Ez nem fog könnyen menni, mert szaporításra csak államilag
bevizsgált, engedélyezett fajták kerülhetnek. Ezek anyafája általában már
nem az az eredeti fa, amiről a fajta legelső vesszői vagy szemei származnak,
hanem anyafák lehetnek az eredeti anyafa klónozásából, vegetatív
továbbszaporításából származó fák is.
A három legelterjedtebb, legjobb magyar diófajta, az A-117, az M-10 és a
T-83 közül ma már csak ez utóbbinak él az eredeti anyafája. Tiszacsécsén,
az iskola udvarán történt, 1951-ben a kiválasztása. Először Tiszacsécse
határában, majd Érden szaporították tovább. Az iskola azóta megszűnt
Tiszacsécsén, az épület ma már ifjúsági házként működik, de a T-83-as
anyafa még él, köszöni szépen, egészséges, és jól érzi magát. Bár idős, de
panasza nincs.

Anyafák
Az anyafák létének egyetlen célja a nemes oltóvessző nevelése.
Tisztelt Kollégám, tekintse meg a kétoldalt látható képeket. Anyafák láthatók
rajtuk, 20 éves korban. Ugyanazon fajtájú dió anyafái, kizárólagosan oltóvessző
termelési céllal. A baloldali képen téli állapotban, a vesszők megszedése után
láthatók, a jobboldali kép pedig még a vesszők lemetszése előtti állapotukat
mutatja. Jól látszik, hogy az előtörő hajtásokból fejlődő vesszőket minden évben
teljesen lemetszik, az anyafából csak a csonka törzs marad.
Öt évvel később, 25 éves korukban már így néztek ki ugyanazok a németországi anyafák (a megszedett nemes vesszőkkel):

Korszerű faiskolai üzemekben külön anyafa-telepet tartanak fenn, a szükséges mennyiségű oltóvessző csak így szedhető. Egy
ilyen anyafa-telep nyáron és télen:

A diófa biológiájából adódóan egy-egy - fiatal - anyafán kevés hajtás indul. Ezért ahhoz, hogy 1 ha csemetekertet
oltványokkal beültessünk, 250-275 anyafa kell, a diótermő ültetvénytől elkülönítve.
Az anyatelep létesítésének szempontjai Turcanu professzor szerint:
Közel vízszintes fekvésű, jó talajú területet válasszunk. Kerüljük a fagyos mélyedéseket.
Az anyafák ültetése előtti évben szervestrágyázzunk, műtrágyázzunk, és 50-60 cm mélyen forgassuk meg a talajt.
Egy sorba egy fajtát ültessünk. A sorok 7 m távol legyenek egymástól, a fák távolsága a sorokban 5, 6, 7, illetve 8 m lehet.
Az anyafák művelése eltér más kultúrák művelésétől. Ami a koronaalakot illeti, a vezért a második évben kimetszik, és ami
marad, az az ízlésnek és a szaktudásnak megfelelően nevezhető vázágas, kehely, vagy "váltott vezéres" koronaalaknak.
Ahogy tetszik.
Bár a második évtől már "terem" oltóvesszőket az anyafa, mégis 5 évig is alakítgatják a formáját. "Termő" korban az
összes olyan hajtást, ami nem kell oltóvesszőnek, visszacsípik.
Abban az életkorban, amikor a "normális" diófák teremni kezdenek, vagyis 8-10 éves korukban az anyafák hajtás-termelése
erősen lecsökken. Tizenkét-tizenöt éves anyafa 100 oltócsapot képes adni.
A szaporítóanyag megszedésekor az oltóvesszőket nem tőből vágják le, hanem 3-4 hajtásrügy meghagyásával.
Az anyafák 12-15 éves korukban már csak 10-15 cm-es hajtásokat, vesszőket produkálnak. Csak néhány, a csúcsrügyből
nőtt hajtás 40-60 cm-es. Ilyenkor enyhe ifjítást kell alkalmazni. Főleg a korona közepét ritkítják. Ilyenkor az anyafa
alvórügyekből is ifjul.
Az ifjítást az anyatelep télelejei elöntésével nagyban segíthetjük. Még az erősebb fagyok előtt 1000 m 3/ha víz csodajó hatású.
Erősen megnöveli a későbbi hajtásnövekedést.
Az oltóvesszőket megszedéskor még nem vágják oltócsapokra, hanem százasával kötegelik, és +2-5 C°-on tárolják.
Tehát, mekkora anyatelepet tartsunk fenn, tisztelt faiskolás Kollégám? Számolhatunk úgy, hogy 1 ha vesszőtermő
anyatelepről 125 ha diótelepítéshez elegendő nemes anyagot kapunk. Mekkora a hazai diótermő terület? Kétezer hektár?
Tegyük fel, - dióskönyvem hatására is - hirtelen, ugrásszerűen megnő a diótelepítési kedv, és a diótermesztők évente akarnak
2000 ha-t telepíteni. Persze, nem elképzelhetetlen. Ehhez 16 hektáros anyatelep kellene. (Moldáviában létezik is egy ekkora.)
Akkor nézzük meg ezt a képet:

Háromszáz hektáros anyatelepet látunk, Kínából. Évi 35-40.000 hektár dióültetvény eltelepítéséhez ad majd elegendő nemes
vesszőt, ha teremni kezd. Ne lőjük ki csípőből, hogy Kína, az más. Abban a tartományban, ahol ez a telep létesült, 42.000
hektárra becsülhető a jelenlegi diótermő terület. Tehát, ők már létrehozták azt a szaporítóanyag-bázist, ami a jelenlegi
terület évi megkétszerezéséhez kell.
Ha nekik üzlet, nekünk miért nem? Kína fejlődik, Magyarország hanyatlik. Látjuk, hogy miért.

Magvetés
Ha a dió magvetéssel történő szaporítása mellett döntünk, először ki kell választani azt a
diófát, amelynek magjait vetni kívánjuk. Jó növésű, egészséges, nagy fát válasszunk, amelynek
utódai is valószínűleg egészségesek, betegség-ellenállók lesznek, és jól alkalmazkodnak a helyi
körülményekhez. És természetesen diói olyanok legyenek, amelyek értékesek, hadd ne
soroljam fel itt is az értékmérő kritériumokat.
Dióéréskor a kiszemelt fa diói közül a korábban érő, egészséges szemeket gyűjtsük össze. A kopáncsot gyorsan távolítsuk el
a diókról. Csak néhány napig szárítsuk száraz, szellős helyen. Az árudiótól eltérően a szárítás hőmérséklete ne haladja meg a
28 C°-ot. A rövid szárítás után már ősszel a végleges helyükre vethetjük, vagy tavaszi magvetéshez elvermeljük,
rétegezhetjük.
Ha alany céljára fogunk diót vetni, akkor mások az elvetendő dió megválasztásának szempontjai. Nem kell termesztési vagy
étkezési szempontból értékes dió, persze, ha egészséges, az nem árt. Kemény héjú dió kell, nem rossz, talán még jobb az apró
szemű, és ne legyen nyitott varrata, mert annak belét biztosan megeszik a gombák. A kemény héjú dió tökéletesen csírázik,
amint azt Szentiványi professzor is, Turcanu professzor is tanítja.
Az alanynak szánt diószemek megszedésének két módszere van. A gondos és a nagyüzemi.
Ha inkább gondosak akarunk lenni mint termelékenyek, a teljes érésben, burok nélkül lehullott diószemeket szedjük össze.
Korábbi diószedés és buroktalanítás nem ajánlott, mert a teljesen beérett diók jobban csíráznak. A kopáncstalan diókat
rétegezésig tartsuk száraz, levegős, árnyékos helyen. Az így tárolt diók 90-95 %-ban csírázni fognak. Ha egy évvel eltolódik a
rétegezésük, csíráztatásuk, akkor is 60-65 %-ban, két év múlva pedig 25-30 %-ban.
A nagyüzemi módszer egyszerűbb. A faiskolások a frissen szedett, akár burkos diót szárítás nélkül egyből elvetik. Mintegy a

természetet másolják. A koraőszi száraz talajban a dió kiszárad annyira, hogy tavaszig elálljon. A későbbi őszi esők már nem
ártanak neki, tavasszal jól csírázik. Ez az elmélet. A gyakorlat pedig az esős ősz lehet, amikor nincs diószáradás a talajban,
és az eredmény a tavaszi gyenge csírázási arány. De ha sikerül, rengeteg munka, költség takarítható meg.
A diószemeknek csírázás előtt mindenképpen át kell esniük egy hidegperióduson, hogy a magban lévő embrió csírázni
kezdjen.
Január első felében ajánlják a diót elvermelni, 60-80 napra, vetésig. Ha kevés diónk van, ládában, ha sok,
gödörben vermelünk. Vermeléskor a diót nem teljesen száraz, kicsit nyirkos homokba kell rétegezni 5-7 cm
mélyen, egymástól 1-2 cm-re, olyan helyen, ahol télen nincs meleg, de a nagy fagyoktól is védve van. Azt
ajánlják, varrattal felfelé feküdjön a dió.
A diószemeket úgy helyezzük egymás mellé, hogy ne érjenek egymáshoz, nehogy egy gombafertőzés gyorsan terjedjen el
benne, és jó hatású, ha gombaölőszerrel belocsoljuk, vagy inkább előbb rétegezés előtt csávázzuk. Ugyanezen okból folyami
homokot ajánlanak, nem homokos talajból származót. Ládában 15 cm-nél, gödörben 50-60 cm-nél ne legyen vastagabb a
homokréteg. A homokréteg alján ne álljon meg a víz, gondoskodjunk elvezetéséről. Ne engedjük a homokot a tél folyamán
kiszáradni, ügyeljünk rá, hogy nyirkos maradjon. Ne fagyjon meg, de ne is legyen melegebb +5 C°-nál. A diós homokrétegre
is terítsünk homokot, a gödörben még földet is.
Aztán tavasszal kiültetjük a csírázásnak induló diókat. Akkor, amikor a gyököcske már megjelent.
A mi viszonyainknak a fenti leírás szerinti előkészítés és téli tárolás felel meg. Más éghajlatú vidékek szakemberei kissé
máshogy fogalmaznak. Most ezekből néhány:
Angol szakemberek szerint legjobb a vetésre szánt diókat rögtön szüret után egyedenként egy-egy mély
termesztőedénybe helyezni, hűvös helyen tartani, ahol a kártevőktől (egerek, madarak, mókusok) védett.
A dió a tél végén vagy tavasszal csírázik. Angliában a nyár elején ültetik ki a magoncokat végleges
helyükre, és gondoskodnak az első két télre a kis magoncok hideg elleni védelméről.
De ha csak tavasszal akarjuk a diót elvetni, - mondják az angolok, - akkor a leszüretelt diószemeket a tél
folyamán tartsuk hűvös, nedves helyen. Erre a célra hűtőtárolót ajánlanak, tehát nem sokkal fagypont
fölött, magas relatív páratartalomban tároljuk. Ez esetben koratavasszal vetjük el, ezzel az eljárással a
diónak módja van elviselni egy hideg periódust, amit csírázás előtt igényel is.
A kanadaiak szerint a dió csíráztatása nem ütközik különös nehézségbe. Mihelyt ősszel megérett a dió,
vagy homokba rétegezzük, vagy enyhén nedves tőzegbe, és tavaszig tartsuk 2-4 C°-on. Tavasszal 20
cm-es tőtávolsággal ültessük ki, 7-8 cm mélyen.
Egy argentin szakember szerint a vetésre szánt diót szüret után csak egy napig szárítsuk, utána rögtön
rétegezni kell. Kisebb mennyiségben a rétegezés faládában megoldható, nagyobb mennyiségben
gödörben ajánlja, jó vízgazdálkodású talajban, 10 cm mélységben. Fontos, hogy a víz ne álljon meg a
rétegezett dión, hogy elkerüljük a penészesedést. A diót varrattal függőlegesen helyezzük el. Ha kissé
megöntözzük, ügyeljünk arra, hogy csak kissé legyen nyirkos a föld, nehogy még ősszel csírázásnak induljon a dió.
Gamalier Lemus chilei szakértő vagy olyan üvegházban ajánlja rétegezni a diót, amelyik télen nyitott,
ez esetben egy 1 m széles üvegházi asztalon két réteg dió is elhelyezhető, 20, illetve 40 cm-es
mélységben, vagy pedig azt ajánlja, hogy tartsuk a diót télen konténerben, magas páratartalmú
hűtőházban, 2-6 C°-on. A nyirkosság, a magas páratartalom mindkét esetben fontos. Ha a homokba
rétegezett diót nyirkosítjuk, ajánlatos a locsolókannába kevés nátrium-hipokloridot is tenni, a
nematódák elleni védelem céljára.
Vahdati iráni szakértő négyféle módszert próbált ki egyszerre az ősszel begyűjtött diók vetés előtti
kezelésére.
Először is, közvetlen szüret utáni vetés a csemetekertbe.
Szabadban, nedves homokban végzett teleltetés.
Ugyanez, de előtte egynapos hideg vizes áztatás.
Kéthetes vizes áztatás, közben ötnaponként vízcsere, végül szabadban, nedves homokban teleltetés.
Az eredmény sorban 80, 85, 88 és 95 %-os kelés volt. A negyedik módszer egyben húsz nappal korábbi tavaszi csírázást
is eredményezett, ezért a kéthetes előáztatásos módszerrel teleltetett diókból kelt csemeték voltak a legfejlettebbek az
első év végén. A többi módszernek más előnyei vannak, de azokat Vahdati úr nem részletezte.
Ha már ősszel végső helyükre vetjük a diókat, két-három szemet helyezzünk egy gödörbe, és csak tavasszal fog csírázni.
A csemeték közül két év elteltével válasszuk ki a megmaradót.
Most, hogy átnéztük a külföldi ajánlásokat, és a tél is elmúlt, következhet a tényleges magvetés. De hova, ha még nincs
faiskolánk? Létesítünk tehát egy diófaiskolát, aminek a helykiválasztási szempontjai a következők.
Sík, szélvédett, öntözhető terület kell. Nem jók a völgyek, ahol ősszel, télen és tavasszal jobban lehűl a levegő, mint máshol.
Ugyanakkor mélyrétegű, tápanyaggal jól ellátott talaja legyen, inkább agyagos, mint homokos. Jó vízgazdálkodású, szellőzött
talaj kell. Hát, még ha 1,5 méter mélyen már talajvizet is találunk, de ez így nem szokott összejönni. A túl nehéz talajok, a

szikes talajok nem jók, és az árnyékos területek se.
Ha a területet már kiválasztottuk, a talaj előkészítése már nem jelent gondot. Ugyanúgy történik, mint minden más, igényes
növénykultúra esetében. Bőséges szervestrágyázással, nagyadagú foszfor- és káliumtrágyával indítunk, a faiskolai művelést
megelőző nyár végén. 30-40 cm mélyre forgatjuk be a szerves- és műtrágyát.
Tavasszal, amikor a diócsíra kitör a héjból, ültessük gyommentes talajba húzott sekély
barázdába, 6-10 cm mélyre. Jelöljük ki a leendő sorok helyét, és ekével, vagy más, alkalmas
művelőeszközzel húzzuk ki a barázdát. A sorok között hagyjunk az évközi művelés céljára a
művelőeszköztől - pl. rotációs kapa - függő szélességű sorközöket. A tőtávolság 5-15 cm lehet.
A dió keléséig hosszabb idő is eltelik, a gyomokat addig is irtani kell. Ezért a sorokat meg kell
jelölni, pl. sorjelző növény vetésével, ami retek is lehet.
Ha egy 10x10 méteres területre 20 kg diót vetünk, az jó esetben 700-1000 alanycsemetét eredményez, ha a csemeték az első
évben megfelelően fejlődnek.
A vetést kézzel is végezhetjük, vagy pl. burgonyavető géppel. Ha kézzel vetünk, jobb, ha a diókat varrattal függőlegesen
fektetjük a talajba, úgy, hogy csúcsuk és alapi nyílásuk oldalt legyen. Ilyen helyzetben a legkisebb a csíra és a gyököcske
fölösleges tekeredése. Így tanítják Kínában is, egy tankönyv ábráját vettem kölcsön, illusztrációképpen. A hozzá tartozó
szöveg szerint a gyökér és a hajtás a dió csúcsából indul. Az 1-es szám jelzi a helyes pozíciót, varrattal függőlegesen. A 2esnél a gyökér, a 3-asnál a hajtás görbül. A 4-es vízszintes varrattal lett a földbe helyezve, fejlődése elmarad az 1-estől.

De ha a helyes pozíciót nem mindig találjuk el, az se baj, a gyakorlatban kevés a tekeredett gyökerű csemete.
A vetés ideje április vége, május eleje. Az eddig nem csírázó szemek jó minőségű alanynak már nem jönnek számításba.
Vetés után, keléskor fordítsunk állandó figyelmet a madarak elzavarására, mert a diószemek kiszedésével, vagy akár a
hajtáscsúcs lecsípésével maradandó kárt tudnak okozni. Ez utóbbi esetben kéttörzsű csemetét kapunk, ami oltás céljára
alkalmatlan.
Vannak olyan diócsemete nevelők is, akik a vermelés, rétegezés munkáját megspórolandó már ősszel faiskolai helyükre vetik
a diószemeket. Így is lehet, helybe vetve, de ha ez a módszer alacsonyabb csírázási százalékot eredményez, a csemetekert
területének kihasználtsága romlik. Előnye viszont a helybevetésnek, hogy nem csírázás közben kell a növénnyel dolgozni,
mert akkor megnő a sérülés miatti pusztulás.
Házilagos diókeltetés május közepén Szerbiában:

Világszerte igen sokszor más Juglans-fajú diókat csíráztatnak a közönséges dió alanyaként. Homokban rétegezett,
kicsírázott észak-kaliforniai feketedió mint leendő közönséges dió alany:

Diófajták a déli féltekéről
A mi diónk, a Juglans regia az északi féltekéről származik, tenyészideje áprilistól októberig tart. Diói tavasszal csíráznak,
termését ősszel érleli. A fának is, termésének is szüksége van a téli mélynyugalomra, mielőtt felébredne, újból aktívvá válna.
A déli féltekén, Chilében, Argentinában, Tazmániában az évszakok változása ezzel ellentétes, szeptemberben hajt ki a diófa,
és márciusban szüretelnek.

Hogy hogy jön ez az általános iskolából ismert földrajzi kérdés a szaporítás témakörébe, a magvetés és a csemeték ápolása
közé? - kérdezi teljes joggal tisztelt Kollégám.
Hát, úgy, hogy a déli féltekén is zömmel az északi félteke diófajtáit használják.
Az argentin diótermesztés is jelentős volt, amíg az argentin jegybank hibás pénzpolitikája, a túl erős peso miatt hazai pályán
nem szenvedett kiütéses vereséget a kaliforniai diótól, mert relatív olcsósága miatt mindenki azt vette, a hazait meg senki. Az
argentin diótermesztés máig nem állt fel, annyira kiütötték.
A chilei diótermesztés viszont az erőteljes felfutás állapotában van, érdemes figyelni rá.
Tisztelt Kollégám, engem mindig foglalkoztatott a kérdés, hogy hogyan hidalható át a téli
mélynyugalmi idény, hogyan szaporíthatók az ellenkező félteke diófajtái. Most egy argentin
tanácsadó leírta. Egyszerűen, hidegnek kell kitenni a szaporítóanyagot.
Most a vegetatív szaporítóanyagot nem említem, de a diók esetében a következő megoldásokat
alkalmazzák, hogy szüret után már hamarosan csírázzanak.
Most már, 2001-ben, hogy pártunk és kormányunk bölcs vezetői elintézték, hogy chilei cseresznyét
kapjunk, talán kapunk chilei diót is, - már bemutatták egy szakmai tanácskozáson, - amit itthon is szaporíthatunk. Ezért kell
tudnunk, hogyan csíráztassuk.

Az első módszer az, hogy a csíráztatandó diókat 8-10 napra hűtőházba tesszük, 2-4 C°-on, nedves zsákban,
magas relatív páratartalom mellett.
Vagy hideg vízbe tesszük a diót, egy hétre. Hálós anyagú zsákban, például ritka szövésű műanyag zsákban
eresztjük a víz alá. Fontos, hogy a víz állandóan cserélődjön, ezért vagy folyóvízbe kell helyezni, vagy
sűrűn cserélni kell a vizet. Gamalier Lemus szerint a magvetésre szánt diószemek hidegigényét 2-3 napos
hideg folyóvizes áztatás is kielégíti.
Ezután elvetve 25-30 nap múlva várható a csírázás.
A két módszer kiegészíthető gibberellines kezeléssel, 10 mg/l töménységben. Ebben az oldatban egy napot töltsön a dió. A
gibberellines kezelés egyöntetű kelést, egyöntetű csemeteállományt eredményez.

Első éves csemetenevelés
A télre rétegezett diószemeket akkor vetjük a faiskolába, amikor csírázni kezdenek, amikor gyököcskéjük megjelenik.
Nagyon ügyeljünk, hogy munka közben a gyökérkezdemény ne sérüljön meg.
A diótermés csúcsi részén elhelyezkedő "dió-embrió" indul csírázáskor fejlődésnek, alsó feléből a gyökér, felsőből a hajtás
indul meg. A dióbél többi, túlnyomó része pedig a csírázáshoz, a kezdeti fejlődéshez szükséges tápanyagot adja.

A csemetenevelés első évében a csemeték sortávolságát olyan sűrűre állítsuk
be, hogy könnyen kapálható legyen. A sortávolság kerti művelőeszközünk
méretétől is függ.
A tőtávolság 5-15 cm körül is lehet, de jobb a 15-20 cm, hogy
a csemetéket egyenként tudjuk megfigyelni, gondozni, oltani,
kötözni. Vagyis kényelmesebb legyen a munka. Olyan
megoldás is létezik diófaiskolások körében, hogy a sűrűn kelt
diócsemetéket kelés után ültetik széjjelebb. Mint a paradicsompalántákat.
Mondani se kell, a dió erre érzékenyebb, mint a paradicsom, ezért fokozottan
óvni kell gyökerét a mechanikai sérüléstől, kiszáradástól. A csemete gyökerét
vízzel mossák le. Ilyenkor nem árt növényvédőszerrel fertőtleníteni se.
Van, aki azt állítja, - név szerint Bukin, - hogy a karógyökér túlfejlődése ellen,
a dús oldalgyökérzet kifejlesztése céljából a főgyökeret korán, a magonccsemete 2-3 leveles fejlettségi korában el kell vágni. Ehhez nem emeli ki a
nemrég kikelt csemetét, hanem a helyszínen, a sorban végzi el ezt a műveletet,
20 cm mélységben. Utána gondosan visszatölti, elegyengeti a földet. De ezzel a
munkával, a főgyökér megkurtításával a csemetenevelők általában megvárják
az első év végét.
Vetés után gondoskodni kell a gyakori öntözésről, hogy a talaj mindig nyirkos
legyen. Ez azért fontos, mert a kelő diónövény a megszikkadt talajon leállítja
növekedését. Az öntözést addig kell folytatni, amíg a csemeték sora ki nem alakul, utána ritkítani lehet az öntözéseket.
Természetesen gondos talajművelés és a nitrogén-fejtrágyázás is nagyon fontos.
A csemetéket az első évben ápoljuk gondosan, kapáljuk rendszeresen, a kapálás nemcsak a gyomokat irtja, hanem a kedvező
talajállapotot is fenntartja. Vegyszeres gyomirtásra a csemetenevelés során még csak gondolni se szabad. A talajt tartsuk
állandóan nyirkosan, mert a diócsemete vízigényes.
Az első éves diócsemetéket jó hatású gyakran, kis adagú nitrogén-műtrágyázásban részesíteni attól kezdve, hogy első
levelüket kifejlesztették. Olyan szakvéleményt is olvasni, hogy hetente. Persze, a nitrogén-műtrágyázás öntözéssel együtt
hatásos.

Öntözött diócsemeték:

Az öntözés technikája többféle lehet. Csévélődobos öntözés:

Mikroszórófejes öntözés:

Amikor a csemeték növekedése eléri a 15-20 cm-t, június elején, 8-10 cm magasságban földet kell a tövükhöz húzni ("fel kell
csirkézni"). Később ez a töltés tovább magasítható.
A gomba- és baktériumfertőzés megelőzése érdekében igen fontos a csemeték rendszeres permetezése, réztartalmú
növényvédőszerrel. Attól kezdve kell permetezni, amikor a leveleken az első világos foltok megjelennek, kéthetente. És
figyeljünk a rovarkártevőkre is.
Ha fokozott törzsvastagodást kívánunk elérni, hogy az első év végén minél több alanyunk legyen oltásra alkalmas méretű,
július elején a csemete hajtáscsúcsát visszacsíphetjük, hogy energiáit a törzs vastagítására fordíthassa, a növekedés
rovására.
Érden a jól gondozott alany-csemeték az első életévük végére elérik az oltáshoz szükséges fejlettséget, és télen oltásra
kerülnek. A kevésbé fejlettek pedig a második év után. A jól fejlett alany 25-30 cm talaj fölötti növekedésű, és
gyökérnyakban 10-16 mm vastag.

Az első év végén a csemetéket főgyökerük elvágásával emeljük ki. Előbb osztályozzuk, és a megfelelő vastagságúakat
huszonötösével kötegelve hűtőházba helyezzük, ahol állandó minimális plusz fokokon, legfeljebb 5 C°-on magas páratartalom
mellett tartjuk oltásig. Gyökerükre homokot rétegezünk. Vagy csak kitesszük a szabadba, homokba.
Az oltásra nem kerülő, gyengébb, a gyökérnyakban 10 mm-t el nem érő alanyokat oltás előtt még egy évig tovább kell
nevelni. Ha fejlettségük az első év után egyöntetűen gyenge, akkor is ki kell emelni, át kell ültetni őket. Azért, hogy a
gyorsabban növekvő főgyökér elvágásra kerüljön, a második év végén ez már nagyobb terhet jelentene a diócsemetének.
Mint Turcanu professzortól is tudjuk, az átültetett csemeték a második évben gyorsabb növekedést produkálnak, mint a
helyben maradtak. Ez vonatkozik az oldalirányú gyökerekre is.

Az is előfordul, hogy optimális körülmények között nevelt első éves alanyok túlnövik az oltás szempontjából a gyökérnyakban
felső mérethatárnak számító 16 mm-t. Ezekhez már nem lehet megfelelő vastagságú oltóvesszőt keresni.

Oltás
Az oltás részletes leírása előtt el kell mondjam, magam dióoltással nem foglalkoztam. Minden, amit leírok, nálam
hozzáértőbb emberek tapasztalata, az én próbálkozásom nem vezetett eredményre.
Az oltásnak, szemzésnek több mint 2000 éves irodalma van. Theophrasztosz már i.e. 400 előtt írt róla, Cato az i.e. 2.
században De Historia Plantarum c. művében részletesen leírta a vegetatív szaporítás módszereit. Plinius az i.u. 1. században
már a szemzéssel is kiegészítette a tudnivalókat.
Mit mondhatnék utánuk én, aki nem is értek hozzá? Talán csak annyit, hogy a diófát egyikük sem említette. A diófa oltására
az 1700-as években már voltak eredményes próbálkozások, de igazából csak a 20. század a dióoltás tömeges elterjedésének
ideje. Itt egy régi francia leírás a dió oltásáról:

Magyarországon a dió oltásos szaporítását Porpáczy Aladár indította el, a dió üvegházi oltásának kidolgozásával.
Szabadföldi oltással is kísérletezett, de az eredmények elmaradtak az üvegházi oltás mögött.
A diócsemetét többféle módszerrel lehet oltani, szemezni. Ezeket a módszereket itthon és a világ különböző részein
kipróbálták és alkalmazzák. Az eredményesség sokszor nem kielégítő.
Az oltási, szemzési módszerek leírása sokféle. Csoportosíthatók aszerint, hogy mikor végzik, hogy a csemete vagy a fa milyen
állapotában végzik, végül, hogy mi a konkrét technika.

Lehet télvégén, tavasszal, későtavasszal, nyáron, szeptemberben oltani. Ami az oltás
idejét illeti, ebben a kérdésben térnek el leginkább a szakvélemények.
Cerny (1969) az őszi oltás módszerét dolgozta ki.
Stricke (1959) február végétől március elejéig ajánlja.
Komanics (1962), Constantinescu (1964), Bonev (1970) szerint március
közepétől áprilisig.
Vasile és Tomulec (1964) szerint április végén, május elején.
Egyes moldáv eredmények decembertől áprilisig egyaránt megfelelő eredményt
mutattak.
Beolthatjuk az egy-két éves csemetét, szabad gyökerűt vagy konténereset, továbbá
olthatjuk az idősebb fát vagy egyes ágait.
A technika lehet átlapolás, hasítékoltás, angol nyelves párosítás, kéreg alá oltás,
valamint többféle szemzés.
A következő leírásban mindezek keverednek, attól függően, hogy a szakemberek milyen
módszert találtak jónak. Hazai viszonyokra - a moldáv kutatók tapasztalataival
megegyezően - a mélynyugalom idején végzett kézben oltás bizonyult a legjobbnak, amit
Szentiványi Péter vezetésével Érden vezettek be, és azóta is alkalmazzák. (A jobboldali
kép a Szentiványi faiskola oltványát ábrázolja.)

Téli kézbenoltás
És most az érdi módszerről, a téli kézben oltásról. Ugyanezt a módszert alkalmazzák nagyüzemi keretek között Moldáviában.
A leírásba mindkét tapasztalatot belevettem. Kell hozzá egy hűtőház, egy 26-28 C°-os izzasztókamra, egy munkahelyiség 1020-30 munkaasztallal. És hozzáértő dolgozók.
Az oltóvesszőknek egészségeseknek, 10-16 mm vastagságúaknak kell lenniük, téli mélynyugalmi állapotban. Tehát januárfebruárban kell az oltóvesszőket megszedni, és oltásig hűvös helyen kell tárolni. Kis mennyiségben kissé szellőző
műanyagfóliában szárazon, hűtőben tartsuk, ne fagyjon meg, és nedvesség ne csapódjon le rá, mert meggombásodhat. Nagy
mennyiséghez hűtőkamra, hűtőház kell. Három hónapig nyugodtan, károsodás nélkül tárolható.
A hűtőházban ládában, fűrészpor-rétegben tárolt kötegelt vesszőket az oltás kezdete előtt 3 nappal áthelyezik az
izzasztókamrába. Három nap alatt a rügyek nem ébrednek fel téli álmukból, nem károsodnak.
Oltás előtt az alanyokat letisztítják a földtől, lemossák, levágják gyökereiket. A főgyökereket a retekszerű kiszélesedés alatt
vágják el. Az oldalgyökereket 1-2 cm-re. A leendő oltásnál elmetszik. Ládákban, nedves fűrészporban az izzasztókamrában
tárolják 10-14 napig. Ez idő alatt a vágásfelületre kallusz-szövet nő, ami összeforrasztja majd a két részt.
A kallusz-szövet sejtjei, a parenchimasejtek vékonyfalúak, lágyak, könnyen kiszáradnak, száraz levegőn elpusztulnak. Ezért
a kamrában nemcsak 26-28 C°-os melegnek kell lenni, hanem magas, 90 %-ot meghaladó relatív páratartalomnak is. Ezért a
kamrát és a tároló ládákat időnként meg kell locsolni.
A kalluszosodás harmadik feltétele, a bőséges oxigén jelenléte általában biztosított, nem kell vele külön foglalkozni. De
tudnunk kell róla, - még az általános iskolából, - hogy a növények csak napfényben, asszimilációkor bocsátanak ki oxigént,
minden egyéb élettevékenységükhöz ugyanúgy oxigént vesznek föl, és széndioxidot adnak le, mint mi. Mivel a kalluszsejtek
élettevékenysége a szaporítószövet kifejlesztésének idején aktív, érthető az oxigénigény.

Az oltási módszer az angolnyelves párosítás. Annyiban jobb a bevezetőben említett hasítékoltásnál, hogy nagyobb felületen,
szilárdabban illeszkedik a nemes az alanyhoz.
Az illesztő oltásból ismert oltási vágásfelületet az alanyon is és az oltóvesszőn is egy hasítékkal növeljük meg. Ha a metszlap
felső harmadánál lefelé irányulóan bevágunk, és a metszlap alsó harmadának mélységéig tart a vágat, egy nyelv képződik.
Ugyanezt a csatlakozó felületen is elvégezve a két nyelv és a két hasíték összeilleszthető.
Azért, hogy azonos legyen az alany és a nemes oltócsap vastagsága, az anyagot előbb kalibrálják, 10 mm-től 16 mm-ig, 1 mmes lépcsőnként.
Az oltáshely körbekötéséről természetesen más oltási módokhoz hasonlóan kell gondoskodni.
Kézi oltás Moldáviában, a szorokai diófaiskolában, ahol évente 900.000 oltvány megnevelésére képesek:

Nagy előnye ennek a módszernek, hogy kényelmesebb körülmények között, asztalnál ülve termelékenyen lehet dolgozni.
Az angolnyelves dióoltás gépesítése csak mintegy két évtizedes. Linard archív oltógépe még külön dolgozott az alanyon és
külön a nemes vesszőn:

Kis, kézi gépekkel már jobb az eredmény. A termelékenységre elfogadhatjuk Turcanu professzor adatát: Egy gyakorlott
dolgozó napi 450 oltást tud elvégezni, ami egy oltási szezonban akár 30.000 oltvány is lehet.
A dióoltás gépesítése Törökországban:

És Németországban:

A kész oltványokat soronként ládába, konténerbe kell rakni, nyirkos fűrészporba. Nagyobb faiskolák tapasztalata szerint egy
konténerben 300 oltvány fér el. A sorok alatt, mellett, fölött, fűrészpor-réteg van. Az oltócsapok fölső vége kiállhat a
fűrészporból.

Most következik újból a 28 C°-os izzasztókamra, ahol két-három hétig kell az oltványoknak tartózkodniuk, hogy a
szaporítószövet összeforrassa a vágásfelületet. A beoltott csemetéket azonnal nyirkos fűrészporba kell helyezni,

gombaölőszerrel kell belocsolni. A levegő magas relatív páratartalma ugyanúgy kívánalom, mint az első izzasztás idején.
Úgy látszik, ez a 27-28 C°-os hőmérséklet egy kitüntetett érték, ez a legjobb a diófának. Wang és társai, kínai kutatók soksok mérés alapján a diófa fotoszintetikus aktivitására is ezt a hőmérsékletet találták optimálisnak.

Ha nem kell nagyüzemi méretekben dióoltványokat gyártanunk, a 27-28 C°-os izzasztásra létezik egy talán még jobb
módszer, amit az angol nyelvű irodalom hot callus trench-nek nevez, talán izzasztócsatornaként fordítható.
Spanyolországban, az IRTA kutatóintézetben dolgozták ki. Az elv az, hogy nem kell az egész helyiséget fűteni, elég csak az
oltás helyének környékét, és mivel így a hőmérséklet pontosabban szabályozható, az eredményesség is jobb. A csatornát
természetesen épületben kell elhelyezni, nem a szabadban.

Ami a képen látszik és ami nem: A csatorna 6 m hosszú, 30 cm széles, 30 cm mély. És akár fémből készült, akár fából, a
csatorna belső fala hőszigetelt. A fűtést 2 db, hőszabályozóval ellátott fűtőszál végzi, egyenként 15 mm-es rézcsőbe húzva, a
rézcsövek pedig 6 m hosszú, 75 mm-es PVC csőbe. A rézcső és a PVC-cső közti teret víz tölti ki. A csatornát állítólag le is
fedik, kb. 120 cm hosszú fémlapokkal. A csatorna fölé helyezik a bekötözött oltványokat, a képen látható módon, váltakozó
irányba fektetve. Gyökerükre ugyanolyan fűrészporos anyagot borítanak, mint amilyen az izzasztókamrák konténereiben
van. Természetesen, gombaölőszereset és állandóan nyirkosat.
Egy házilagos izzasztás török módra:

A kallusz-szövet kifejlődése két hét után valószínűsíthető, ezután kiültetésig hűtőben tárolhatók az oltványok. Ezért két hét
után kiszedik a konténerből, megvizsgálják, hogy körben látszik-e a kallusz, a jó oltványokat hűtőtárolásra rakják át másik
konténerbe, a többit még izzasztják. Az esetleg megindult sarjakat ilyenkor le kell csípni.

Ha nem szedjük ki az oltványokat az izzasztókamrából, hamarosan hajtásnövekedés és gyökérfejlődés indul meg.

A hűtve tárolás is fontos mozzanat, optimális hőmérséklete 0-+3 C°. Ne fagyjon, mert a kallusz-szövet elhal. Magasabb se
legyen a hőmérséklet, mert 5 C°-on már nemcsak a diócsemete indul fejlődésnek, hanem a gombák is. A fűrészpor most se
száradjon ki, legalább 80 % legyen a relatív páratartalom. De a padozat és a ládák locsolásakor az oltványokat ne érje
közvetlen víz.

Az oltványok április közepén ültethetők ki, amikor nappal már 15 C° van. A kiültetéssel a tavaszi fagy veszélye miatt se kell
sietni. Jó hatású az oltványok kiültetéshez akklimatizálódására, ha a konténerek kiültetés előtt 10-15 napig a csemetekertben
a szabadban állnak. Kiültetés után egyértelműen jobb a mélynyugalomban oltott oltványok indulása, mint abban az esetben,
amikor az oltással a rügyek megmozdulásáig várnak.
Kiültetéskor a további fagyveszély ellen fagyvédő kötést is felhelyezhetünk.

A kézi oltás ideje is lényeges kérdés. Mikor oltsunk? Lukas van Zyl szerint a minél korábbi oltás az eredményesebb. Ő
délafrikai viszonyok között állapította ezt meg, de felvételei figyelemreméltók. Téli, kézbenoltott diócsemeték vannak mindkét
képen, mindhárom sorban. A jobboldali sor oltványainak oltási idejét (30. hét) négy héttel követi a középső sorok oltási ideje,
és további három héttel a baloldaliaké.

Hans-Sepp Walker svájci szakértő az oltás eredményességének növelése érdekében a kézi oltás során is a juglontartalmú
diófa-nedvek távoltartását, csökkentését, elkerülését tartja a legfontosabbnak. Ezért a kézi oltáshoz ő is azt ajánlja, oltás
előtt az alanycsemeték gyökerét vágjuk vissza. A gyökerek is bocsátanak ki nedvet, és csökken a csemetén belül a
turgornyomás. A gyökérmetszést az egyéves és a kétéves alany esetében egyaránt fontosnak tartja.
Rákóczifalvi faiskolai tapasztalatok szerint is a kézben oltás biztonságosabb szaporítás, mint a szemzés. A kihozatal 70-80 %os, és kevésbé szakértő személy is biztonsággal végezheti.
Ezután az egyéb oltási módszereket veszem sorba, a szemzésre csak az oltási eljárások után térek ki.

Helybenoltás
Van olyan módszer, hogy az alanynak szánt diót az ültetvényben tervezett végső helyére ültetjük, ott
kel ki, ott szemezzük vagy oltjuk, és ezzel elkerüljük a gyökér sérülését. Ezt a módszert amerikai
diótermelők is alkalmazzák, hazánkban pedig egy ismert diótermesztő Győr-Sopron megyében.
Eszerint 3-6 csírázó diót ültetünk egy helyre, és a kikelt csemetéket gondosan ápoljuk, az egész
területen. De nem elég csak a csemeték közvetlen környékét tisztán tartani, hanem egy-egy leendő fa
körül több négyzetméteren kell rendszeresen kapálni, ami jóval nagyobb munka, mintha a faiskolában
tartanánk gyommentesen a csemetéket. És az öntözéshez a vizet is oda kell szállítani, ami szintén
költséges és lassú.

Ennél a módszernél az alany-csemeték közül a szép, életképes csemetéket mind be kell oltani vagy szemezni, mert az oltás,
szemzés eredménye bizonytalan, és ha az oltványok jól fejlődnek, közülük kell a legszebbet meghagyni.

Kaliforniában is sok diótermelő alkalmazza a helyben oltás módszerét. Feltétele,
hogy jól begyökerezett, jól fejlett egy éves alanyunk legyen. Előnye ennek az
eljárásnak, hogy megeredés után a csemete kezdeti fejlődése igen jó lesz, mert a
csemetének megmarad - a faiskolából való kitermeléssel elkerülhetetlenül
elvágandó - főgyökere, mentesül a csemete az átültetési sokktól, amikor
egyszerre kellene a lombozatot is nevelni és a gyökérrendszert is kifejleszteni.
Hátránya viszont, hogy nem biztos az oltás sikere, nagy lehet a kieső fák száma,
emiatt az eljárást esetleg több éven át is ismételni kell, és a szomszédos fák
között jelentős fejlettségi különbség is lehet, és az első években üresen,
diócsemete nélkül maradt területet is művelni kell.
Így néz ki egy helyben oltott, három éves amerikai diós, agroforestry
művelésben.

Helyben oltás Kínában: Mint mondják, akkor végzik el, amikor tavasszal a hajtások 5-8 cm-esek.

Magasan oltott csemeték (Hans-Sepp Walker 2011-es felvételei):

Magasban végzett oltás június 21-én. Maga az oltás május 21-én került elvégzésre.

Koronába oltás:

Hazai viszonyok között az is hátránya a helybenoltásnak, hogy csak faiskolai származási bizonylattal ellátott diócsemetével
végzett telepítésre adnak állami támogatást. (2002 elején, amikor ezt írom, még van állami támogatás.)

Én a helyben oltást inkább kisüzemi módszernek tekintem.

A helyben, szabadban végzett oltásnak több módszere ismert. Egyik sem könnyű, gyors eredménnyel
biztató munka.
Mielőtt az oltáshoz kezdünk, vizsgáljuk meg az alany és az oltóvessző állapotát, és aztán döntsünk az
oltás módszeréről.
A diónál a magyar előírás szerint legyen "az oltóvessző hengeres, hosszú ízközű, a nóduszon
kifejlődött ülőrügyekkel rendelkező, és a bélszövet ne legyen vastagabb a vesszőátmérő
egyharmadánál". Ha erre tekintettel vagyunk, oltóvesszőnk biztosan jó minőségű lesz.
És fontos még, hogy az oltóvessző esetében a héj a fajtára jellemző színű legyen (pl. a Milotai 10-es
dió vesszője sötétebb, mint a többi magyar fajtáé), a vessző legyen teljesen érett, megfásodott,
rugalmasan hajlítható és szilárdan törő, rügyei kifejlettek legyenek, és kiindulási állapotban legalább
6 db oltásra alkalmas rüggyel rendelkezzen. Ha ezeknek a követelményeknek megfelel, nemcsak jó
minőségű, hanem előírásszerű is lesz oltóvesszőnk.
Ügyeljünk arra, hogy oltóvesszőnk ne legyen fagykáros, vagyis akár csak részben is elhalt, és a rügyek belseje zöld legyen, ne
legyen száraz. A kéregrész se legyen ráncos, mert az vízhiányt jelent. És természetesen ne legyen nyoma gombás vagy állati
kártételnek.
Néha olyant is látni, - az előző, jobboldali képen is, - hogy az oltóvessző csúcsrügyben végződik. A fiatal oltvány meglepetésre
még virágozhat is.

Ami az oltás technikáját illeti, megjelentek az oltást megkönnyítő kéziszerszámok, interneten meg is rendelhetők. Ha mindkét
fajtát megvesszük, a kettő nem kerül 25.000 Ft-ba.

Oltás mélynyugalomban, konténeres alanyra
Ezt az oltási módot akkor alkalmazhatjuk, ha az alany és az oltóvesszők vastagsága megegyezik, tehát az alany kétéves, vagy
jól fejlett egyéves.
Ha a konténeres módszert alkalmazzuk, nem szükséges, hogy az alany a konténerben nevelkedjen, elég, ha az előző ősszel, a
szezon végén tesszük bele. Ne gondoljunk nagy konténerre, 2-4 literes edény is elég. Legkésőbb koratavasszal ültessük az egy
éves alanycsemetéket a konténerekbe. Az ültetőközeg felerészben jó minőségű talajból, negyedrészben homokból,
negyedrészben szervesanyagból (tőzeg, fűrészpor, stb.) álljon, elkeverve. Kevés perlitet is adjunk hozzá. Ha koratavasszal
ültetünk, a törzs 1/3-a fölött messük el az alanyt. Ha már tavaly is az edényben volt, elég a tél végén a törzs felső részét
elvágni.
Ha nincs izzasztókamránk, az oltást akkor helyes elvégezni, amikor az alany rügyei megmozdulnak, megjelenik a vöröses
vagy zöldes szín. Az üvegházunkban minél tovább tudjuk az alacsony, de az alany kihajtását biztosító hőmérsékletet tartani,
annál tovább tudunk oltani. Elkezdhető februárban, befejezhető májusban.
Nagyobb arányban biztos az oltás sikere, ha izzasztókamrával rendelkezünk. Ez olyan helyiség, amelyben 28 C°-ot tudunk
tartani, se többet, se kevesebbet. Oltás után a szaporítószövet kifejlődéséhez ez a hőmérséklet a legjobb. Ez esetben nem kell
a rügyek elszíneződését megvárni, az oltás mélynyugalomban elvégezhető.
Az oltóvesszőt az előzőekben tárgyalt módon és minőségben szedjük meg.
Az oltáshoz rendkívül éles kést használjunk. Legyünk tekintettel arra, hogy a diófa keményebb, mint más gyümölcsfák.
Ékoltást alkalmazunk, amit az angol nyelvű irodalom ez esetben side graft techniqe-nek mond. Az oltás menetének amerikai
leírása:
Először vágjuk be az alanyt az első kép szerint. Fölülről lefelé, ferdén, mintegy 4 cm hosszú vágást ejtsünk, olyan magasan a
talajszint fölött, hogy kényelmesen tudjunk dolgozni. Az alany vastagságától függ, hogy milyen mély legyen a vágat, de a
fabélen haladjon át. Amennyire lehet, egyenesen vágjunk, ne görbén. A bevágás után a vágatot az oltóvessző behelyezéséig
tartsuk zárva, nehogy a vágásfelület kiszáradjon.
Első kép:

Az oltóvessző alját hegyes V-alakúra hegyezzük ki, a második és a harmadik kép mintájára. Az oltóhajtáson legyen egy
hajtásrügy az alannyal ellentétes oldalon. A "V" egyenes legyen, az alany vágatával megegyező nagyságú, és cak akkor lehet
hajlított, ha az alanyon ejtett vágás nem sikerült egyenesre. Amennyire lehet, a "V"-t egy-egy vágással alakítsuk ki, kerüljük
a faragcsálást, mert az károsítja a vesszőt.
Második és harmadik kép:

Az a legkívánatosabb, hogy az alany és a vessző összeilleszkedjen, úgy, mint a negyedik képen látjuk, mert a
szaporítószöveteiknek (kambium) találkozniuk kell. Ha a vessző kisebb, mint az alany, legalább az egyik oldalon passzoljon a
kambiumszövet.
Negyedik kép:

Amikor a vessző a helyén van, rugalmas lapos kötözőszalaggal többszörösen kössük körbe az oltás helyét, ahogy az ötödik
képen is látható, hogy a vessző ki ne forduljon, de ne túl szorosan. És jóval lejjebbtől kezdve a vessző cúcsán keresztül a
vessző fölött fejezzük be az újabb tekerést, kötözést, amelyhez a hozzáértők parafinozott papírszalagot ajánlanak. Próbáljunk
iyet beszerezni időben, mert nem mindenhol kapható. Ha nem kapunk, a második réteg burkolat alá használjunk parafint
vagy oltóviaszt, és az oltóvessző tetejét is kenjük le. Ha parafint használunk, ne legyen meleg, mert az károsítja a rügyet.
Zselés állapotú legyen.
Ötödik kép:

De mindkét kötözésnél hagyjuk ki, kerüljük ki a hajtásrügyet. Sőt, ne is érjünk hozzá, mert érzékeny.
Az oltás után 7-10 nappal az alanynak a kötözés fölötti részét vágjuk le, ezzel segítjük a nemes rügy kihajtását.
A konténeres oltványokat továbbra is tartsuk üvegházban, lehetőleg állandó hőmérsékleten, a hőmérséklet 27-28 C° legyen.
Gátoljuk meg a hőingadozást, mert az eredés nem lesz sikeres. Ha koratavasszal hajtásnak indulnak, kiegészítő világításról
gondoskodjunk, a világosság napi 16 órán át tarthat. Az oltás sikerét az első hónapokban egyéb tényezők (víz- és
tápanyagellátás, gombaölőszeres permetezés, hormonok, stb.) kevésbé befolyásolják.
75-90 %-os eredésre számíthatunk.
Az éket gyökérnyakba is olthatjuk, amint alább, Germain rajzán is látni.

Jól fejlett kallusz-szövet ékoltás és izzasztás után:

Hans-Sepp Walker hasonló oltványa 2011-ben, Lara közönséges dión:

Angol nyelves párosítást is alkalmazhatunk, aminek menetét a következő török képes leíráson is nyomonkövethetjük. Először
oltócsapokat vágunk.

Az alanyon hosszúkás metszlapot vágunk, majd bevágjuk függőlegesen.

Az oltóvesszőt hasonlóképpen vágjuk meg.

Összeillesztjük.

Lekötözzük.

Érdekes megoldás a törököké, a friss oltványra egy hüvelyt húznak, táptalajjal töltve. Talán a kiszáradás és a lehűlés ellen.
Látjuk, nem jól fűtött üvegházban, hanem fólia alatt dolgoznak.

Látható, igen jó az eredés.

A házilagos szaporítás eredménye akár egy fürtös dió is lehet.

Ennek a módszernek a drágasága a legnagyobb hátránya, ezért üzemi körülmények között a csemeték magasabb
önköltségével kell számolnunk. A költségességet elsősorban az okozza ennél a módszernél, hogy - mint a képeken is láttuk - a
konténerek a melegházban elég nagy alapterületet foglalnak el. Hazai kísérletek során próbálkoztak magas, keskeny
edényekkel is, de a módszer így is drága maradt. A török nevelőedények már helytakarékosabbak.
Konténeres oltvány, állítólag 6 héttel az oltás után:

A levegő nedvességét igyekezzünk oly magas fokon tartani, amennyire lehet. De az oltványok direkt permetezése nem
ajánlott, a gombafertőzés veszélye miatt, ami megölheti a nemes rügyet. A talajt azért tartsuk nyirkosan, de ne legyen vizes. A
kifejlődő hajtásokat - és a talajfelszínt - hetente egyszer gombaölőszerrel permetezzük.
Az a helyes, ha az oltványokat csak az oltás után egy évvel ültetjük ki a szabadba, hogy a következő tél fagya még ne
károsítsa őket. Ugyanis az a tapasztalat, hogy az üvegházban nevelt csemeték fagytűrése gyengébb, mint a szabadban
nevelteké. Ennek az az oka, hogy az őszi lehűlésekkor a diónövényben lévő víz - ezen belül nagy mennyiségben a fabél
üregeiben tárolt víz - lefelé vándorol a törzsekbe, a gyökerekbe, amelyek a tél folyamán tárolják a vizet, és lehetővé teszik a
tavaszi közismerten nagyfokú nedvedzést.
Konténeres diócsemeték Hollandiában:

A gondos diósgazda rendszeresen szemmel tartja ültetvényét, főleg a fiatalabb fákat. És azt tapasztalja, hogy a szüret ideje
után szemmel láthatóan megvastagszanak a fiatalabb fák törzsei, kérgükön az apró fehér repedések szélesednek, néhány nap
leforgása alatt is. Ez a törzs víztartalmának növekedését jelzi.

Ha az üvegházi meleghez szokott csemeténél a nedvek őszi lefelé áramlása nem indul meg időben, a csemete tárgyévi
hajtásainak fabelében lévő víz az első hidegek idején megfagyhat, mert nem a törzs vagy a gyökerek sejtjeiben van tárolva,
ahol más sejtalkotó anyagokkal keveredve mintegy fagyálló folyadékot alkotnak, hanem a fabélben, ott könnyebben
megfagy, mert koncentrációja szinte mint a tiszta vízé, olyan alacsony.
A következő télen csak arra ügyeljünk, hogy az üvegház hőmérséklete fagypont fölött maradjon. A konténerekből ki is
szedhetjük a csemetéket, ez esetben ugyancsak fagypont fölötti hőmérsékletű tárolóban elvermelhetjük, úgy, ahogy vásárolt
csemetével tennénk. Tárolhatjuk a csemetéket hűtőtárolóban is, +1 C°-on, 95 % fölötti páratartalmon, papírral vagy nem
teljesen záró műanyagfóliával burkolva a gyökérzetet, de a tél folyamán háromszor merítsük teljes gyökérzetükkel vízbe.
Konténeres diócsemeték Érden:

Őszi oltás
Az őszi oltás módszerét az a szükségesség hozta létre, hogy javítani kell az oltási módszerek
eredményességét. Az őszi oltást 1966-ban Cerny dolgozta ki Csehszlovákiában. (Újabban azt
hallom, hogy nem ott, hanem Lengyelországban.)
A dió oltásánál általában az a probléma, hogy a rügyek már 10 C° fölött indulnak, a hajtás
növekszik, ugyanakkor az alany és az oltóvessző találkozásánál kifejlődő osztódószövet
(kambium) fejlődéséhez legalább 20 C°, de inkább 25 C° kell. Ez alatt a hajtás tehát nem kap
elég vizet, tápanyagot.
Az alapelgondolást az képezte, hogy a hajtásokon rügyek a nyár végére kifejlődnek, és jövő
tavaszig alszanak. A rügyek mélynyugalmi ideje tehát jóval hosszabb, mint a fa egyéb
részének mélynyugalmi ideje. Ha ősszel oltunk, az őszi időszakban így van ideje a
kambiumszövetnek fejlődni, és jövő tavasszal nem lesz olyan fejlődési különbség a nemes
vessző alapja és csúcsa között, mint a többi esetben.
Cerny módszere a következő volt:
Az alanyokra szeptember elején oltotta rá az oltóvesszőket. Az oltványokat három hétig termosztátban tartotta, 26 C°-on,
magas relatív páratartalmon. A rügyek ezalatt is nyugalomban maradtak.
Három hét után elvermelte az oltványokat, hűvös helyen. Tőzeggel is lefedte. Majd tavasszal ültette faiskolába. A csemeték
fejlődése ezután zavartalan volt.

Szemzés

Az ivartalan szaporítás másik formája, amikor oltóvessző helyett csak egy
szem hajtásrügyet használunk. Széles körben alkalmazzák mindenhol, ahol
diót termesztenek.
A rákóczifalvi faiskola tapasztalatai szerint a szemzés hatékonysága 40 %os. De ez a szám igen szélső értékeknek az átlaga, 0-80 %, tehát az eljárás
nagyon bizonytalan eredményt ad.
Az érdi kutatóintézetben kidolgozott szabadtéri szemzési gyakorlatot
személyesen nem ismerem. Szentiványi Péter vezetésével dolgozták ki, és
1972-től ezzel az eljárással gyorsították meg az új diófajták elszaporítását.
A zöldszemzés alábbi leírása az érdi kutatóintézet által írtakon alapszik.
De előbb a máshol alkalmazott tavaszi szemzésről.

Tavaszi szemzés
Az oltáshoz hasonlóan tavasszal végezzük, de legalább egy héttel előbb kezdünk hozzá, amikor
a nedvedzés még nem okoz problémát. A szemzésre használt vesszőt ugyanúgy szedjük meg és
tároljuk, mint az oltásnál tárgyaltuk.
A munka menete egy amerikai leírás alapján:
1. A nemes vesszőn végezzünk a kiválasztott rügy alatt 1 cm-rel egy ferdén lefelé irányuló
bemetszést, a fás részbe beleérve.
2. A rügy fölött 2 cm-rel kezdve előbb ferdén, majd függőlegesen vágjuk körül a kiválasztott
rügyet, amíg a vágat az első vágatot el nem éri. Emeljük ki a rügyet.
3. Az alanyon ugyanekkora bemetszést csinálunk, annak nem kell rügy körül történnie.
Hosszában, szélességében egyezzen meg a kivágott rüggyel, és próbáljuk összeilleszteni.
4. Illesszük be a rügyet új helyére. Ügyeljünk arra, hogy mindkét oldalon a kéreg és a fás rész
közti szaporítószövet egymás mellé essen a rügy körül, illetve az alanyon. Ha nem lehet,
legalább az egyik oldalon.
5. Kössük be a rügyet a helyére úgy, hogy a szemet a rügy alatt és fölött egyaránt bekötjük, de
a rügy szabadon maradjon. Erre a célra 2-2,5 cm széles, legalább 20 cm hosszú polietilén
fóliacsíkot használjunk. Az utolsó fordulatnál húzzuk a végét az utolsó előtti fordulat alá.
6. 7-10 nap elteltével kezdjük meg a szemzés fölött induló hajtások eltávolítását. Így a
tápanyagokat, az energiát a nemes rügyhöz irányíthatjuk, annak fejlődését meggyorsíthatjuk.
Újabb jó hét elteltével a nemes rügynek meg kell indulnia. Ha az új hajtás már 5-10 cm-es,
eltávolíthatjuk a nemes hajtás fölötti alanyrészt, 2-3 cm-rel az új hajtás eredési helye fölött.
Ha a szemzés alakja négyszögletes, a francia nyelvű irodalomban greffage par placage néven
tárgyalják.
Először Hans-Sepp Walker két felvételét mutatom. (www.walwal.ch, 2011)
Geisenheimi 120-as fajta (Moseli dió) szemzés feketedió alanyra. A szemzés április 28-án történt, a kötözőszalagot június 5-én
vették le, amikor a kallusz-szövet már szépen látszott. Június 13-án elvágták az alany törzsét a szemzés fölött, és bekötötték a
szemzést. A kép június 21-én készült.

Az új hajtást kötözzük ki, adjunk neki támaszt, mert a szél nagy kárt tud tenni benne. Ezt a törés elleni védelmet egy vagy két
évig biztosítsuk. A hajtás növekedésével bontsuk meg, távolítsuk el a fóliacsíkot, nehogy a nemes hajtás letörjön.

A következő képen látható egyszerű eszközzel vághatunk akkora ablakot, amekkora a szem körüli héjrész. Házilag kell
megcsinálnunk, nem kapható. Először veszünk a kereskedelemben kapható pengék közül kettőt, és vágunk egy kézbeillő
markolatot fából. A két penge távolságának állandóságát a közéjük epoxizott vaspecekkel rögzítjük. Egy kis munka, de
enélkül a szerszám nélkül csak kínlódnánk.

A kínaiak május 20-a és június 30-a között szemeznek. 80 %-os eredményességet is elérnek, ha szemzéskor nincs (erős) eső.

T vagy pajzs-szemzés
Részben önálló szemzési eljárás, részben a következőkben ismertetendő zöldszemzés alá tartozik. Leírását amerikai
szakirodalomból vettem át.
A pajzs-szemzés során kifejlett, alvó szemekből dolgozunk, az alannyal szemben pedig az a követelmény, ahogy az
amerikaiak mondják, "a kéreg aludjon", vagyis ne legyen intenzív nedvedzés időszakában. Ha tél végén megszedett, hűtőben
tárolt szemzőhajtásokkal dolgozunk, akkor júniusban végezhetjük a pajzs-szemzést. Ha tárgyévi hajtások kifejlett rügyeit
használjuk fel, akkor júliusban vagy augusztusban, ez esetben zöldszemzésről van szó, de az eljárás mindkét esetben azonos.
A szemzőhajtás, ami több telt, egészséges szemet tartalmaz, egészséges növekedésű hajtás legyen, a korona külső részéről.
Ne a korona belsejéből válasszunk szemzőhajtást, mert az ott erősen növő hajtások vízhajtások, amelyek szemei a tapasztalat
szerint nem jók. A levéllemezeket úgy vágjuk le, hogy olyan hosszú levélnyél maradjon a hajtáson, ami kézzel megfogható a
szemzéskor. (1. kép)
Igen éles kést használjunk, hogy a rügy környékét minél kevésbé sebezzük meg. A kiválasztott rügy alatt mintegy 1,5 cm-rel
kezdve felfelé nyessünk ki egy szeletet a rüggyel a fából úgy, hogy a pajzs kb. 3 cm hosszú legyen. Ne kanyarítsuk ki a kést a
vágat végén, hanem a fölső végét egy keresztirányú bevágással emeljük ki. (2. kép)

A szemet közvetlenül a szemzés előtt emeljük ki, egyébként beszárad. Többen úgy óvják meg a kiszáradástól a szemet, hogy a
szájukban tartják. Ez a módszer nem ajánlott, biztosabb a gyors munka.

Vannak, akik a rügy fölötti részt fölülről kezdett vágással vágják ki, úgy, mint az első, alsó vágáskor. Ez a módszer is jó
lehet. (3. kép.)
Az alanyon ejtsünk egy függőleges vágást, ami olyan mély legyen, hogy a kérget elválassza a kambiumtól. (4. kép)

A T betűt a függőleges vágat fölső végének keresztbe vágásával alakítsuk ki. Ha a szemzés idején esős az idő, vagy ha az
alany erősen nedvedzik, a T betűt úgy is kialakíthatjuk, hogy a függőleges vágat alsó végénél metszünk keresztbe. (Fordított
T betű.) Így az eső vagy a fanedv nem csurog a szemre. (5. kép)
A T vágással a kéreg kialakult "zsebét" óvatosan hajtsuk ki, a szemet helyezzük bele. Ha a kéreg nem hajlik ki könnyen, az
azt jelzi, hogy a kéreg aktív, nem "alszik", és a szemzést későbbre kell halasztani. (6. kép)

(Más módszer, ha a szemet nem a kéreg alá helyezzük el, hanem annak pontos vágatába.)
A szemet óvatosan csúsztassuk a vájatba befelé. A kéreg tartsa szorosan a szemet, pajzsával együtt. A szem fölötti farészt a T
fölső vágatánál vágjuk le, hogy a szem pontosan illeszkedjen a helyére. (7. kép)
Tekerjük be megfelelő gumi, műanyag, stb. szalaggal a szem alatti és fölötti részt, hogy a kötés védje a sebet az időjárástól, a
gombafertőzéstől, és szilárdan tartsa a kiinduló hajtást. (8. kép)

A kötést 2-3 hét elteltével szedjük le, a seb begyógyulása után. Ekkor a szem fölötti alanyhajtást vágjuk le. Ha a szemzést a

nyár végén végeztük, valószínű, hogy a szem csak a következő tavasszal fog kihajtani.
Létezik későtavaszi, nyáreleji szemzés is. Kínaiak írták le ezt a módszert, megfelelő körülmények között 80 %-os
eredményességet értek el vele. Dehát - saját tapasztalatból is tudjuk, - a körülmények sohase megfelelőek.
Mindegy, a módszer lényege, hogy május 20. és június 30. között szemeznek, szabadföldön. A fő veszélyt az eső jelenti, mert a
szemek és az alany összeforrására az esővíz káros.
Ki lehetne próbálnunk, mert nálunk júniusban nem olyan gyakori a monszun, mint Kínában.

Zöldoltás, zöldszemzés (szabadföldi szemzés)
A diót zöld állapotban is lehet oltani, szemezni. Az erre használt nemes hajtást nevezzük
oltóhajtásnak, vagy szemzőhajtásnak. A hajtáson a levélhónaljakban kifejlett rügyeknek kell
lenniük, tehát a zöldoltás (szemzés) június-augusztusban történjen. Mivel ma már tudjuk, hogy a
szaporítószövet kifejlődéséhez meleg kell, kézenfekvő, hogy a világ sok helyén arra jöttek rá,
előnyös a nyári szemzés. Ribin is ezt ajánlotta 1961-ben.
Zöldoltás a koronába, a nyár közepén, Kínában:

A szabadföldi szaporítást, zöldszemzést hazai viszonyok között Szentiványi Péter kísérletezte ki. Az érdi gyakorlat július vége,
augusztus eleje.
Nedev bolgár diószakértő szerint (1969) a szemzés legjobb helye az elsőéves alanyok nevelésére szolgáló parcella. De ahol
nem olyan jó az alanyok fejlődése, mint a Nedev-féle bolgárkertészetekben, ott második éves, az első év után átültetett
alanyokat szemeznek, általában nyáron. Nedev eredménye 60-80 %-os.
Milyen legyen a szemzésre kerülő alanytelepünk?
Turcanu szerint 80-100 cm sortávolságú, 35-40 cm tőtávolságú, így egy hektáron 30.000 magonc fér el. Bukin szerint a
sortávolság 100 cm, a tőtávolság 25 cm legyen (40.000 magonc/ha).
A szemeket - ajánlja ugyancsak Bukin, - olyan fákról a legjobb szedni, amelyek még fiatalok, de már teremnek.
Milyen legyen az oltó- (szemző-) hajtásunk?
A hajtás 8-25 mm, de inkább ezen belül 10-15 mm átmérőjű legyen, és héjának színe legyen a fajtára jellemző. A hajtás 40-60
cm hosszú, jól fejlett, egészséges, egyenes, hengeres legyen, jól fejlett rügyekkel. A héjkéreg és a farész szemmel láthatóan
különböző legyen. A kiválasztott hajtásunk legalább 5 db, szaporításra alkalmas (kifejlődött) rüggyel rendelkezzen.
És milyen ne legyen?
Görbe, sérült, metszett. Ne legyen vízhajtás. A rügyek ne üljenek túl mélyen vagy túl sűrűn. Nem jók a még nem termő,
egészen fiatal fák rügyei se. Azok a rügyek se, amelyek még növésben lévő hajtásokról származnak. A gyenge kérgű hajtás
se jó, mert sérülékeny.
Szóval, legyünk igényesek. Nem kerül pénzbe. Csak az, ha nem vagyunk igényesek.
Az idős, ifjított fák rügyei közbeeső helyet foglalnak el a jók és a rosszak között. Ezért ezeket egyedileg kell értékelni.
A leveleket - legfeljebb 15 mm hosszú levélnyél-csonkokat hagyva - vágjuk le a hajtásról.
A vesszőket legfeljebb 5 napig hűtőben, nedves állapotban károsodás nélkül tárolhatjuk.
Zöldoltás - a francia irodalomban greffe herbacée, vagyis fűnemű állapotban végzett oltás - nyáron, a zöld hajtáson

végezhető, a második éves alany friss hajtásán. A részleteket nem ismerem, képekkel tudom illusztrálni.

A drótháló ne zavarjon senkit, nyúlkár ellen van. Ugyanez a zöldoltás - ha hinni lehet, - dugványon:

A dió zöldszemzését a következők szerint végezzük.
Először válasszunk ki a szemzőhajtáson egy megfelelő rügyet, és ejtsünk alatta 4 cm-rel egy ferde vágást, az első kép szerint:

Aztán egy másik ferde vágást a rügy fölött 4 cm-rel, a második kép szerint:

Következik a szemzőhajtás hosszanti kettéhasítása, fölülről lefelé, óvatos lengő kézmozdulatokkal, nehogy egy erős vágással
megsértsük hüvelykujjunkat. Amint a harmadik kép mutatja.

Így készen van az alanyra beilleszthető, negyedik kép szerinti szemzőhajtás, amit a jóval vastagabb alany kérgének hosszanti
megvágásával és felfeszítésével előidézett résbe helyezünk, és oltóviaszozás, kötözés után az ötödik kép szerinti állapotot
látjuk.

Szemzés a Roux-faiskolában:

Eddig tartott a külföldi módszerek ismertetése. Jobbra és balra is külföldi
képeket látunk.
Idehaza, az érdi kutatóintézet zöldszemzési gyakorlata a következő.
A dió zöldszemzése ugyanúgy történik, mint más fás növényeké. Célszerű a
nyár folyamán minél korábbi időben elvégezni, akkor, amikor az alany már
15-20 cm-es, (Turcanu szerint legalább 25 cm-es), és tövénél legalább 1,5 cm
vastag. De lehet fejlettebb alanyt is szemezni. Ahhoz, hogy az alany ilyen
fejlettséget érjen el, ajánlatos áprilisban és májusban kétszer-háromszor
megöntözni. Az öntözés azért is kell, mert szárazságban a növény nedvkeringése is rosszabb.
A fejlettséget illetően a lényeg az, hogy fás rész legyen a tervezett szemzési helyen. Korábbi
szemzésnél a beültetett szemek még a nyár folyamán kihajthatnak, nagyot nőhetnek. Ha a
zöldszemzés a nyár végére marad, a szemek alvószemek maradnak, és csak a következő tavasszal fognak kihajtani. De
nagyobb veszély, hogy a szövetek forradása leáll, és ha korai fagy van, az alvórügy nem telel át.
A diócsemete az első életévében viseli el legjobban a szemzést. Dr. Szentiványi Péter megfogalmazása szerint a dió
fiatalkorában omnipotens növény, vagyis akkor bármit meg lehet vele tenni, elviseli. A tavasszal kelt csemetéket igen gondos,
jó ápolásban kell részesíteni, hogy július második felére elérjék a gyökérnyakban megkívánt legalább 1,5 cm-es vastagságot.
A zöldszemzés legjobb idejére irányuló vélemények kissé eltérnek. Magam - egy konkrét év időjárását alapulvéve - augusztus
második felét hallottam Szentiványi Péter bácsitól. Moldáviában júniust és július első felét ajánlották. De ott is rájöttek, hogy
július végén, augusztus elején jobb az eredmény. Persze, a legcélszerűbb időpont évente eltér, az adott évjárat szerint.
Nem jó, ha a szemzésre esős időben kerül sor. Az esővíz káros a sebfelületekre, gátolja a természetes folyamatokat, a seb
beforradását.
Érden speciális késsel végzik a zöldszemzést, aminek két párhuzamos pengéje van, egymástól 30 mm-re.

A munka menete a következő. A szemzőhajtásról a levélnyeleket 10 mm-es csonk meghagyásával levágják, a hajtással
párhuzamosan. A hajtást a két penge a levélnyélnél ülő zöldrügy alatt és fölött vágja körül, párhuzamosan. Olyan mélyen,
hogy a pengék a fatestig hatoljanak. Farészt ne vágjunk bele.

A kéreggyűrűt az oltóvesszőről a rüggyel átellenesen elvágják, a kéreggyűrűt lefejtik (lepattintják). Ezután ellenőrizni kell,
hogy a rügy gyököcskéje nem károsodott-e.
Az alanyt a földtől 15-20 cm magasságban ugyanazzal a szemzőkéssel kell párhuzamosan körbevágni, de nem teljesen, hanem
a nemes kéreggyűrű nagyságával megegyezően, félig vagy háromnegyedig. Az alany körbevágott kérgét lefejtjük, a nemes
kérget a szemmel a helyére illesztjük. Az oldalsó illesztésnél maradjon 1-2 mm-es hézag a később fejlődő szaporítószövet
részére. Alul pontosan kell illeszkednie, fölül maradhat a hézag, ha a kéregrész és az ablak mérete nem teljesen egyforma.

A szemzés gyakorlatilag készen van, csak sebkenőccsel kell a sebet lekenni, és a nemes részt fóliaszalaggal kell szorosan,
hézagmentesen, egyedül a szemet kihagyva körültekerni. A levélcsonk vágásfelületét is le kell kötni.
Szentiványi professzor módszerének illusztrációja francia képeken:

Két-három hétig a kötést fenn kell hagyni. Ha jól forrad, és az alany vastagodik is közben, a kötést le kell szedni. Az első
átvizsgáláskor csak lazítani, később leszedni.
Szeptember végén a korai hidegek ellen, novembertől pedig a nagyobb fagyok ellen kell az oltás helyét is elérően földet húzni
a csemetéhez. A töltés novemberben 20-25 cm magas is lehet. Ilyen fagyvédelmet ajánl Nedev és Sevcsenko is, bár az
egészséges rügy, ha nem is hajtott ki, általában bírja a telet.
Szentiványi professzor itt ismertetett szemzési módszerhez hasonló eljárást írnak le erdélyi szerzők (Botár Andor, Veress
István, Wágner István) is:

A gyűrűs szemzés erdélyi leírásához csak egy helyesbítés kívánkozik: Nem 2, hanem 3 cm-es kéregrésszel végezzük a
szemzést.

Idősebb alanyon is megpróbálkozhatunk a szemzéssel, de Szentiványi
professzor szerint a második évtől kezdve az eredményesség sokkal
gyengébb lesz, szemben az első éves magonc szemzésével.
A mellékelt képen is idősebb csemete szemzése látható. A szemzésre azért
volt szükség, mert a tavalyelőtt kiültetett oltvány nemes része tavaly
tavasszal tövig elfagyott, és az alany tört elő. Tavaly alig fejlődött, az idei
növekedése volt akkora, hogy szemezhető vastagságot ért el.
A csemeték ápolásánál nem írtam le, de a zöldszemzésben részesített
csemeték következő évi ápolása némileg eltér az oltványokétól.
Koratavasszal a csemeték tövétől lebontjuk a töltést. A csemetéket csapra
vágjuk, vagyis a szemzés fölött 5-10 cm-es csapot hagyunk meg. A munka
elvégzése után újból feltöltjük, annyira, hogy a töltés a nemes szemet 3-5 cmre takarja. Ezzel a tavasz folyamán még előforduló fagyok ellen védekezünk,
egy erősebb fagy is csak az előtörő hajtás csúcsát teheti tönkre, a nemes
többi része életben marad.
Ha a munkák során a főrügy leperegne, még van esély a nemes rész
tartalékrügyeinek kihajtására, de a fejlődés lényegesen gyengébb lesz.
Minden csemetét, még a lepergett rügyűeket is alaposan vadalni kell, az alany kitörő hajtásait el kell távolítani.
A biztosítócsapokat legkésőbb július 20-ig le kell metszeni, hogy őszre a helyük egészségesen beforrjon. De előbb a fejlődő
gyenge hajtást 5-7 cm-es állapotában a csaphoz kell kötni, hogy le ne törjön. 10-15 cm-es nagyságánál is.
Erősebb növekedés esetén karózni kell a csemetéket.
Olyan, szemzéses próbálkozás is létezik, hogy a nagyobb eredési biztonság érdekében egyből két szemet helyeznek fel az
alanyra. (Franquette, feketedión, Hans-Sepp Walker munkája 2011-ből. www.walwal.ch)

A következő három képet is Walker úr honlapján láthatjuk eredetiben.
Külföldön zöldszemzéses eljárást szokták alkalmazni abban az esetben is, ha nagy biztonsággal akarnak a diótermésen túl
értékes diórönköt is nyerni, az ültetvény kivágásakor. Egy módszer, hogy feketedió alanyokat vetnek magról a végleges
helyükre, és amikor a csemete növekedése kb. 3 m-t ér el, 2 m magasságban, vagy annál valamivel feljebb elvégzik a
zöldszemzést diótermő fajtájú közönséges dióval. A szem kihajtása után a feketedió hajtást lemetszik.
Ha a diófa koronájának egyes ágait kívánjuk más fajtájúra nevelni, az alábbi kép mintájára 25 éves fa ágán is szemezhetünk.
Július 23-i szemzés fényképe szeptember 9-én:

Július végi szemzés eredménye következő tavasszal: megindult a szem. De a képhez hozzá kell tenni, hogy májusban készült,
amikor a hajtásnak már nagyobbnak kellene lenni. A magyarázat: A képen induló hajtás a másodlagos rügyből fejlődött,
mert a főrügy hajtása nem sokkal korábban elfagyott. Ami a dió fajtáját illeti, Franquette, közönséges dió alanyon, 3 m
magasságban szemezve.

Ugyanaz, egy héttel később:

Egy erősebb hajtásnövekedésre példa: Hajtás a nyárvégi szemzésből a következő évben. Látjuk, a szemzést végző francia
kollégánk nem vágta le még teljesen az alany megmaradt csonkját, csak a kérgét hántotta le, a többi jó volt a hajtás
támaszának.

Arra is van példa, hogy a nyári szemzésből már a nyár végére hajtás indul. Augusztus 11-i szemzés szeptember 10-én:

Hogy ez a hajtás hogyan készült fel a közelgő télre, arról nincsenek hírek.

A vegetatív szaporítás eredményességének növelése
Világviszonylatban az a tapasztalat, hogy a dió vegetatív szaporítása nem olyan eljárás, ami teljes mértékben vagy nagy
százalékban garantálná a sikert.

Az eredményességet különböző kutatók 5, 15, 25, 45 %-nak találták, a különböző helyeken és eljárásokban. A
legsikeresebbnek a kéreg alá (vagy intarzia-) oltást találták, 90 %-kal. Török kutatók sorozatos 80 % fölötti eredményt is
elértek.
Mi, botcsinálta diótermesztők nem mehetünk biztosra a diószaporításban. Arra kell felkészülnünk, hogy sok munkánknak
kevés eredménye lesz. Mint a következő magán faiskolában, ahol a karózott csemeték jelzik a megeredt oltást. Látjuk, nincs
50 %.

A szaporítás eredményességének növelése a kutatók témája jelenleg is.
Iráni kutatók (Emadian, Koohrokhi és Mashayekhi) az oltott, szemzett diócsemetéket növekedést serkentő hormonokkal
kezelték, és ennek az eljárásnak az eredményességét vizsgálták. Indol-3-vajsavat és naftalén-ecetsavat használtak, és
megállapították, hogy mindkét anyag statisztikailag kimutatható mértében növelte az eredményességet, elsősorban azáltal,
hogy a vegetatív szaporítási eljáráskor okozott sebek begyógyítását, a kalluszképződést segítette elő.
Kínai kutatók (Rong-Ting és Ping-hai) is foglalkoztak azokkal a tényezőkkel, amelyek gátolják az eredményesebb vegetatív
szaporítást, de a kérdést még ők sem oldották meg. Az 1990-ben Budapesten tartott első dió-világkonferencián három
elméletet vázoltak fel arra, hogy mi okozhatja a sebek nem kielégítő begyógyulását.
1. Vagy a fa nedvében lévő juglon ártalmas a sebre.
2. Vagy sebzéskor a tannin oxidációja és polikondenzációja.
3. Vagy pedig a fenolok alakulnak polifenolokká, és gátolják a fehérjék beépülését.
Lehetséges.
Kertészek állandóan keresik a diószaporítás eredményességét növelő módszereket. Egy 1999-es beszámoló szerint az
oltványok meleg, fűtött üvegházban tartása (27-28 C°-on) 60-65%-ra növeli az eredést, és ha az oltási, szemzési helyet külön
is melegítették, az 80%-ra emelte az eredési arányt. Erre a célra az úgynevezett "hot callusing cable" szolgál, egy elektromos
melegítőszál, aminek hőmérsékletét 25-33 C° között tartják. A melegházat ekkor nem kell annyira fűteni, 10 C° elég. Leírni
is sok, Erdogan török szakember egy-egy diófajtánál 100 %-os eredményességet is tapasztalt, de a 80 % általános volt.
Elméleti megfontolások után Hans-Sepp Walker szakértő a kínai tanulmányban is első helyen említett juglonkárosodást
okolja a gyenge eredési százalékért, tehát fő célja megakadályozni a hidrojuglon juglonná oxidálódását. Ő kétféle javaslattal
állt elő az oxidáció gátlására:
1. A sebzés helyétől távol kell tartani az oxigént és a szerves savakat.
2. Antioxidáns szerekkel kell kezelni az oltás, szemzés megsebzett felületeit.
Az első javaslatát amúgy is széles körben, régóta alkalmazzák a kertészek. Oltóviasszal és műanyagszalaggal zárják el az
oltás, szemzés sebfelületét a levegőtől. De Walker úr nem a fertőzések meggátlására, inkább a seb lehűlésének
csökkentésére, de leginkább a levegő oxigénjétől tarténő elzárásra javasolja a viaszt és a szalagot.
Antioxidáns szerekkel már mások is próbálkoztak. Például ha az oltóviaszba chinolint kevertek, nemcsak a fertőzés
csökkent, hanem antioxidáns hatásánál fogva a juglonképződést is gátolta. A chinolin egy amúgy régóta ismert,
mesterségesen előállított kétgyűrűs vegyület, gyógyszerként használatos, valamint növényvédőszerként, mivel herbicid és
fungicid tulajdonságú.
Özkan és Gümüs török kutatók még tovább mentek a chinolin használatában, jó példaként hivatkozik rájuk Walker úr. Az
elmetszett oltási, szemzési felületeket 1,5 %-os chinolin-oldatba mártották, kétszer is, ezzel gombaölő hatást értek el, és a
juglonképződést visszafogták.
Minden esetben az a kívánatos, hogy a nyílt felületeken csökkenjen, vagy szűnjön meg a juglon jelenléte.

A dió mikroszaporítása
In-vitro szaporításnak is mondják, mert nem a természetben, hanem mesterséges körülmények között végzik.
Sejtszaporításról akkor beszélünk, ha a szaporítás kiindulási anyaga a diófa egy sejtje. Szövetszaporításról pedig akkor, ha
több összefüggő sejtből, egy vagy több szövetet tartalmazó növényi részből szaporítunk. Egy egész növényt, gyökerestől. A
diófa esetében tehát nem oltványok, hanem saját gyökerű nemes fák jönnek létre, vegetatív úton.
A mikroszaporításnak több előnye van a dió esetében, a hagyományos vegetatív szaporítási módokhoz képest.
Egyrészt a csemetenevelés idejének lerövidülése, mert elmarad az alanynevelés kétéves időszaka. Az apró nemes dió két év
alatt végleges helyére ültethető méretűre nő két év alatt.
Ezen kívül előnye az is, hogy kevés szaporítóanyagból sok utód hozható létre. Meggyorsítható az új diófajták termesztésbe
állítása.
És mentesülünk az alany-problémáktól.
Nem utolsó szempont, hogy génkezelt növények kizárólag sejtszaporítás útján nevelhetők fel. A biotechnológusok tehát nem
nélkülözhetik a megbízható sejtszaporítási eljárásokat.
A sejtszaporítási eljárás a növényeknek azon a csodás regeneráló képességén alapul, hogy akár egy sejtből is képesek újból
teljes értékű növénnyé felnőni. Ehhez az ember részéről csak nagyon kevés segítség kell, némi hormon és tápanyag.
A sejtszaporítás során az a cél, hogy a testi sejtből először a sejtszaporodás megindításával "általános sejteket" kell
létrehozni, - a növényeknél ilyenek a kalluszsejtek, - majd azokat differenciálódásra kell bírni, a hajtásképződést és a
gyökérképződést megindítani.
Ha egy sejtből indulunk ki, olyan testi sejtet kell választani, amelynek a sejtfala lazábban kapcsolódik a szomszédos
sejtekhez. Ebből a szempontból a levél sejtjei talán jobbak, mint a fásodott sejtek. Egy sejthez úgy jutunk, hogy a sejtfalakat
rázatással (talán kevés sejtfal-emésztő anyag hozzáadásával) szétválasztjuk, sejtszuszpenziót készítünk.
Ha a kiindulási anyag kallusz-szövet, még egyszerűbb a helyzetünk, mert a kallusz folyadékokban szétmállik magától is. A
dióval kapcsolatban már sok mindent kipróbáltak. Gyökérszövetet is. Legbiztatóbbak a zölddió még folyékony belének
sejtjei, azok valóban nem kapcsolódnak egymáshoz, de más esetben pedig a hímvirág virágportok-sejtjei adtak jó eredményt.
Az egyedi sejt vagy differenciált, megfelelő funkciót ellátó szövet sejtje, vagy differenciálatlan sejt (osztódó kambiumsejt,
merisztéma-sejt, esetleg proembrió). Az első esetben a sejtet előbb dedifferenciálni kell, 2,4-D, szintetikus auxin
hozzáadásával, amire a sejtosztódás megindul, és osztódó kalluszsejtek (intenzíven osztódó differenciálatlan sejtek) jönnek
létre.
Azt hiszem, legegyszerűbb a táptalaj kérdése.
A sejtszaporítási eljárás agar táptalajon történik, amelybe a növény számára fontos tápanyagokat kevertünk, és cukrot, ami
közvetlen energiaforrás és sejtépítő anyag. A makroelemek (NPK) mellett a növénynek kellenek még mikroelemek és
vitaminok, pl. riboflavin. A sejtszaporítás gyakorlata a különböző tápanyagok, de elsősorban a hormonok időben és
megfelelő mennyiségben való adagolásától válik sikeressé. Időnként a tenyészetet ki kell venni a táptalajból, és friss
táptalajba kell helyezni.
Általában egy meghatározott táptalaj, a Murashige-Skoog (MS) táptalaj használatos, a legkülönbözőbb fás szárú és
lágyszárú növények esetében egyaránt. Ez tekinthető sztenderd táptalajnak, ami készen kapható, és a legtöbb növény
számára megfelelő arányban tartalmazza a tápanyagokat. Ezért a táptalaj összeállításának feladatát nem kell magunkra
vállalnunk, többféle, megbízható összetételű táptalaj készen kapható. És vannak más, sztenderd összetételű táptalajok is.
Három ilyen, a dió mikroszaporításában használt táptalaj összetétele:

Ha a sejtszaporodás megindult, a differenciálatlan kalluszból előbb embrió fejlődik, a hajtáskezdemény indul először
fejlődésnek, majd utána a gyökérkezdemény.

A kialakuló diónövényke életfázisait követi tehát a táptalaj változtatása is, először az úgynevezett szaporító táptalajra van
szükség, majd a gyökereztető táptalajra. És hogy ne legyen annyira egyszerű a mikroszaporítást végzők élete, ha a szaporító
táptalajból már ki kell vennünk a növénykét, de fejletlensége miatt még nem alkalmas a gyökereztetésre, akkor egy
harmadik, úgynevezett nyújtó táptalajt kell közbeiktatnunk.

Az embrió kialakulását 2,4 diklór-fenoxi-ecetsav segítségével stimulálhatjuk. De a gyökérkezdeményhez ez az anyag már nem
hasznos.
Jay-Allemand és csoportja úgy találta, a gyökeresedés fázisában is két fázisra osztható a diónövényke környezeti igénye,
beleértve a táptalajt is. A gyökeresedés megkezdéséhez teljes sötétség kell, de hosszabb idejű teljes sötétben a növényke
nyilván elpusztulna, ezért a gyökérnövekedés fázisában már újra fényt adtak, de ekkor a korábbi agar-alapú táptalajt, amit
esetleg gelrittel szilárdítottak, vermikulitos, gelrites táptalajra cserélték. Nyomukban ezt a módszert mások is kipróbálták, és
sok módosítással különböző eredményeket értek el.

Úgy tudom, minden fás növény, így a dió esetében is a mikroszaporításban a gyökérképződés megindítása a kulcskérdés. A
hajtásnövekedés megindításához is, de különösen a gyökérképződés megindításához auxinnak nevezett növekedést serkentő
növényi hormon jelenléte szükséges, ami természetes körülmények között a dió osztódó szöveteiben, pl. a tenyészőcsúcsban
található nagyobb mennyiségben.

Az auxin nem a kémiai neve a hormonnak. Auxinok képződnek a növényi sejtben is, de a kutatások szerint a
mikroszaporításhoz nem elégséges mennyiségben. A mikroszaporítás akkor eredményes, a gyökérképződés akkor indul meg,
ha kívülről is kap a sejt (szövet) auxint, amit mesterségesen állítanak elő. Az utóbbi évek kutatásai annak megállapítására
irányultak, hogy in vitro körülmények között hogyan alakul a diókezdemény auxin-szintje természetesen, illetve mikor mennyi
pótlólagos auxin szükséges.
Auxinok: indol-3-vajsav (IBA) a legelterjedtebben használt auxin. És az indol-3-ecetsav (IAA), ami a triptofán nevű aminosav
dezaminálásával és dekarboxilálásával állítható elő. Mindkét auxin igen gyorsan beépül a növényi sejtbe, az adagolás után 24
órával már kielégítő mennyiségben tartalmazza a sejt. Továbbá indol-3-acetilaszpartik sav (IAAsp) és benzil-aminopurin
(BAP).
Az auxinokkal azonos hatásúként tárgyalják idevágó publikációk a citokininnek nevezett, hormonhatású anyagokat, úgymint
a benzil-adenint (BA) és a benzil-adenin-ribozidot (BAR) is.
Egyéb anyagok, mint fenolok, naftalénecetsav (NAA), poliaminok (putreszcin, spermidin, spermin), tiamin, mezo-inozit,
kinetin, zeatin, l-glutamin is szerepet kaptak a mikroszaporításokkal kapcsolatos kísérletekben.
Az embriót már említettem, a hajtástenyészethez - publikációk szerint, különböző növényeknél - tiamin és mezo-inozit
jelenléte fontos.
A gyökeresítéshez pedig naftil-ecetsav, indol-vajsav.
Az általam olvasott kísérleti eredmények arra is rámutattak, hogy a kritikus fázishoz, a gyökeresedéshez több cukor
(szacharóz) kell, viszont az ammónium-nitrát, vagyis a makroelemként adagolt nitrogén-műtrágya gátolja a gyökeresedést.
Jó hatású volt viszont az aktív szén jelenléte.
A tápanyagok rendszerint két hétre elegendők a fejlődő növényke számára, akkor új táptalajba kell helyezni.
A hőmérsékletről és a fényről nagy általánosságban az mondható el, hogy 26-30 C° szükséges, (írnak 20-25 és 18-30 C°ot is),
és napi 16 órán át erős fény (3000 lux, 8000 lux). A fény színe is fontos, a hajtáskezdemény fejlődését a kék fény segíti, a
gyökérképződést a vörös fény, vagy a sötétség.
A páratartalomnak igen magasnak, gyakorlatilag 100 %-nak kell lenni. Ezt is és a sterilitást is biztosítja, ha nevelőedényünk
- akár egy kisméretű, 7-8 cm-es lekvárosüveg is jó, 40 ml táptalajjal, - légmentesen záródik. Elvileg szén-dioxid is kell a kis
növényeknek.
A sejtszaporítással szemben kutatók is szívesebben foglalkoznak a szövetszaporítással. A kész szövettel időt lehet
megtakarítani, és sokkal jobb az eredményesség. A szaporítani kívánt növényi rész egy szövet néhány sejtjétől kezdve 35-40
mm-es növénydarabokig terjedhet. Minél nagyobb a kiindulási anyag, a hajtás-regeneráció általában annál jobb.
Legjobb eredménnyel az osztódó szövet, például a hajtáscsúcs kecsegtet. Ezt nevezik merisztéma-tenyészetnek. Rügyből is
előállítható.
A kiindulási, szaporítandó anyag megválasztásának másik szempontja a diófa kora. Tapasztalat, hogy idős diófákból kevésbé
eredményesen lehet szaporítandó sejtet, szövetet nyerni, a mortalitás sokkal nagyobb. Az idősebb diófák szöveteiben
megnövekedett mennyiségben meglévő polifenolok, különösen a hidrojuglon-glükozid, gátolják a növekedést. Ezért idősebb
fák vesszőiből, rügyeiből először - oltással, szemzéssel - fiatal dióoltványt hoznak létre, majd azt használják
mikroszaporításra. Ezt a fiatalítást szaknyelven rejuvenalizálásnak hívják.
Egy szövetdarabból 2-3 hónap alatt nevelhető apró növényke, ami akár már tőzeges perlit talajon is tovább nevelhető. A
mikroszaporítási eljárás végén a páratartalmat 100 %-ról fokozatosan 30-40 %-ra kell csökkeneteni, hogy a szaporított
növénykék edződjenek. Levegőhöz kell juttatni a növénykéket, és a hőmérsékletet lassan, fokozatosan 22-24 C°-ra kell
csökkenteni.
Egy lap a mikroszaporítás elméletéből:

És egy népszerűsítő kiadványból:

Eddig tartott az elmélet, most már az a kérdés, hogy ebből mit alkalmazhatunk a dió szaporításában.
A dió esetében a mikroszaporítást már kb. 1990. óta alkalmazzák, van már tapasztalat róla.
Egy kísérletben Dumanoglu professzornő a dió éretlen termésének még folyékony dióbelét választotta kiindulási alapul. A
dióbél (cotyledon) sejtjei is testi sejteknek minősülnek, mert nem a dióbél csúcsán elhelyezkedő dió-embrió a kiindulási alap.
Mindenesetre úgy találta, hogy legsikeresebben a megtermékenyült nővirágokból fejlődő termés folyékony dióbelének sejtjei
használhatók fel, a nővirág termékenyülése utáni 8.-12. hetek között. Rosszabb volt az eredmény a nem termékenyült
nővirágokból apomiktikusan fejlődött termések sejtjeinek felhasználásakor.
Két kép Dumanoglu professzornőtől:

A sejtszaporítás eredményessége változó, Dumanoglu említett kísérletében legfeljebb 10 %-os eredményességet ért el.
Későbbi kísérleteiben a mikroszaporítás sikerét növelő tényezőket kereste.
Köztudott, hogy a dió csírázásához, az embrionális diócsíra megindulásához előzetesen a szövetek kiszárított állapota
szükséges, és megfelelő hidegmennyiség. Dumanoglu kísérletei tisztázták, hogy nemcsak a csírázáshoz, hanem a szomatikus,
testi sejtek aktiválódásához, szaporodásuk megindulásához ugyanezek a tényezők szükségesek.
A száraz állapotot nemcsak légszárazsággal lehet elérni, hanem tömény sóoldattal is, ami kiszívja a vízt a szövetekből.
Konyhasón kívül különböző magnézium- és cinkvegyületeket is megvizsgált.
Ami a hideget illeti, 2-4 C°-on néhány nap is eredményt hozott.
Már 45 %-os eredményességet is elért.
A. Dandekar és kutatócsoportja ugyancsak a még folyékony dióbél testi sejtjeiből indult ki, alanynak való állományok
kiválasztása céljából. Azt emelik ki, hogy ezek a sejtek általános sejtek, jobbak, mint pl. a levél differenciált sejtjei.
Módszerük leírása hosszú és nehéz, benne újdonságot az képvisel, hogy már a sejttenyésztés során fejlődő diónövénykét, még
a petri-csészében fertőzik talajlakó baktériumokkal (Agrobaktérium), amelyekkel szemben ellenálló alanyt kívánnak nevelni.
Amelyik növényke túléli, az rezisztens, nem a csemetekertbe kiültetett állományból kell válogatni. Olcsóbb, megbízhatóbb,
gyorsabb, mint ha hagyományosan keresnének baktériumellenálló alanyt.
Chilei kutatók - Avilés és társai Concepciónban - 2009-ben diólevél-darabokból indultak ki, és céljuk általános sejtek,
kalluszsejtek létrehozása volt. De azzal szemben, amit fentebb írtam, nem bontották és rázatták szét a levélsejteket, hanem
táptalajba helyezve, hormonokkal a levélszövetet bírták sejtosztódásra. A levéldarabka szélén kezdtek a sejtek osztódni.

A látott négy, osztódó levéldarab négyféle táptalajon lett kinevelve, a táptalajok összehasonlítása is célja volt a kísérletnek.
Sorra: MS (Murashigue-Skoog), DKV (Driver-Kuniyuki-Walnut), BTM (Broadleaves Tree Medium), WPM (Woody plant
Medium). Az eredményt látjuk. Megjegyzendő: Az apró fehér vonalak 0,25 cm-esek.
A fő eredmény szemmel látható: Tömegesen nyerhetők mikroszaporításra alkalmas általános sejtek, igen kevés kiindulási
anyagból.
Szövetszaporításra belga és luxemburgi kutatók leírtak a dió mikroszaporításával kapcsolatban egy eljárást, ami sikeres
gyökérképződéssel kecsegtet. Ennek lényege, hogy a gyökereztetendő anyagot agar táptalajon 7 napig sötétben tartják, és
indol-3-vajsavval (IBA) kezelik. Majd ennek a koncentrációját csökkentik, és indol-acetilaszpartik-savat is adnak hozzá,
valamint poliaminokat, mintegy 60 órán át, majd ezek koncentrációját is csökkentik, több napon át. És amikor a
gyökérképződés megindul, ezeket az anyagokat eltávolítják.
Vagyis a mikroszaporítás során a növekedési hormon változó mennyiségére van szüksége a növénynek. A sejtosztódás és
differenciálódás szakaszában a növény számára csak minimális mennyiségű auxin kell, a gyökérkezdemény megindulásához

és a gyökérnövekedéshez több. A poliaminok szükségessége, jelenléte még nem kellően tisztázott. Az viszont biztos, hogy a
dió gyökérképződéséhez pótlólagos auxin kell.
Vagy más segítség. Caboni és munkatársa Rómában Agrobacterium rhizogenes talajlakó baktérium hozzáadásával sikeresen
növelték a dió szövettenyészet gyökérképződését. (Ez a baktérium nem azonos az említett Dandekar-kísérlet
agrobaktériumával.)
A szövetszaporítás eredményesebb, mint a sejtszaporítás. A dió, de más fás növények esetében is megfigyelték, hogy
gyökérszövetből eredményesebben lehet új növényt nevelni, mint például levélszövetből. Ehhez természetesen a nemes dió
saját gyökere szükséges. A gyökérszövetből való in vitro nevelés jóval eredményesebbnek bizonyult, mint a gyökérdugványok
hagyományos nevelése.

A gyökérszövet mellett eredményesen nevelhetünk diófát a hajtáscsúcsból is. Az aktívan szaporodó, növekvő hajtáscsúcs
gyakorlatilag sterilnek, baktérium- és vírusmentesnek tekinthető.
Egy ausztrál diótermesztési kutató azt ajánlja, hogy szövetszaporítással állítsunk elő dióoltványokat. Módszere a következő:
Hagyományos módon szemezzük be az alanyt nyári zöldszemzés módszerével. Rövid idő múlva, mihelyt a rügy az alany
szövetével összeforrott, és éppen megindul növekedni, metsszük ki a beszemzett vessző kis darabját. Mikroszkóp alatt
szeleteljük fel a szemet és a hozzáforrott hajtásrészt vékony szeletekre. Így sok olyan 'diószövetet' kapunk, ami az alanyból és
a nemesből is tartalmaz részeket. A szeleteket helyezzük agar táptalajra, lássuk el tápanyagokkal, hormonnal.
Eredményesnek mondja ezt a módszert, rövid idő alatt sok oltványt nevelhetünk. Az oltványnak akkor van értelme, ha az
alanynak a nemeshez képest előnyös tulajdonságai vannak a leendő termőhelyen. Ilyen lehet például, ha a nemes érzékeny a
termőhelyen előforduló gombás fertőzésekre. Vagy egyébre.
Nematódákra, valamint a diógyökeret támadó gombákra a nemes diófajta érzékenyebb lehet, mint a kipróbált - vagy akár a
vegyes - dióalany.
És ellenkezőleg, az alany-dióknak, például a feketediónak külön előnyük a nemes diófajtákkal szemben, hogy
hiperérzékenyek a dió gyűrűsfoltosság vírusára. Vírusfertőzés esetén tehát a fertőzött csemete már a faiskolában kiemelhető,
elpusztítható, nem kell kiültetés után több évvel a teremni kezdő diófát kivágni.
Nem elhanyagolható erénye a szövetszaporított dióoltványoknak, hogy az alany egyenletes. Amit annyira hiányolunk a
hagyományos, magról kelt dióalanyok esetében. Tehát a legjobb dióalany-egyedeket klónozhatjuk.
De ha nem akarunk dióoltványt nevelni, akkor is a nyári zöld rügy felszeletelését és szövetszaporítását ajánlja. Előnyként
említi, hogy az így szaporított diócsemeték kiemelkedő életképességet, növekedést mutatnak.
Egy svájci szövettenyésztési próbálkozást mutat a következő kép. A kiindulási anyag diófavessző, és annak rügyeit hajtatják
mesterséges körülmények között, üvegek alatt, mint mondják, inkubátorban, ahol a hőmérséklet és a páratartalom
biztosítható.

Daniel Lineberger texasi kutató arra biztatja a fás növények mikroszaporítása iránt érdeklődőket, hogy nyugodtan vágjanak
bele a saját kísérleteikbe.
Induláshoz nem sok minden kell: egy autokláv vagy más sterilizátor, pontos mérleg a vegyszerek mérésére, vegyszer- és
üvegáru készlet, táptalaj.

Mielőtt a Lineberger-ajánlást folytatnánk, álljunk itt meg egy pillanatra. Miért kell a sterilizálás, és hogyan sterilizáljunk? Az
természetes, hogy az eszközöket fertőtlenítjük, mintha műtétre készülnénk, a vegyszerek pedig eredeti csomagolásukban
sterilnek tekinthetők. De mi van a diósejttel vagy -szövettel, ami fertőzött lehet, és ha hőkeszelnénk, elpusztulna?
Természetesen, nem fertőtleníthető, de bő, folyó vizes mosással, amit megismételhetünk, a fertőzöttség csökkenthető. Ez a
mosás más célt is szolgál. A dió szöveteiben nagy mennyiségben találhatók fenolok, amik a csírázást, a növekedést gátolják.
A mosás ezek mennyiségét csökkenti. Most visszatérhetünk a Lineberger-ajánláshoz.
Lineberger szerint a mikroszaporítás gyakorlatában a szűk keresztmetszet a gyakorlott szakember. Ha a gyakorlottság
megvan, a többi tényező már nem jelent komoly nehézséget. Gyakorlottságot pedig csak gyakorlással lehet szerezni.
Faiskolások számára ez a jövő útja.
És diótermesztők számára is, akik nem akarnak sokmillió forintot fizetni csak a szaporítóanyagért.

Szerintem is foglalkoznunk kell a dió mikroszaporításával, legalábbis próbálkoznunk. Az említett négy dió-mikroszaporítási
ismertető egyike se részletezi a pontos eljárást, ami dió esetében sikerre vezetett. Valószínű, hogy négy különböző módszer.
Ha próbálkozunk, lehet, hogy egy ötödiket, jobbat találunk.
A táptalaj összeállításának nehézségétől nem kell visszariadnunk, azt készen megvehetjük. Vegyszereket kell beszereznünk,
de nem sokat. Az auxinként használatos anyagokból a hajtáskezdemény-nevelés során 0,1 mg/l koncentrációtól indulva
legfeljebb 1,0 mg/l koncentrációig növelhetjük az adagot. Vagyis kezdetben alig kell vegyszer, amíg egy adott dióegyed sejtjei
vagy szövetdarabjai esetében eredményt nem érünk el. Lépcsőzetesen változtatott adagokkal kísérletezhetünk. A
gyökereztetéshez nagyobb adag, kb. 1,0 mg/l a kiindulási érték.
A mikroszaporításhoz használatos kémiai anyagok, például a növényi hormonok ma már kereskedelmi forgalomban
kaphatók, és nem is megfizethetetlenek. Az IBA-ból például 5 g-ot már 40 euróért adnak, az IAA viszont jóval drágább, 100
mg 270 euróba kerül.
Ha kiindulási anyagunk hajtáscsúcs vagy más szaporító szövet, mikroszkópot se kell vennünk. Az üvegáru pedig ingyen van,
a vissza nem váltható lekváros üvegekből. Autoklávnak egy kuktafazék is jó.
Szaporító berendezést viszont barkácsolnunk kell. Egy akkora kamrát, ami megfelel igényeinknek. Amiben tökéletes
megvilágítást és egy hőszabályozóval ellátott fűtőszállal állandó meleget tarthatunk.
Azt már én teszem hozzá, hogy a mikroszaporításhoz természetesen laboratóriumi helyiségként használható mellékhelyiség és
a felneveléshez egy apró üvegház is kell.
Mikroszaporítás útján bármilyen, nekünk tetsző diófáról szaporítóanyagot nyerhetünk, legyen az vörösbelű vagy fürtös vagy
Szent János-dió.
Jó kísérletezést, jó diónemesítést!
Már így is le vagyunk maradva, mert az első, mikroszaporított diófák kísérleti ültetvényekben már közel húszévesek.
Spanyolországban már - a világon elsőként - üzemszerűen folyik a dió mikroszaporítása. López spanyol szakember 2001-ben
már 140 hektáron, 20000(!) mikroszaporított diófát ültetett. Öt kaliforniai fajtával dolgozott, a csemeték 10 cm-es méretet
elérve kerültek kiültetésre, öntözött körülmények közé. A kiültetett csemeték mindegyike elérte az első évben a 140 cm-es
magasságot. A második évben az öt fajta növekedése eltérő volt, de a fajta átlagnövekedését mind az öt fajta meghaladta.
A mikroszaporítással mások is, sok helyen próbálkoznak. Az eredmények nagyon vegyesek. Vannak egybehangzó, de eltérő
publikációk is.
Érden a kiindulási anyag az egyébként is szaporításra használt anyafák vegetatív anyaga. Táptalajnak az említett MS mellett
a DKW (Driver-Kuniyuki) táptalaj agarral szilárdított változatát találták eredményesnek.
A diókutatóknak - úgy látszik - az a fő problémája, hogy a dió mikroszaporítás megbízható módszerét nem egy kutató, hanem
egy gyakorló szakember dolgozta ki. Aki azután nem publikálta, üzleti titokként kezelte, és húsz éve profitál belőle.
Most, 2013 tavaszán kaptam meg Lukas van Zyl összefoglaló tanulmányát, amiben megerősíti, hogy a spanyol
mikroszaporításnak világraszóló hatása van. A Délafrikai Köztársaságban kiültetésre kerülő dióoltványok gyakorlatilag
mind importált, szabadgyökerű spanyol mikroszaporított csemeték. Egy hibája van ezeknek a diócsemetéknek, az, hogy
amikor Délafrikába érkeznek, még csak 5 mm vékonyak, fejletlenek, kiültetésre nem alkalmasak. De ez nem baj, egy évet

úgyis karanténban kell nevelkedniük, az esetleges zárlati betegségek, kártevők kiszűrése céljából.
Jelenleg úgy látszik, a dió annyiban is speciális növény, hogy nem fog sikerülni egy minden fajtára, eltérő körülményekre
alkalmazható mikroszaporítási módszert kidolgozni, de egyes konkrét körülményekre, konkrét diófajtákra igen, és ha
általában nem is, de konkrétan, egyes esetekben megteremthető lesz a termőhelyhez és művelésmódhoz igazodó, egységes
alanyú ültetvények létrehozása.
Egy francia diófaiskolásnak is sikerült a dióalanyok üzemi méretű mikroszaporítása.
A mikroszaporított anyag kiültetése a mesterséges kultúrából további hajtatóházi nevelésre:

Már évközben is látszik a jó gyökérfejlődés, és egyéves korában a mikroszaporított alany gyökérzete sokkal fejlettebb, mint
a hagyományosan nevelté.

Végül a mikroszaporított alanyú diócsemete oltás után, egyéves további neveléssel:

Ma még be sem látjuk, mennyi lehetőség van a dió mikroszaporításában.
Például irániaknak (vahdati, Rezaee és egy harmadik társuknak, a neve most nem jut eszembe) sikerült gyenge növekedési
erélyű diót mikroszaporítaniuk. Talán egy újfajta, intenzív művelési mód kiindulópontja lehet. A két képet együtt tették közzé,
alul a gyökeres mikro-diófa, felül pedig a tovább nevelt, de szabadba még ki sem ültetett változata, amely már csemetekorában is virágzik.

Kéretik Iránt nem lenézni, jóval előttünk járnak.
Kaliforniai tapasztalat, hogy a mikroszaporított diócsemete - ellenőrzött kísérletek szerint - a saját gyökerén gyorsabban
növekszik, hamarabb nagyobb termésre képes, mint az azonos korú oltvány. Ez az előnye. A hátránya pedig az, hogy
gyökérgombákra és fonálféregre érzékenyebb, tehát a konkrét kísérlet konkrét 10 éve alatt a mikroszaporított állományban
több károsodás, pusztulás következett be, és végeredményben a mikroszaporított állomány nem termett több diót, mint a
kontrollként ültetett oltványok.
Persze, ez az eredmény egy adott kísérlet eredménye, egy diófajtánál (Chandler), egy adott alannyal összehasonlítva (paradox
dió), egy adott fertőzöttségű termőhelyen. Más körülmények között más eredményt kapnánk.

A legújabb szaporítási mód
Koreaiak (H. Suk-In, L. Moon-Ho, J. Yong-Seok) dolgozták ki, annak érdekében, hogy a diószaporítás eredményesebb
legyen. Epicotyls technique-nek nevezték el. Lényege, hogy rögtön az alany csírázása, kelése után oltanak, hasonlóan, mint
nálunk idehaza újabban a dinnyepalántát. Amikor az alany 5-10 napos, olyan oltócsappal oltják be, ami 1-2 rügyet tartalmaz,
és 3-6 cm hosszú.
Az alany-növénykét mintegy fele magasságban vágják el, a vágatnál egy hasítékot ejtenek függőlegesen, és beleillesztik az
oltócsapot. Végül műanyag szorítókapoccsal rögzítik.

Oltás után minden oltványra polivinil borítót helyeznek, hogy megvédjék az oltványt a kiszáradástól. 25-27 C°-on tartják, 8085 %-os páratartalmon.

Az oltócsapon lévő nemes rügy 10 nap elteltével megreped. Amikor a rügyből előtörő hajtás 3-5 cm-es, a borítást leszedik.
Amikor pedig az új hajtás erőteljes növekedésnek indul, a hőmérséklet csökkenthető, és intenzív gondozás mellett az oltvány
természetes körülményekhez szoktatható. Persze, ekkor már az üvegházon kívül is elég melegnek kell lenni. Kiültethető.

65-87 %-osak az eredések. A februári oltás eredményesebb, mint a márciusi, áprilisi. De azt, hogy hogyan lehet ilyen korán
csíráztatni a diót, nem közölték.
Ezt az oltási módszert, a csírázás utáni oltást Magyarországon nem alkalmazzák. De a kínaiak már átvették, és oktatják is.
Egy kínai tankönyv ábrája:

Mindezt komolynak mondható, tudományosnak mondható anyagokban olvastam a kelés utáni oltásról. Jó, jó, szép, szép, de
hogy működik ez a gyakorlatban?
Remekül! Nagyüzemileg. Egy gyakorlati fénykép Koreából:

Figyeljük meg, - a fölsőbb képeken is látszott, - gyakori, hogy csúcsrügyes oltócsapot is használnak. Virágzik, nem virágzik,
nem érdekes, de a csúcsrügyből fejlődik a legerősebb hajtás.
És a szaporítóházak részlete, ahol a csemetéket továbbnevelik:

A diócsemete előkészítése ültetésre

Láttuk, a diócsemete nevelése sok munkával jár és időigényes. Számítsunk arra, hogy az
alanyt is, az oltványt is két évig kell nevelnünk, tehát négy év munkája van az ültetésre
kerülő diócsemetében.
Ekkor a csemetét suhángnak vagy koronás oltványnak nevezzük. A suhángon nincsenek
elágazások, a koronás oltványon vannak. Árban nem szokott különbség lenni köztük, és
gyakorlati tapasztalatok alapján számomra szimpatikusabb a suháng, mert kiültetés után
úgy tudom metszeni, ahogy akarom, nem kell tekintettel lennem kialakuló vázágaira,
alacsony szétágazására. Egy előadásában Szentiványi professzor is a suháng mellett
foglalt állást, a csemetekori koronát hátránynak minősítve.
Hivatalos előírás szerint a 100 cm-nél hosszabb suháng számít elsőosztályúnak.
Kétéves oltványok egy faiskolában:

A diócsemete magassága nem döntő tényező. Jó, ha jól fejlett, de fontosabb, hogy a gyökérzete legyen minél dúsabb,
vékonyabb gyökerekkel is jól ellátott. A gyökérnyak átmérőjére vonatkozóan a hazai előírás 6-9 mm, de ez elég kevés, a
gyakorlatban ennél egészségesebb csemeték kerülnek forgalomba.

A következő képen egy szlovéniai faiskolai lerakat eladatlan, kimaradt diócsemetéi látszanak. Ezek a lerakatban még egy
évet erősödnek, eladás előtt. Megjegyzem, a hazai kínálat minősége lényegesen jobb.

A faiskolából október 10-e előtt ne kezdjük meg a kitermelést, hogy a törzs, a hajtások minél jobban beérjenek. Ez idő előtt
kitermelt csemetét ne is vásároljunk! Viszont ez után ha lehet, a kitermelt, vásárolt csemetét azonnal ültessük el.
A faiskolák általában nem csak dióval foglalkoznak. Ha az őszi munka bármilyen, akár időjárási ok miatt késik, rendszerint
a diócsemete felszedése marad utoljára. Vagyis novemberre.

A kitermelt diócsemetét ötösével szokták kötegelni, a másodosztályúakat tizesével. A jól fejlett diócsemetéből 5 db együtt már
elég nehéz, főleg, ha egész nap azt kell emelgetni.

Diócsemete kiemelő lánctalpas célgép kicsiben (Svájc) és nagyban (Kalifornia) munkája:

A faiskolából kitermelt csemetéket akár faiskolai lerakatban, akár a leendő gazdájánál kerül tárolásra, azonnal vermelni
kell, vagy hűtőtárolóba helyezni, akkor is, ha hamarosan ültetésre kerül. Hűtőtárolóban 0-+2 C° közötti hőmérsékleten és 95
%-os relatív páratartalmon kell tartani, a vermelés pedig akkor megfelelő, ha a vermelő közeg (föld, homok, perlit, stb.)
rögmentes és állandóan nyirkos, és a gyökérzetet hézagmentesen fedi. A gyökérzet vízben legfeljebb 1-2 napig állhat
károsodás nélkül, a vermelő vízzel való elöntését - akár a tavaszi hóolvadás idején is - meg kell akadályozni. A gyökérzetet a
vermelő anyag teljesen fedje be, és ha a kiültetés nem történik meg ősszel, a kemény fagyok beállta előtt a vermelő anyagot
annyira meg kell vastagítani, hogy a gyökérzetet ne érje -10 C°-nál erősebb hideg. Az a helyes, ha a vermelőben a csemetéket
- akár kötegelve - kissé megdöntve helyezzük, és a törzs alsó részét is befedjük.
A helytelenül tárolt csemete sokszor károsodik, kiültetésre alkalmatlanná válik.
Ha megfagy, a rügyek és a rügyalapi rész megbarnulnak, elhalnak. A tünetek a gyökereken és a vesszők vékonyabb részein
összefüggő felületen jelentkezhetnek, a törzsön és a vesszők vastagabb részein gyakran csak foltokban.
Ha kiszárad, a kéreg megráncosodik. A belső szövetek száraz tapintásúak. A vízhiány következtében a csemete
életfolyamatai állnak le.
A fagy és a kiszáradás egyaránt járulékos betegségekkel járhat. Az elhalt részeken szaprofita gombák telepedhetnek meg,
amelyek tovább károsítják a csemetét. Jelenlétükre a penészbevonatból következtethetünk.
A munka eredménye, egy első éves, kiültetett diócsemete:

Konténeres oltványok
Tisztelt Kollégám, a faiskolások, köztük kiemelten a diófaiskolások a világ legtalálékonyabb emberei, ha arról van szó, hogy
a fiatal facsemetének minden jót megadjanak, amire annak szüksége van. Például arra, hogy a gyökere állandóan földben
legyen. Ezért találták fel a konténeres csemetenevelést. J. Monier francia faiskolás nem volt elégedett a korabeli nevelőedényekkel, ezért - mellesleg az építőipar nagy örömére - feltalálta a vasbetont, és abból készített konténereket.
A diócsemete-nevelésben konténernek nem a köznapi értelemben használatos konténereket nevezik, hanem - a diósok
műveltségi szintjére tekintettel - visszanyúlnak a szó eredeti, latin gyökereihez, és minden olyan edényt konténernek
neveznek, amiben a diócsemete gyökere földdel együtt elfér.

A konténer lehet szilárd, de lehet egy darab fóliából hajlított, ragasztott edény is, legalább 8 literes, leginkább fekete fóliából,
hogy gyűjtse a meleget. De jó a kép szerinti textilszatyor is.

Konténeres neveléssel egyrészt egy átültetés maradhat el, annak minden kézi munkájával, a másik nagy előnye, hogy az
ültetési szezon nem korlátozódik az év vegetációs időn kívüli részének fagymentes idejére, hanem a vegetációs időben is
ültethető a diócsemete. Ez utóbbi előny a nagyobb. A természettől távol élő városi ember, aki ugyanakkor mégis szeretne
magának a hétvégi telkén egy diófát, hideg novemberi vagy márciusi időben nem szánja rá magát, hogy diócsemetét
vásároljon, ültessen. Májusban jut eszébe, és milyen jó, hogy konténeres diócsemete kapható, ültethető akkor.

Tehát főleg a fogyasztói kereslet indukálja a diócsemete konténeres nevelését.
Foglaljuk hát össze, mik a konténer előnyei a szabad gyökérrel szemben, vevői, felhasználói szemszögből.
Először is, csökkenthető, akár teljesen elkerülhető a csemeték átültetéskori megrázkódtatása (vagy aki idegen szóval jobban
szereti, a stressz, a sokk).
Konténerben eleve jobbak a gyökérfejlődés feltételei. Jobban adagolhatók tápanyagok, víz, jobb a gyökerek
szellőzöttsége, és melegebb a talaj, mint szabadföldön. A gyökerek nagyon fontosak acélból, hogy a kiültetés pillanatától
kezdve kellő mennyiségű vízzel és tápanyaggal láthassák el a csemete zöld részeit.
Ha a konténer anyaga lebomlik a földben, ültetéskor egyáltalán nem károsodnak a gyökerek, mert a csemetét ki se kell

emelni az edényből.
Nem kell a hűvös őszi vagy tavaszi időben ültetni, amikor a gyökereket inkább fertőzik a talajlakó gombák, hanem
ültethetünk melegebb, szárazabb talajba is.
Másodszor, az ültetés ideje teljesen a gazdától függ.
Tavasszal, nyáron, ősszel, bármikor.
Sok csemetét ültethetünk egyszerre, a később ültetésre kerülőknek se szárad ki a gyökere.
Vásárláskor a vevő egyenesen a helyszínre viheti a csemetéket, nem kell vermelni, vagy hűtőben tárolni.
Ha konténeres alanyt vásárolunk, akár saját diófajtát is olthatunk rá.
Harmadik előnye a konténeres csemetéknek, hogy a csemete nem növi túl az ültetéshez ideális méretet.
A konténerekben dúsan fejlődnek hajszálgyökerek, szemben a szabad gyökerű csemetével, amely sok esetben a
főgyökér növelésére fordítja energiáit.
A konténer visszafogja a gyökérfejlődést, tehát a hajtásfejlődés se lesz túl nagy.
Gyomirtási szempontból is előnyösebb a konténer.
A konténer földjébe kevert szervesanyag megköti a rápermetezett gyomirtószert, az nem szivárog a mélybe, a
gyökerekhez.
A gyomirtószer a konténerek közé, a műveletlen talajra is permetezhető, nem kell a diócsemetéket közvetlenül
permetezni.
A felsorolt előnyök egy külföldi diótermesztési szakújság - ugye, hihetetlen, de ilyen is van, - olvasói leveleiből lettek
összeválogatva. De vannak a konténernek hátrányai is, ugyanazon olvasók szerint.
A vevőnek legtöbbször kisteherautóval kell menni diócsemetét venni. Mi van, ha nincs neki?
Konténeres diócsemete nem rendelhető csomagküldés formájában.
És a lgfontosabb: Konténerben a diócsemete gyökere gyakran körkörösen nő. Ami nagyon rossz.
Tisztelt dióbirtokos Kollégám, tudomásul kell vennünk, hogy akárhányszáz, akárhányezer diócsemetét ültetünk is,
kisebbségben vagyunk az egy-egy diócsemetét vásárlókkal szemben. Ezért terjed a konténeres csemete. Nekünk sokkal többe
kerül a konténeres csemeték szállítása, és hátrány az is, ha nem látjuk a csemeték gyökerét, egészségesek-e. Nekünk tehát a
szabadgyökerű csemete jobb.

Most egy kicsit a konténeres nevelés gyakorlati részéről. A módszer nem új, Szentiványi Péter munkásságának kezdeteitől, a
korai 1950-es évektől már alkalmazta.
A konténer anyagának kiválasztásában tág tere van a fantáziának. Ne ragadjunk le a legáltalánosabb műanyagcserepes vagy
műanyagfóliás megoldásnál. Házilag újságpapírt is használhatunk, ami köré vékony dróthálót kötünk. Mindkét anyag
elbomlik a talajban, de arra ügyeljünk, hogy a drótháló könnyen rozsdásodó legyen. A dróthálón addig is átférnek a
gyökerek. Több szempontból előnyösebb, ha úgy ültethető a csemete, hogy a konténerből nem kell kiszedni (gyökérsérülés,
száradás, stb.).
A konténeres nevelés nagyon jó a kézben oltott oltványokhoz.
A télvégi kézben oltás, majd izzasztás után hűvös helyen tárolt oltványokat minél előbb konténerekbe helyes ültetni, és olyan
helyre, pl. fűtött fólia alá elhelyezni, ahol nem fogja fagy érni. Az ültetőközeg többféle lehet, végső esetben jó minőségű föld is
megfelel.
A konténeres oltványok nevelhetők egész éven át fólia alatt, de fólia alatt mindig párásabb a levegő, ezért a csemetéket
veszélyeztető sokféle gombabetegség ellen sűrűn kell permetezni. Ha az időjárás miatt nem kell a fóliát lezárni, a szellőztetés
is állandó legyen.
Egyébként gyomtalanítani is gyakran kell, műtrágyázni is, és öntözni, bő vízzel. Tősarjazni és kötözni ugyanúgy kell, mint a
szabadföldön nevelt csemetét. Amikor a hajtások 20 cm-esek, válasszuk ki azt az egyet, amit meghagyunk, ami a törzs lesz.
Az oltócsap csonkját vágjuk le, helyét kenjük be sebkezelővel.

A nyár második felében már ne műtrágyázzunk, hogy őszre a hajtásunk jól beérjen. Augusztusban már akár ki is ültethetjük
végleges helyükre, ez azzal az előnnyel jár, hogy előbb gyökeresedik be, mint a novemberben ültetett szabadgyökerű csemete,
így a következő évi fejlődése jobb lesz. Nem beszélve a következő tavaszi ültetésűekről.

Ha konténeres oltványt ültetünk ki, arra mindig ügyeljünk, hogy a gyökereken lévő föld egyben maradjon, a gyökerek
ültetéskor ne sérüljenek. Az ültetőgödör mélyebb legyen, mint a konténer nagysága, hogy a végleges helyre ültetett csemete
ne kerüljön magasabbra, mint volt. A kiszáradás veszélye miatt. Ugyanezért ültetés után helyes a csemeték tövére földet
húzni, vagy mulcsozni.
Az ültetés utáni azonnali, bő vizes öntözéssel elősegíthetjük a hajszálgyökerek tapadását a talajszemcsékhez.
Persze, karózni is kell a kiültetett csemetéket.

Dió-faiskolák itthon és külföldön
A hazai diófaiskolák az állandó változás állapotában vannak. Mindig mennek tönkre és mindig alakulnak újak. Most (hadd
ne mondjam, mikor) 17-en vannak. A diócsemete iránti igényt vagy kielégítik, vagy hiány van. Az újabb fajtákkal vagy
foglalkoznak, vagy nem. Évről évre változik, nehéz nyomonkövetni, csak győzze az ember a fejét kapkodni.
Mint említettem, Magyarországon az Érd Elviramajori telephelyű Gyümölcs- és Dísznövény Kutató Termesztő Kht a
legnagyobb diócsemete-előállító. Közelmúltbeli nyugdíjba vonulásáig mintegy 50 éven át dolgozott itt dr. Szentiványi Péter, a
hazai diónemesítés atyja, akinek tevékenységét csak egyértelmű elismeréssel illethetjük, mert - egyéb kutatásain túlmenően az általa kinemesített diófajták hazai viszonylatban igen jól beváltak. Jól teremnek, diójuk minősége felveszi a versenyt
bármely híres Grenoble-i vagy kaliforniai dióval.
Az érdi telepen - csakúgy, mint az országban mások is - a nemes magyar fajtájú diócsemeték nevelésével foglalkoznak. A
telep csemetekínálatából:

Érden konténeres diócsemete is kapható.

Tisztelt diótelepítő Kollégámnak nagyon ajánlom, ha diócsemete iránt érdeklődik, látogasson el Érdre, és nemcsak figyelmes
tájékoztatásban részesül az intézet dolgozói részéről, hanem a diócsemete nevelését is megtekintheti. Elviramajort úgy lehet
megtalálni, hogy Érdről a régi balatoni úton (mai 70-es úton) kimenet Martonvásár irányában az első vadgesztenyesoron kell
balra fordulni.
Az érdi kutatásokat nagyon későn követte az alsószentiváni Szentiványi diófaiskola megindulása. Specialitásuk, hogy nem
csak a magyar szelektált alapfajtákból, hanem főleg a továbbkeresztezett diókból áll kínálatuk. De igény szerint bármi másra
(más fajták, feketedió alany, dísz-dió, stb.) is képesek.
Első éves alanyok:

Konténeres oltványok:

Szabad gyökeres csemeték:

Igen jó minőségűnek mondják Ceglédbercelen a Jaksics faiskola diócsemetéit. A faiskola- ugyanúgy, mint a honlappal
rendelkező többi hazai diófaiskola is - az interneten is megtalálható, de a honlapján szereplő címek közül a ceglédit kell
keresni, ott van a faiskola, Ceglédről kifelé a sorompó után rögtön jobbra. Hamarosan már oldalrügyes hazai fajtákkal is
rendelkezni fognak.

Jó diócsemetéket állít még elő Debrecenben a Hunyadi Kft, de sajnos, nem eleget. Orosházán és Nyíregyházán pedig sajnos,
megszűnt a diócsemete-előállítás.
Vannak kisebb magántulajdonú faiskolák is, közülük csak Lantos András konténeres diócsemetéit ismerem. Állítólag Gara
Miklós is termel diófacsemetét Látrányban, és olyan értesülésem is van, hogy Rákóczifalván hosszabb szünet után újból
megindult a diócsemete-előállítás, sok nehézség árán. Rákóczifalván a nagyobb faiskola Süveges úr tulajdona, a kisebb pedig
Szőke úré.
Mielőtt a legutolsót is ajánlanám, egy tipp: Tisztelt diófaültető Kollégám, ismeri a dunaföldvári Németh-faiskolát? Nézze meg,
milyen diócsemetéik vannak!
Tárnokon a Jáky-faiskola kínál konténeres diócsemetéket. Képek a faiskola kínálatából:

Megjegyzem, nekem a konténeres diócsemetékkel nem volt szerencsém. Az még csak hagyján, hogy drágább és nehezebben
szállítható. De az már bosszantó, hogy 8 db-ból 3 db eredt meg, a többinek a gyökerét a következő évi pótláskor kézzel ki
lehetett húzni a földből.
A másik lehetőség, hogy saját dióültetvényünket saját nevelésű oltványokból telepítsük. Nem könnyű munka, de mint a Tóthcsalád Fülek melletti, saját nevelésű oltványai is mutatják, nem reménytelen. Előzetes faiskolai gyakorlat nélkül, de nagy
önbizalommal és lelkesedéssel megoldható, akkor is, ha a faiskolának szánt földterület műveltsége, kultúrállapota nem volt
ideális. Gyakori kapálás, többszöri öntözés, növényvédő permetezés meghozza az eredményt.

A sajátkezűleg oltott oltványok eredése igen magas, több mint 80 %-os. A munkához az egyik legjobb magyarországi
szakember segítségét is igénybevették, így kb. háromezres csemetelétszámmal rendelkeznek. A képen a diócsemeték az első
éves fejlődésen túl vannak, és egészségesen indulnak a második faiskolai tavasznak.

Vannak külföldi faiskolák is, ha tisztelt diófaültető Kollégám egzotikus diókra vágyik.
Franciaországban Grenoble-tól 30 km-re nyugatra Polienas helységben működik a Desbrus család diófa-iskolája, Pepinoix
néven. A faiskolában évi 15.000 db csemetét tudnak előállítani, INRA-CTIFL-minősítéssel. Fajtáik: Franquette, Lara,
Fernor, Parisienne, Ronde de Montignac, Meylanaise, Fernette, Ferjean, Mayette, Serr, Bijou, stb. Faiskolai termelésüket 52
ha-os termő dióültetvény egészíti ki.
A franciák közül a Payre faiskola nemcsak azzal érdemel figyelmet, hogy az összes diótermő francia
fajtát szaporítja, (valamint néhány kaliforniait is,) mindet a Lozeronne francia alanyfajtára oltva,
hanem azzal is, hogy erdészeti célú diókat is nagy mennyiségben kínálnak. Feketediót is, hibriddiót is a
közönséges dió mellett. Az általuk szaporított hibriddiók anyai ágon feketediók, apai ágon közönséges
diók. Korszerű technikával, in vitro tenyészettel rendelkeznek, és külföldre is szállítanak.
A vállalkozás székháza:

A faiskola tulajdonosa (piros ingben) - a rossz idővel se törődve - rendületlenül adja a szaktanácsot.

Diótermesztési célú fajták kínálata:

Alanynak nevelt Lozeronne diók júniusban.

Reklámképek az első és a második éves oltványokról.

A valóságban így néznek ki júniusban a kiültetett első éves oltványok.

Moldáviából az AMG Kernel cég faiskolájáról van tudomásom. Nagy faiskola, évente 300.000 diócsemetét értékesít. Fajtái a
legjobb, nemesített szovjet és moldáv oltványok: Chisinau, Calarasi, Corjeuti, Schinoasa, Cazacu, Cogalniceanu, Costiujeni
(korábbi szovjet nevén Kosztjuzsenszkij). Szoroka városa közelében, a dnyesztermenti mélyrétegű öntéstalajokon, nagyon jó
minőségű földeken dolgoznak. Saját, árutermelő dióültetvénnyel is rendelkeznek, ami jelenleg kb. 500 ha területű, de
minimum 1000 hektárosra tervezik fejleszteni.

A cég oltótelepe:

Moldáviában több, nagyobb diófaiskola is működik, közülük a Makler nevű kizárólag francia diófajtákat szaporít.

Ukrajnában, Kiev közelében, Voznyeszenszkben működik az "Orehovüj Szad" (Dióskert) nevű faiskolai vállalkozás. Az
elismert ukrán diófajtákat, köztük a nálunk is nagyon keresett Bukovinszkaja Bomba fajtát szaporítják, nagy tételben.
Oltványaik kiültetés előtt:

Még egy ukrán diófaiskola. Krim, Szimferopol.

Dániában Lars Westergaard faiskolája érdemel nagy figyelmet, Kertemindében. A hideg éghajlatot elviselő, ott is jól termő
diófajtákat szaporítja, és új fajták kifejlesztésén dolgozik. Szívdiót, pekándiót is szaporít, valamint háromféle dísznövényváltozatát a dióféléknek. Nemcsak figyelmet, elismerést is érdemel.
Frans Geraets faiskolája Hollandiában, a Venlo városhoz tartozó Steijl helységben fekszik. Egyéb fákkal is foglalkozik,
nemcsak dióval, de ezt nézzük el neki, mert óriásdiókból neki van a legnagyobb választéka a világon. És még csak bővülni
fog. Geraets úr diókutató, -nemesítő, -szaporító, -kísérletező tevékenysége minden elismerést megérdemel. Legalább egy
Arany Dió díjat, ha van ilyen. Nem tudok mást ajánlani, tessék megnézni. Személyesen, vagy az interneten. Itt csak egy képet
mutatok, de ez semmi.

Törökországban ceviz.com.tr címen fut talán a legnagyobb török diófaiskola. Az ismert török és a jobb kaliforniai fajták
mindegyikét szaporítják. Sőt, el is telepítik, ha a megrendelő kívánja. Azt hiszem, Bursában székelnek.

Kanadában, Ontario-ban ismeretes a Grimo Nut faiskola, amely tízféle diófajtát szaporít, ezen kívül a dió Északamerikában
honos rokonait és azok hibridjeit is. A képen szívdió-csemetéket látunk.

Kalifornia a diócsemete-nevelés szempontjából is élenjáró vidék. Csemetekiemelő, kötegelő célgépek munkában,
Kaliforniában, Dave Wilson faiskolájában:

A kiszedőgép munkájának előfeltétele, hogy a diócsemete nem haladhat meg egy bizonyos, mintegy 1,80 m-es magasságot,
ezért kiemelés előtt egy csúcsmetszés szükséges.
Az ugyancsak kaliforniai Sierra Gold faiskola tulajdonosa, Walter Berg szívesen lát látogatókat Yuba City, Garden Hwy
című faiskolájában, amint azt a mellékelt kép is mutatja. A Kaliforniában kedvelt diófajták mellett más gyümölcsfajokkal is

foglalkozik. Két kép az SG faiskolából:

Az ausztrál kontinens diócsemete-neveléséről nem sokat lehet mondani. Gyakorlatilag Webster diótermesztő tartja kezében,
az állami kutatóintézeten kívül ő az egyetlen faiskolás. Tazmániában található a csemetekert, ott, ahol egyébként a
dióültetvénye is. Évente kb. 60.000 db oltványt nevel és ad el.
Ha már az ausztrál szövetségi államot ebben az összefüggésben megemlítettem, hadd mondjam el, hogy kísérleti telepük
Melbourne-től északra található, Tatura helységben. Főleg helyben szemzett diót nevelnek, bár a mikroszaporítást is
kipróbálták.
Természetesen, az említett - és a nem említett - nagyobb diófaiskolákon túl világszerte nagyon sokan foglalkoznak házilagos
méretű, mikrovállalkozási szintű diócsemete-neveléssel. Példaként említeném meg Törökország keleti feléből
Kahramanmaraş város körzetéből, Çaglayancerit faluból a Kalayci család vállalkozását. Munkában a család:

Faiskolájuk elfér egy házikertben.

Mivel a falu köves hegyvidéken fekszik, a csemetenevelést nem is a talajban végzik, hanem könnyű komposzttal töltött
konténerekben. Az előkészített konténerek:

A diószemeket komposzt-halomban csíráztatják.

Könnyű a helyzetük, nem kell oltaniuk a magoncokat, mert a helyi, államilag elismert tájfajta, a Caglayancerit, magról
szaporítható. A zárt, hegyvidéki területen viszonylag egységes a tájfajta állománya. Annak ellenére, hogy magonc-csemetéket
árulnak, csemetéikről hivatalos tájfajta-igazolást adnak.
A vállalkozás képei májusban:

Nyáron:

Októberben:

Van, amikor a csemeték a hó alatt telelnek.

Máskor meg fólia-alagútban.

Sok sikert a Kalayci családnak! És a többinek is, akik hasonló munkára szánják rá magukat.

Munkanélküliség van? A házikertet akkor is meg kell művelni. Így is lehet, mint Kalayciék csinálják. Tisztelt munkanélküli
Kollégám, számolja össze a fenti képekből, kb. hány konténer fér el egy kertben. És szorozza be 2000 Ft-tal, vagy
akármennyivel. Ennyi lenne a bevétele.

Diónemesítők világszerte
Kérem Tisztelt Kollégámat, ismerkedjen meg ezzel a hölggyel! Ő Gale McGranahan, a világ jelenlegi
első diónemesítője.
Kaliforniában, a Davis Egyetemen dolgozik, a nagytekintélyű Serr professzor utóda. A diónemesítés
terén ő rendelkezik a legnagyobb tudományos, anyagi és diótermelési háttérrel, így joggal nevezhető a
világ vezető diónemesítőjének. A dió mikroszaporításával nem sokan foglalkoznak, ő közéjük tartozik.
Munkakörébe tartozik a dió génátültetés-technikája, mikroszaporítása, szövetszaporítása, betegségek
elleni öröklött ellenállóság kutatása, dióhibridek előállítása.
Ha Tisztelt Kollégámnak a diónemesítéssel kapcsolatban valamilyen kérdése van, nyugodtan forduljon
hozzá. Angolul írjon!
Hadd mutassam be Tisztelt Kollégámnak Abhaya Dandekar professzor urat, aki távolról szintén
kollégánk. Egyebek mellett a dió transzgénikus nemesítésével is foglalkozik.
Ő kutatta fel az Agrobacterium tumefaciens elleni védekezés lehetőségét a diónál. Mint tudjuk, az
agrobaktérium közönséges, általában mindenhol előforduló talajlakó baktérium. De ahol a diófa
megsebzett gyökerén behatol a diógyökérbe, a gyökér szövetein belül a sejtekbe is bejut. A baktérium
génjei itt kapcsolatba kerülhetnek a diógyökér-sejt magvának génjeivel, azokat befolyásolhatják,
átalakíthatják, olymódon, hogy a sejtet szaporodásra, daganatképződésre tudják serkenteni. A diófa
tövén így alakul ki a jellemző agrobaktériumos daganat. Megnehezül a víz és a tápanyagok áramlása
mindkét irányban, és a fa legyengülhet. A baktérium a fa daganatában él, annak tápanyagait
fogyasztja, gyakorlatilag a baktérium a fa parazitája. Ez a kórkép itthon is előfordul, de Amerikában
gyakoribb.
Dandekar professzor ennek a problémának a megoldásán dolgozik. Ezen kívül foglalkozik a Bacillus thuringiensis nevű
közismert baktérium által termelt rovarölő fehérjekristály dióba való átvitelével, pontosabban génátültetési módszerrel a
rovarölő fehérjének a diónövénnyel való megtermeltetésével, így végső soron például az almamoly elleni rezisztencia
kialakításával.
Ezek a génátültetési eljárások azt feltételezik, hogy ha sikerült a kedvező gént a dió egy sejtjének génjeibe átültetni, akkor
abból az egy sejtből kell új növényt, majd vegetatív úton új növényállományt előállítani. Tehát a transzgénikus kutatás
eredményessége nagyban függ a sejtszaporítási módszer eredményességétől is.
Szóval, komoly munkát végez, remélem, hallunk még róla.
Bepillantás a kaliforniai diókutatók diószüretébe:

McGranahan és Dandekar professzorok munkáját elődjük, Eugene Frank Serr professzor (1898-1968) alapozta meg, ő hozta
létre a kaliforniai diókutatást, diónemesítést. 1951-ben specializálódott végleg a dióra, bár addig is fontos kutatásokat végzett
a gyümölcsfák, köztük a diófa tápanyagszükséglete és -ellátása terén, ezen belül főleg a mikroelemek szerepét tárta fel.
A helyi, kaliforniai dióra és a paradox dióra mint alanyra ő oltott először nagy számban nemes diófajtákat, miután
kiválogatta ezek legjobb klónjait. A nemes diók közül 10 diófajta létrehozása fűződik nevéhez, amelyek közül a Serr fajtát
róla nevezték el. Eredményesen kutatta a legjobb metszési módszereket, amelyek segítségével lehetővé vált a teljesen
gépesített diószüret.
Két évet töltött Törökországban, az izmiri egyetemen segített megalapozni a dió-kutatásokat.
Az egyéb külföldi diónemesítők közül Törökországból Yasar Agcát szerettem volna tisztelt Kollégámnak bemutatni, aki aktív
munkát végzett a török diótermesztés érdekében.
Agca munkatársaival 1993-95 között több mint 25.000 magonc diófát vizsgált végig, több alkalommal Kelet-Törökországban,
a Van-tó körül. Céljuk a diófa természetes változatosságának kihasználása, ígéretes magonc-egyedek kiválogatása volt.
Munkájuk eredménye hamarosan újabb török diófajták megjelenése lehet.

Yasar Agcáról sajnos, nem sikerült képet szereznem, megvan viszont Hatice
Dumanoglu képe, aki szintén ugyanazt a munkát végzi, igaz, a mai kor
követelményeinek megfelelően már magasabb szinvonalon. Amellett, hogy az
ankarai egyetemen tanít, a yalovai kutatóintézetben is dolgozik.
Publikációi jelennek meg. A két legutóbbi tudományos cikkében a diófa
termékenyülés nélküli terméshozásáról és a dió szomatikus embriogeneziséről
értekezik.
A dióval kapcsolatos kutatások színtere Törökországban elsősorban a Márványtenger déli partján, Isztambullal átellenben fekvő Yalova város
gyümölcstermesztési kutatóintézete. A kutatóintézet több kilométer hosszan
elnyúló tengerparti területét mára teljesen bekerítette a város. Fejlesztésére nincs
lehetőség.

Tisztelt Kollégám, a diófa Törökországban is ugyanolyan mostoha növény, mint itthon. Ugyanúgy, mint az érdi kutató
telepen, Yalovában is az összes többi gyümölcsfa után, leghátul, több kilométerre találjuk a diófákat. Ha meg kívánjuk
tekinteni, ne is a főbejáraton, hanem a kert végén, a kórház felől közelítsük meg. Egyedül csak az olajfa van hátrébb

rangsorolva, mint a diófa.
Viszont a dióval komoly kísérleteket végeznek a törökök. Van genetikai kísérleti dióállományuk, a következő kép szerinti
diófáik az anyafák, amelyekről évente a szaporítóanyagot nyerik. (Kérem, tisztelt, diónemesítésbe kezdő Kollégám, figyelje
meg ezeknek a fáknak a sűrűségét, az alkatát. Négy méternél nincsenek távolabb a sorban, és bár a korona felső része
szabadon nő, az elérhető magasságig a vesszők évente csapra vannak metszve. A csap le nem metszett rügyeiből indul a
következő évi hajtás, amit beéréskor ugyancsak csapra vágnak vissza.)

A genetikai kísérleti állomány és két szép, ígéretes fajtajelölt.

Végeznek növénytáplálási kísérletet is, az oldott műtrágyát földalatti csepegtetőcsövön adagolják ki.
A legérdekesebb, de nem biztos, hogy a legsikeresebb kísérletük a metszési kísérlet. Ennek során az oldalrügyön is termő

diófajták termőkori rendszeres metszésével próbálkoznak, de nem úgy, mint a világ egyéb diótermesztő vidékein, vagyis
diósövény létrehozásával, hanem megtartva a diófák szokásos térállását, nem sűrítik be azokat, hanem egy bizonyos nagyság
elérése után évente körkörösen körbemetszik a diófát, és a tetejét is síkmetszésben részesítik. Ezáltal meggátolják a diófa
felfelé és oldalirányba irányuló növekedését, és nem kell idősebb korban kiritkítani az ültetvényt. Érdekes elgondolás, de
közben a diófa teszi a dolgát, és évente komoly, sűrű, erőteljes hajtásnövekedéssel hálálja meg a visszametszést. (A képek
június közepén készültek, még előtte vagyunk a szokásosan erős másodlagos hajtásnövekedésnek.)

Amikor erről a török kísérletről beszámoltam Szentiványi professzornak, ő bölcsen helyretett. Azt mondja, rosszul látom.
Nem évente, hanem kétévente metszik így a diót. A metszés utáni év a növekedési év, amikor sok csúcsrügy és az oldalrügyes
fajtákon sok oldalrügy is képződik, és a következő év a termőév. Mindenesetre ő se rajongott ezért a módszerért.
Szerintem a diófajta-honosítási kísérleteik a legbiztatóbbak. Kaliforniai fajtákat vizsgálnak török körülmények között.
Tengerparti, mediterrán vidékeiken az éghajlatban nincs nagy különbség, és a szakmai tapasztalatokat is megkapják
Amerikából. És a kutatási támogatást is.

Chandler fajtájú diófák és termésük Yalovában:

Van a yalovai kísérleti telepnek egy olyan része is, amelyen néhány éves, de már most megállapíthatóan oldalrügyön is termő
fiatal diófák nőnek. Erről a kísérletről nincs információm, annyira nem tudok törökül, hogy a telep dolgozói közül bárki is
segítségemre lehetett volna.

Összességében pedig azt tudom a yalovai diókutatásról megállapítani, hogy nemigen a diótermesztők érdekeit szolgálja. Kissé
öncélúnak tűnik.
Erre a megállapításomra egy neves hazai szakember úgy reagált, hogy nem öncélúak. Hanem az a céljuk, hogy minél több
kutatási pénzt hívhassanak le. Biztos neki van igaza, ő a szakember.
Yalova nem az egyetlen az újabb török diófajták előállításának műhelyei közül, legalább négy van még az országban. Kis
válogatás azokról a hazai és kaliforniai diókról, amelyekkel Törökországban foglalkoznak:

A francia délnyugati diótermő táj közepén, a három diós megye (Dordogne, Correze és Lot) találkozásánál fekszik Creysse,
ahol a francia diótermesztői szövetségek létrehozták közös kutatóintézetüket.
Az intézet tevékenysége bővebb, mint a most mutatott yalovaié. Nemcsak fajtaszelekcióval, új, oldalrügyes fajták
keresztezéses előállításával, növénytáplálási, öntözési kísérletekkel állnak a diótermesztők rendelkezésére, hanem a
diótermesztés technológiájának (szárítás, feldolgozás, csomagolás, stb.) fejlesztésével is. Külön figyelmet fordítanak a friss
dió technológiájára - a világon egyedüliként.

A másik, fontos diókutató intézet a chatte-i S.E.NU.R.A. a grenoble-i termőtájon. Az intézet székháza:

Vezető kutatójuk Agnes Verhaege.

A chatte-i diónemesítő intézet kísérleti diófajtái:

Egy-egy sor diófa a leendő fajtákból:

Szakmai tanácskozás a chatte-i kísérleti kertben:

Németországban Helga Lindemann eszi a diónemesítők diós kenyerét, Geisenheimben, (vagy
Biebelnheimben, nem tudom pontosan), már harminc éve.
Geisenheimben 1936-ban indult meg a diónemesítés. Először összegyűjtötték, leoltották és
összehasonlító vizsgálatok alá vetették a német lakosságú vidékek értékes dióit, 1942-ig összesen
1600-at. Ennyi nevet nyilván nem adhattak, ezért számokkal jelölték meg a fajtajelölteket, amelyek
legjobbjai a később elismerésre került, Nr. sorszámokkal jelzett német diófajták.
(Hogy 1942-ben miért szakították meg a gyűjtőmunkát, nem tudom megérteni. Mert rendben van,
hogy háború volt, de azért kéretik eldönteni, mi a fontosabb. A háború, vagy a diónemesítés?)

A német fajtaértékelés a következő jellemzőkre irányult:
A diótermés mérete, a légszáraz dió súlyával is jellemezve, aminek minimum 9 g-nak kellett lenni. Ennek során az igen
nagy diókat termő "lódiók" kiszűrésre kerültek, mivel dióbelük a héj nagyságához viszonyítva kicsi, tárolás során
barnul, vagyis a dió értékét nem őrzi meg.
A dióhéj keménysége, a törhetőség. Kezdetben a vékony héjú, jól törhető diókat tekintették értékesebbnek, de azok
eltarthatósága nem olyan jó, mint a közepesen vastag héjú dióké. Ezért később ezekre irányult a szelekció.
A dióbél minősége, amit egyrészt a héj-bél arány fejez ki, ennek 50-50 %-nak kell lennie. Másrészt az a tényező, hogy a
bél mennyire tölti ki a héjat, mennyire telt. A dióbél világos legyen, édeskésen jellemző dióízű.
Fontos a betegség-ellenállóság és a fagytűrés.
És a bő termőképesség is fontos, rendszeresen, évről évre.
És még 5-6 további fontos, vagy kevésbé fontos szempont.
Szóval, német alapossággal, német viszonyokra.
A nyugatnémet diónemesítéssel párhuzamosan az NDK-ban is bevizsgáltak és fajtaként elismertek több diót, mint a
Seifersdorfi kerek, az Ockerwitzi hosszú és a Pillnitzi nagy nevű fajtákat. Ezeket később Csehországban további nemesítési
munkákba vonták be.
A holland diónemesítés központja Groningen, Észak-Hollandiában. Az északi országrész természetes magoncai közül
válogatták ki fajtáikat, amikor ezt írom, már több mint harmincat. Közülük soknak nevet is adtak, (Amphyon, Cyril, Dionym,
stb.), a többit csak számmal jelölték. A diófajták ismertetésénél, hogy ne keveredjenek a német geisenheimi, ugyancsak
nagyrészt számmal jelölt diófajtákkal, a Groningeni név alatt soroltam fel ezeket.
Jugoszláviában 1965-2000 között folyt fajtaelőállító szelekciós diónemesítés, Csacsak, Zajecsar, Pecs és Bjelo Polje
helységekben. A projektvezető Mratinics Evica volt.
A kezdetben behozott francia és bolgár fajták nem bizonyultak megfelelőnek, ezért a lassúbb, költségesebb utat kellett
választaniuk, a helyi populáció vizsgálatát, leoltását. Azokat a jelölteket tekintették értékesebbnek, amelyek a bő termés
mellett a kései fagyokat is elkerülték, és rezisztensnek mutatkoztak a betegségekre. A dióbél világos, jóízű, magas
olajtartalmú legyen. A bél aránya haladja meg az 50 %-ot. Ezért a dió héja ne legyen vastag, a sima felszín a kívánatos.
A jugoszláv időkben öt fajtát állítottak elő: Champion, Srem, Tisza, Bácska és Mire nevűeket.

Tizenhárom fajtajelöltjük vár még elismerésre, és a kísérletek eredményeként kiválogatott 62 további típust génbankba
helyezték, későbbi nemesítések alanyaként.
A szlovén diókutatásokat Anita Solar végzi, a ljubljánai egyetemen, valamint a maribori kísérleti telepen. 1989-től kezdődően
kezdetben 1215 magonc diófát vizsgáltak három éven át, szerte az országban, majd ezekből a legértékesebb 24-et oltották le
alanyokra. A kiválasztás szempontjai főleg a késői kihajtás, az oldalrügyesség, baktérium-ellenállóság és a dió minősége
voltak. A munka eredményeként új és elismerés előtt álló diófajtákkal is rendelkeznek. Szépek és ízre is jók az új szlovén
diók, de majd a gyakorlat fogja megmutatni, üzemi körülmények között mit érnek. (A diófajták ábécé-sorrendes
felsorolásában olvashatók.)
Az új fajták értékelése, bevezetése köti le jelenleg a szlovén diónemesítés energiáit, újabb fajták kifejlesztése még várat
magára.
A képen Anita Solar az Európában is megtelepedett dióburoklégy kártételéről, életmódjáról tart előadást, Európában
elsőként. Az elmondottakat Bujdosó Géza tolmácsolja.

Olaszországban, Casertában Milena Petriccione nemesít diót.
Szólnom kell a nagy diótermesztő Moldova diónemesítéséről is. A nemesítő munkát még a besszarábiai időkben, a huszadik
század első éveiben egy Strauss nevű földbirtokos kezdte, aki összefoglalta a diótermesztés korabeli ismereteit.
Tanulmányozta, leírta és szaporításra ajánlotta a legjobban termő moldáv diótípusokat.
Aztán jöttek a forradalmak, a földbirtokok elkobzása, stb., ahogy az már általában szokott lenni, és csak az 1930-as évek
végén jutott újból figyelem a diónemesítésre, amikor M. Koszteckij egy sor értékes és érdekes diófajtát szelektált, megtanulta
és bevezette Moldáviában a vegetatív diószaporítást, nevezetesen a szemzést, és az általa szelektált diófajtákból (Duduj,
Gelbioara, Bomba) 33500 csemetét nevelt, évente három-három és fél ezret.

P. Dorofejev professzor tevékenysége adott nagy lökést a moldáv diónemesítésnek, aki ugyancsak szemzési eljárással 1955ben több új diófajtával jelentkezett. Bolgarszkij, Szpejszkij, Tonkoszkorlupüj (Vékonyhéjú), Csobanu, Deszertnüj, stb.
Sajnos, a korabeli diótermesztő nagyüzemek szovjet vezetői nem ismerték fel, hogy a nemes diófajták csak vegetatív
szaporítás útján őrzik meg kedvező tulajdonságaikat, így Dorofejev professzor diófajtáit magról szaporították tovább, ami a
fajták leromlását eredményezte. Hát, igen, szovjet módszer.
A nemesítő munkát M. M. Timkiv, Al Golikov, majd 1961-ben V. A. Ribin folytatta. Előbbiek szélvédő erdősávokba
telepítettek diótermő diófákat, Ribin professzor pedig kiadta a dió vegetatív szaporításának módszereiről írott könyvét.
Keresztezett diófajták létrehozását I. G. Komanics kezdte meg, 1958-ban, majd a munkát V. M. Zsadan folytatta. Végül E. I.
Chebotar, M. S. Pihut, E. A. Borozan, Litvak és M. Pintea nevét kell megemlíteni.
A moldáv diónemesítés jelenlegi helyzetéről nem sokat tudok.
Svájcban faiskolások és lelkes amatőrök nemesítenek, szaporítanak diót. Hans Sepp Walker, mióta nyugdíjas, aktívan
bekapcsolódott ebbe a munkába, neki mégis elméleti érdemei a nagyobbak. A legismertebb Heini Gubler, aki nemcsak
nemesít és szaporít, de kereskedik is az érdekes diótípusokkal.

Minden ősszel nyílt napot tart a faiskolájában, amely napok élményszámba mennek.

Kedvencei a pirosbélű diók, amelyek közül saját fajtája, a Gublernuss emelkedik ki.

És egy apróság a diónemesítés világában: Ahol annyira kevés diófa van, hogy gyakorlatilag nics, vagyis Dániában is folyik
diónemesítés, amelynek célja a dán viszonyok közé való diófajta megtalálása. Szinte reménytelen feladat, Lars Westergaard
dolgozik rajta.

Miközben a diófa tudósait, szaktekintélyeit kerestem az interneten, a következő képre akadtam. Tudományos vita a diófa
tudósai között. Valamelyik nemzetközi dió-szimpóziumon történt. Biztosan nem a hatodikon, mert az jövőre lesz. A vita így
nézett ki:

Sietek gyorsan leszögezni, hogy magam nem tekintem diószakértőnek, legfeljebb csak lelkes amatőrnek. Tisztelt, fogós
kérdéseket feltevő Kollégámat is arra kérem, ne tekintsen engem tudósnak, amikor fogóval közeledik hozzám.
Jaj, egyről majdnem megfeledkeztem. Kínáról, ami ma már megkerülhetetlen, akármiről legyen szó, a diónemesítésről is.
Később kezdték a nemesítést, mint máshol, de a világ legnagyobb diónemesítő szervezetét üzemeltetik. Pekingben akadémiai
szinten Xi Sheng Ke asszony vezeti a kínai diónemesítést. Szervezetileg az erdészeti kutatások keretében, de ő irányítja az
összes tartomány diónemesítő intézetét is.
Az ismert diófajtákból fajtagyűjteményt hoztak létre Peking mellett, és az alanynak való dió kutatásától kezdve a
szövettenyésztésig bezárólag az összes témával foglalkoznak, amivel a világ többi diókutatója is. Kivéve a növényvédelmet,
amivel nem az erdészet keretében, hanem a mezőgazdasági irányítás keretében foglalkoznak.
A hatalmas ország igen sok ökoszisztémára oszlik. A különböző kínai vidékek eltérő diófajtákat igényelnek. Ezek
létrehozását a tartományonkénti kutatóintézetek végzik. Sajátos a kínai állam hozzáállása a diónemesítéshez. A nemesítés
költségeit teljesen magára vállalja, a nemes csemetéket szinte ingyen adja a termesztőknek, de elvárja, hogy az új fajtákat,
jelölteket a termesztők értékeljék, arra már nem pazarol pénzt. Persze, hogy ingyen adja a csemetét, mert a kínai paraszt
nem rendelkezik földtulajdonnal, csak 15 évre béreli az államtól.
A hatalmas kínai diókutató-hálózat Pekinghez legközelebb eső intézetében, Sanhszi (Shanxi) tartomány Fenyang városában
idén, 2013 júliusában kerül megrendezésre a hetedik nemzetközi dió-szimpózium, amelyekből az elsőt Magyarországon, a
GYDKI szervezésében tartották. Igazán nagyszabásúnak ígérkezik. Az idei szimpózium jelszava: "Több dió, több egészség."
A szimpózium idejére nagy konferencia-központot és bemutatóteret, mondhatni ipari parkot létesítettek.

Az intézet fajtakísérleti telepe:

A csemetekert részlete:

Egy másik kínai diókutató intézet a jünnani Jangbi város erdészeti kutatóintézete.

Fajtaszelekciós kísérlet az intézet területén:

Az intézet kísérleti diói:

Diókutatás:

A csemetekert:

Nézzük meg, milyen nagy tömegű az éves diócsemete-kibocsátás. Ilyent még Érden se látni.

Szóval, fogunk még a kínai dióról hallani.
Vannak még általam kevésbé ismert diónemesítők is. Gamalier Lemus, E. Kenez, továbbá az irániak, indiaiak. De majd
felkutatjuk őket.
Feltétlenül meg kell emlékeznünk Paul C. Crath tiszteletesről, aki inkább dióterjesztő, mint nemesítő. Kanada és az Egyesült
Államok északkeleti államai nagyon sokat köszönhetnek neki. Tevékenysége regényes, fordulatos, figyelemfelkeltő és
eredményes volt.
Crath Európában született 1883-ban, tulajdonképpen nem is érdekes, hogy milyen országban, mert amikor született,
szülőföldje Lengyelországhoz tartozott, ma Ukrajnához. 1908-ban Amerikába kényszerült. Missziós tevékenysége során több
alkalommal felkereste szülőföldjét, az ukrajnai Lengyelországot. Mivel apja mezőgazdász volt, Crath tiszteletesnek is volt
érzéke hozzá, hogy felismerje, a hideg lengyel Kárpátokban díszlő diófák jól megélnének Ontarióban is. Támogatókat
szerzett, expedíciót szervezett nagy mennyiségű lengyel dió mint szaporítóanyag összegyűjtésére.
1934 szeptemberében ért az expedíció a lengyel Kárpátokba. Rögtön diógyűjtésbe kezdtek, majd válogatás, szárítás után
októberben már küldték is a diót Kanadába. November első hetében már volt nagy csodálkozás Torontóban, amikor
megérkezett a két tonna dió.
A kárpáti dió terjesztésébe Kanadában G. Corsan is bekapcsolódott, aki a Téli Királyi Vásár rendezvényén állította ki és
árulta a kárpáti diót. A sikert még nagyobb sikerű rádióműsorral növelte Corsan.

Az el nem adott diót Corsan és Crath saját birtokaikon ültették el 1935 tavaszán, a kelés és a csemeték növekedése jó volt.
Majd a csemetéket eladták.
Ennyi kellett a kanadai diótermesztés megindításához. És az Egyesült Államok északkeleti részének diótermesztéséhez.
Crath és Corsan szelleme tovább él Kanada és az Egyesült Államok határán. Egy Niagara Fallsban oktató tanárember - bár
tudnám a nevét, - írta le 1975-ben, hogy milyen módszerrel népszerűsíti a diótermesztést a tanulók körében. Április elején
2500 szem diót vitt be azokba az osztálytermekbe, ahol tanított. És vitt ugyanennyi üres konzervdobozt is. A tanulókkal
közösen földdel töltötték meg a dobozokat, és belehelyeztek egy-egy szem diót.
Amikor a diók csírázásnak indultak, szétosztotta a csemetéket a csemeték között, és házi feladatba adta, hogy egy hónapig
otthon figyeljék a fejlődésüket. Készítsenek feljegyzést, írják le, mit észleltek, rajzolják le a fejlődési stádiumokat. Egy hónap
elteltével kiértékelték a megfigyeléseket, és a tanulók most már véglegesen megkapták a szaporítóanyagot, otthoni
kiültetésre.
Tisztelt biológiatanár Kollégám, itthon nem hallottam ilyen oktatási módszerről. Az Egyesült Államok pedig a világelső a
mezőgazdálkodásban.

Az alanyról
Először az alanyt kell megnevelni, ami nemcsak közönséges dió, hanem feketedió
is lehet. Világszerte a közönséges dió alany használata a legáltalánosabb, vagyis a
nemes diót legtöbbször azonos fajú alanyra oltják. Nemcsak hogy az idegen fajjal
az affinitási probléma nem merül fel, hanem állítólag más diófajokkal
összehasonlítva a közönséges dióban a legalacsonyabb a vírusfertőzött egyedek
aránya. A feketedióról köztudott, hogy a érzékenyebb a gyűrűsfoltosság vírusára.
Ez az érzékenység nemcsak hátránya, hanem előnye is a fekete dióra történő
oltásnak. Ez esetben ugyanis a vírus jellemző tünetei feltűnően jelentkeznek már a
faiskolában, és a fertőzött egyedeket meg lehet semmisíteni. Tehát ha feketedióra
oltott oltvánnyal találkozunk, nyugodtabbak lehetünk abban, hogy vírusmentes.
Azt is mondják, hogy nem minden dió jó alanynak, állítólag az
alanyfajták is ugyanúgy államilag elismert fajták, mint a
gyümölcstermő fajták. Például Kaliforniában a Manregian a
kiválogatott, vírusrezisztens alanyfajta, aminek az ősei között
mandzsúriai dió is van. Franciaországban pedig a Lozeronne
egy elismert, jó tulajdonságokat mutató alanyfajta.
Franquette fajtájú diócsemete Lozeronne alanyon:

Alanyhiány Magyarországon is van. Nincs államilag elismert alanyfajta. Pedig a Tiszacsécsi 2 fajta nemesítői vélemény
szerint alanynak is kiváló, és Szentiványi Péter nemesítő által kiválogatásra került egy Köpcös nevű, hivatalosan el nem
ismert alanyfajta is. (A Köpcös diója egyébként igen apró, kerek, valóban köpcös.) A csemetenevelők mégis magoncdiók
termésére vannak utalva.
Ez - szerintem - nagy probléma. Amíg más gyümölcsfajok esetében az alany ugyanolyan egységes klónja egy alanyfajtának,
mint a nemes egységes klónja a nemes fajtának, addig az ugyanolyan fajtájú diócsemeték - növekedési erélyben,
betegségellenállóságban, stb. - a legnagyobb heterogenitást mutatják. Ha az alany vegyes állományú, biztosra vehető, hogy
talajadottságainkhoz a vásárolt diócsemeték eltérő módon alkalmazkodnak, csak az a biztos, hogy nem a legjobban.
Nagyon hiányzik egyöntetű, gyors növekedésű, betegségellenálló alanyfajta. Szentiványi professzor abban látná egy egységes
alany jelentőségét, hogy csökkenne a különböző alanyokra oltott nemes fajták fajtán belüli változékonysága. Az oltvány diófa
tulajdonságait ugyanis nemcsak az örökletesség és a különböző termőhelyek eltérő viszonyai határozzák meg, hanem jelentős
részben az alany is. Ha az alany sokféle, az azonos klónú nemes diók tulajdonságai kismértékben eltérnek egymástól. Tehát
már nem azonosak az eredeti anyafával.

Balra vegyes diók, jobbra a Köpcös diói:

Ez a hiányosság nemesítői hiányosság. Az állami diónemesítés az elmúlt fél évszázad alatt legalább egy alanyfajtát
előállíthatott volna.
Ha lenne, - mint ahogy nincs, - az alanyfajtát vegetatív úton, mikroszaporítással kellene szaporítani, hogy tulajdonságai
egységesek maradjanak.

No, most már mindegy, a diónemesítést végző és a legnagyobb dió-faiskolával rendelkező érdi telep alanyhasználatában is a
vegyes magonc-állomány felhasználása a legnagyobb, mintegy 95 %-os.
A maradék 5 % nagyobb része Tiszacsécsi 2-es, és talán 1 %-nyi a feketedió.
Alanynak alkalmas diót kell tehát választanunk. Sok, tapasztalatlan, kezdő diótermesztő esik abba a hibába, hogy
alanynevelési célra is értékes árudiót vásárol.
A különböző diótípusok közül alanynak a "vad jellegű" fák diói a legjobbak, amely diófák erős növekedési erélyűek,
egészséges lombúak, és legfeljebb közepes méretű diókat teremnek.
A magvetésre szánt dióval szemben a méreten kívül kívánalom, hogy vastag, kemény héjú legyen, így a téli rétegezéskor vagy
a talajban a gombafertőzést elkerülje. Bélrekesze is vastag, kemény legyen. Előny, ha a bél olajtartalma magas, ez a
meginduló csemete tápanyaggal való ellátása szempontjából fontos.
Ha ezeknek a követelményeknek megfelelő diókat vetünk, biztosak lehetünk abban, hogy nagyobb számban, arányban
lesznek egészséges csemetéink, mint a nemes diókból.
Első éves vegyes magoncok, alanynevelés céljára:

Feketedió alany
Sajnálattal jelentem be annak a tisztelt diófacsemete-vásárló Kollégámnak, aki a közönséges dió alannyal szemben a
feketediót preferálja, hogy a kép készítése óta eltelt időben az érdi telep is beszüntette a feketedió-alanyra történő oltást.
Elkeseredésre azért mégsincs ok, az érdi telep is és az alsószentiváni Szentiványi faiskola is vállal feketedióra történő oltást.
A baj csak az, hogy előbb meg kell szedniük a feketediót, kicsíráztatni, két évig nevelni, és beoltás után még két évig. A
megrendelés után jó 4 évvel meglesz a kívánt oltvány.
Alanynak nevelt feketedió magoncok:

A termőkorú diófán is meglátni, ha feketedió az alanya. Nemcsak azért,
mert a feketedió gyakran kitör, sarjadzik, hanem azért is, mert a két
diófaj kérge eltérő küllemű, amint a jobboldali, amerikai felvételen is
látszik.
Nem tudom, más hogy van vele, de én a feketediótól idegenkedem.
Egyrészt a rajta nőtt fa növekedési erélye és abszolút nagysága is kisebb
valamivel - szerintem egy diófa legyen minél nagyobb. Másrészt nem
kívánom a dióültetvényemet 50 évre - vagy feketediónál esetleg rövidebb
időre? - egy idegen éghajlaton szocializálódott növényre alapozni. Ki
tudja, a következő évtizedekben milyen rendkívüli időjárások fognak
előfordulni, amiket egy, a kárpáti rasszhoz tartozó dió mégis jobban fog
bírni. És végül az is előadódhat, hogy ha a csemete nemes része elhal, és
az alany fog kitörni, a közönséges diónak mégiscsak lesz valamilyen diója, - nem rosszabb, mintha eleve magoncot ültetnék, de a feketedió diójával mást nem tudok kezdeni, mint érdekességként mutogatni az ismerősöknek. De ezek a szempontok ne

tántorítsanak el senkit a feketedió-alany használatától, állítólag használható, és világviszonylatban használják is.

Bár az utóbbi 1-2 évtizedben itthon is, világszerte is erősen lecsökkent a feketedió alanykénti használata, éppen a
vírusérzékenység miatt. Franciaországban is már csak 10-20 %-ban használják. Egy francia faiskolás bemutatóanyaga:

Termőkorú diófa feketedió alanyon, az első kép Franciaországban, a második itthon készült:

A következő képen éppen csak a talajszinten látszik a feketedió alany. Ez a kép is és az előző is két különböző, valahai állami
gazdasági diósban készült. Az 1970-es években még a feketedió-alany volt a hazai divat.

A két diófaj faanyaga is eltér, nemcsak a kérge. Lee Gass amerikai szobrászművész jobboldalt
látható Lélek című kisplasztikáján jól látszik a kétféle faanyag találkozása.
Ugyanolyan művészi hatású, mint az alábbi fatálon, ami tulajdonképpen feketedió-tál, egy kis
közönséges dió beoltással.

A feketedióra oltott közönséges dió eredési aránya, növekedése, a fa végső nagysága és várható életkora kisebb, mint a
közönséges dió alanyon nőtt fáké. Legújabban már csak 30 évet saccolnak kutatók a hazai, feketedióra oltott diófák jellemző
életkorának. De ez nem szabad, hogy meglepetésként érje a feketedió alanyú ültetvények gazdáit. Garavel már 1954-ben
leírta Franciaországban, hogy a feketedió alanyú fák 25-30 éves korukban már pusztulnak. Így néz ki egy kipusztult
dióültetvény után maradt, sarjról hajtott feketediós: (A kép Horvátország baranyai részén, a Dunához közel, Kneževi
Vinogradi falunál készült.)

Mutatok három képet, 35 éves korukban pusztuló diófákról. Közös jellemzőjük, hogy feketedió alanyon vannak. Bár lehet,
hogy az idei év időjárása is hatott a fákra.
Viszont a feketedió alany gyökere jobban ellenáll a nematódák támadásának, a gyökérpusztító gombáknak (Armillaria,
fitoftóra), az agrobaktériumnak, és feketedió alanyon a fa hamarabb fordul termőre.
A gyorsabb termőre fordulás annak az eredménye, hogy a feketedió gyökérrendszere kiterjedtebb, szerteágazóbb, mint a
közönséges dióé. Jobb a tápanyagfelvétel, gyorsabb a fiatalkori évek fejlődése.

Van ellenpélda is, amikor a nemes dió erősebben fejlődik, mint a feketedió alany. Kurmarker fajtájú német dió faanyaga
feketedió alanyon, 50 cm-es törzsátmérőnél:

Eszterházy 2 fajtájú diófák, az első 20 éves, a második 50 éves, 38 cm törzsátmérőjű, feketedió alanyon:

Egy biztos: A két fafaj nem egyformán viselkedik.
A feketedió alany jobban elviseli az optimálisnál savanyúbb talajokat, valamint a talaj időszakos vízborítottságát. A feketedió
esetében 90 napra teszik azt az időt, amennyit gyökere vízzel borítva kibír, anélkül, hogy megfulladna.
Ezzel szemben érzékenyebb a talaj lúgos kémhatására, 7-7,5 pH felett már mutathat klorózist a csemete levele.
Magvetés céljára a feketediót 3-4 hónapig kell nyirkos homokba rétegezni. Alany céljára végzett csemetenevelésében nincs
semmi különlegesség. A közönséges dió csemetéjéhez képest eltérés, hogy gyökérzete törékenyebb, ezért átültetése nagyobb
gondot igényel. Sőt, ha a csemete kiemelésekor száraz a talaj, kiemelés előtt be kell öntözni, hogy a gyökerek ne
károsodjanak. Az átültetett csemete ugyancsak igényli, hogy a talaj nedves legyen, különben nem indul fejlődésnek.
A magvetés évében a feketedió-csemete földfeletti része lassabban fejlődik, mint a közönséges dió csemetéje. Az első év végén
általában nem éri el az oltáshoz szükséges 10-16 mm-es vastagságot, ezért általános a kétéves nevelés oltás előtt. Drágább a
csemetenevelés.
A feketedió életképes fafaj. Ha a közönséges dió alanyaként a nemes rész alól kitör, megerősödik, képes azt elnyomni, és
önálló nagy fává nőni.

A feketedió és a közönséges dió hibridjét, az általam csak hibriddióként tárgyalt fajközi hibridet Olaszországban kipróbálták
a közönséges dió alanyaként. Vicenzai területről származó, spontán keresztezés eredményeként létrejött hibrideket vizsgáltak
meg, és potenciálisan értékesnek tartottak. Érdekesség, hogy ezek a hibridek háromszoros kromoszómaszámúak (21),
amiből 14 a feketedióé, 7 a közönséges dióé.

Kipróbálták Franciaországban is, ahol rendelkezésre állnak az erdészeti célra előállított hibridek. A közönséges dió apától és
feketedió anyától származó hibrid-magvak kiemelkedő eredményt produkáltak. Első éves növekedésük mindkét szülőjük
növekedésénél nagyobb volt, és ugyancsak nagyobb arányban voltak oltásra alkalmasak, mint a szülők. Az oltványok
növekedése is kimagasló volt.
Betegségekkel, kártevőkkel szembeni természetes ellenállóképességét még nem vizsgálták kellően a hibriddió-alanynak.
Egy példa a hibriddió alanyra: 25 éves Franqette fa NG23-as hibrid alanyon. Teljesen egészséges, sőt, ha megvágjuk az oltás
helyét, csak a kétféle faanyag eltérő színe látszik, fekete vonal egyáltalán nincs.

Ennek a hibridtípus használatának nagy előnye, hogy az alany egyenletes, mert - Franciaországban - mikroszaporítják, így
genetikailag azonosak az alanyok. Ez az, amit a közönséges dió alanyok esetében eddig hiába vártunk.

Az NG23 hibridet Svájcban Hans-Sepp Walker is használja alanyként. 2012. tavaszi felvétele: Lara, NG23-ra szemezve.

Egyéb diófajok mint alanyok
KALIFORNIAI FEKETEDIÓ
Kaliforniában a legközönségesebben használt alany a kaliforniai feketedió (J. hindsii), aminek előnye, hogy növekedési erélye
jóval nagyobb a közönséges dió alanynál, és ellenáll az Armilláriának. 1915 óta alkalmazzák. (Tetszik tudni, tisztelt
történelemtanár Kollégám, ez volt az az év, amikor miután megtámadtuk Szerbiát, már benne voltunk a világháborban.
Kaliforniában pedig nem háborúztak, hanem megteremtették a mai, világszínvonalú diótermesztés alapjait.)

Az Egyesült Államok Kalifornián kívül eső területein azért nem alkalmazzák, mert ahol már nem a száraz, szinte sivatagi
nyári időjárás uralkodik, erősen vírusérzékeny, és az agrobaktériumra és a fitoftórára is érzékeny. Vírusfertőzöttsége az
alany és a nemes rész határán jelentkező fekete vonalként válik láthatóvá. A nematódák iránt se kielégítő az
ellenállóképessége. Az armilláriának jól ellenáll.
Talajigénye, főleg ami a foszfort, cinket és kalciumot illeti, erősebb a közönséges dió talajigényénél.
A kaliforniai feketedió melegigényes, alanyként is. Ezért Európában még Dél-Európában sem ajánlják alanykénti
használatát.
Magvetés előtt három hónapos rétegezést igényel. Magvai nagy százalékban élet- és csíraképesek. Előnye továbbá a
kaliforniai feketediónak, hogy jó a növekedése, és jó az affinitása a közönséges dióhoz, nagy százalékban ered meg sikeresen
az oltvány.

Nem emlékszem, említettem-e már máshol, hogy a csírázó dió, a kelő diónövény is érzékeny a juglonra, károsodik tőle, mint
sok más növény. Erre a tünetre élő példa az alanynak nevelt kaliforniai feketediók esete. Keléskor, ha juglonhatás éri őket,
nagy arányban pusztulnak el. P. B. Catlin és W. R. Schreader végeztek erre irányuló kísérletet Kaliforniában. Felnőttkorú
kaliforniai feketedió fák gyökerének vizes kivonatával locsolták a kelő magvakat, és a jelzett eredményre jutottak.
A gyökérfulladásra is kevésbé hajlamos a hindsii-alany, mint a közönséges dió. Mindazonáltal jó, egészséges, mélyrétegű,
gazdag talajt igényel. És jó vízgazdálkodásút. A meszes agyagtalajt nem bírja, klorózisos tüneteket mutathat, és tapasztalat
szerint nem alkalmas a kivágott dióültetvény újratelepítésére (valószínűleg még nem vizsgált gyökérkártevőkre, gombákra
való érzékenység miatt).
Idős diófák kaliforniai feketedió alanyon:

Ránézésre úgy lehet a kaliforniai feketedió alanyt felismerni, hogy töve a feketedióra jellemző durva sötét kérgű, ugyanakkor
minél idősebb, annál inkább megvastagodott, és idős korban olyan, mint egy hatalmas agrobaktériumos tumor. De szövete
nem lágy, hanem értékes kemény diófaanyag. Észak-kaliforniai feketedióra oltott közönséges dió oltványok Kaliforniában, 4,
7, 12 és 30 éves korban:

Terrassonban (Dordogne, Franciaország) a kaliforniai feketedió alanyra oltott diófák növekedése a feketedióra oltottakéhoz
volt hasonló. Még melegebb éghajlaton viszont növekedésük már elérte a közönséges dió alanyon állók növekedését. A
termőre fordulás idejénél is ezt tapasztalták.
Ezt az alanyt Oroszországban is kipróbálták. Téli hidegtűrését mérsékeltnek találták, nem érte el a közönséges dió alanyok
fagytűrését. A ráoltott fák növekedése közepes vagy erős volt, korán, 4-5 évvel a kiültetés után termőre fordultak.
A kaliforniai feketedió alanyokra oltott diófák esetében, életük 15.-30. éve között ugyanúgy jelentkezik a feketevonalas
pusztulás, mint a feketedió alanyon nőtt fáknál. Főleg gyengébb és sekélyebb talajokon.
PARADOX
A közönséges dió alany és a kaliforniai fekete dió alany jó tulajdonságait ötvözi a Paradox dió, ha a közönséges dió
alanyaként használják. Kb. 1950 óta. Ültetvény paradox alanyon:

Ez a dió a J. hindsii és a J. regia hibridje. Az USA Kalifornián kívüli területein és Kanadában a legkedveltebb alany, mert a
közönséges dióval igen jó az affinitása, gyakorlatilag nincs olyan kompatibilitási probléma, mint a fekete dió és a közönséges
dió között. És jól ellenáll a fitoftórának, gyökérzete pedig a nematódáknak. A legjobban a Juglans-diók közül. Tehát jól
alkalmazható dióültetvény utáni újratelepítésre.
Az oltványok növekedése kiemelkedő, paradox alanyon. Gyengébb talajjal is beéri, mint a hindsii-alany. A kötött talajt is
jobban bírja. De meszes talajon klorózis léphet fel, és nagy a foszfor- és cink-igénye.

Jó tulajdonságai, életereje miatt ma a legkeresettebb, ezért kevéssé kapható. Viszont érzékenyebb a téli hidegre. További
hibája, hogy az agrobaktériumra még érzékenyebb, mint a hindsii.
És ami a legnagyobb hibája, az említett feketevonalas vírusfertőzöttségi tünetet a leggyakrabban mutatja a diófélék közül. De
ez erénye is lehet, a vírus korai felismerhetősége miatt.
A feketevonalas vírusfertőzöttségi tünetet ("black line disease") az okozza, hogy a két diófaj határán élő sejtek elhalnak, az
elhalt sejtek látszanak fekete vonalként.
Balra kaliforniai feketedióra, jobbra paradox dióra oltott diófa feketevonalas sejtelhalása.

Európai elterjedését nehezíti, hogy Amerikából kell beszerezni, mert egyik szülője, a J. hindsii nem található meg Európában.
ROYAL
A kaliforniai feketedió és a (rendes) feketedió fajközi hibridje, a Royal walnut, szintén kipróbált és igen jó dióalanynak
bizonyult a közönséges dió számára. Értéke a gyors növekedés, a megnövekedett életerő, a gombákkal szembeni ellenállás.
SZÜRKE DIÓ (VAJDIÓ)
Alkalmas alanya a közönséges diónak. Magvai bár heterogének, életképesek. Csírázás után az első évben kiterjedt, hatalmas
gyökértömeget fejleszt. Az első év végén kiemelt csemeték életerősek, oltásra alkalmasak.
Potenciális előnye a szürke dió alanynak, hogy téli hidegtűrése igen jó, és a szürke dióra oltott diófa gyakorlatilag igénytelen
a talaj minősége iránt, rosszabb talajokon is termeszthető.
Moldáviában Turcanu diónemesítő hosszan, sok szempontból vizsgálta a szürke dió alanyt. Értékelése abban foglalható
össze, hogy az ilyen alanyon nőtt diótermő fák alig mutatnak különbséget a közönséges dió alanyú fákhoz képest. A szürke
dió tehát minden tekintetben jó alany, majdnem olyan jó, mint a közönséges dió, de a feketediónál jobb.
A nemes (közönséges) diófajtákkal való affinitása hagy kívánnivalót. Másik hibájának azt tartják, hogy az oltás helyén
gyakran fejleszt dudort. Harmadszor, érzékeny a gyökérkártevőkre, végül, meszes talajon vashiány miatt gyakran klorózisos.
Szürke dióra oltott diófákkal nem találkozunk, inkább csak érdekesség a szürke dióra oltott nemes dió, mint üzemi
gyakorlat.
Díszfaként jöhet számításba az ilyen oltvány.
JAPÁN DIÓ ÉS SZÍVDIÓ
Dió-alanynak számításba jön még a japán dió (J. sieboldiana) is. Magvai életképesek, homogének. Első éves gyökérrendszere
bőségesen fejleszt hajszálgyökereket. Az első év végén jó, életképes, oltásra alkalmas alanyokat produkál. A közönséges
dióhoz nem megfelelő az affinitása, az oltványokból végleges helyre ültetés után sok gyengül, sorvad, pusztul. A megmaradó
oltványok átlagos növekedésűek, és gyorsan termőre fordulnak.
De számos hibája van. Érzékeny a baktériumfertőzésre, a gyökerei is fogékonyak a gombákra, és nem megfelelő
talajkémhatás esetén klorózisos. A talaj nagyobb nedvességtartalmát is igényli, száraz talaj nem felel meg számára.
Alanyként használva a ráoltott közönséges diófa jobban tűri a téli hideget.
Végeredményben használható alanyként, de a siker nem átütő. Mégis érdemes tovább vizsgálni. A japán dió jól hibridizálódik
a közönséges dióval, és a hibridek kompatibilitása a közönséges dióval már lényegesen jobb. És hidegtűrők is. Sőt, ezek
bujtással is szaporíthatók. A hibridek a savanyú talajt is jobban bírják.
A szívdió alanykénti használatát még nemigen vizsgálták, pedig érdemes lenne. Például Kaliforniában paradox alany és
közönséges dió nemes fajta között szívdió törzset alkalmaztak. Kísérleti állományban alacsony faméretet, és emellett kiváló
terméshozamot értek el.
MANDZSÚRIAI DIÓ, KÍNAI DIÓ
A mandzsúriai dió európai kipróbálásra is érdemes, a közönséges dió alanyaként, amire nemcsak észak-kínai, hanem
csehországi, bulgáriai, németországi kísérletek eredményei is biztatást adnak. (Ha eltekintünk a kevésbé biztató francia
kísérletektől.) A diófajok közül a leginkább hidegtűrő, és olyan közel áll genetikailag a mi diónkhoz, hogy nemcsak jól
kereszteződik vele, hanem oltási összeférhetetlenséggel (inkompatibilitással) se kell számolni.
Alanyként is jól bírja a hideg teleket. Életerős fa nevelhető rajta, elég gyors termőre fordulással. További előnye, hogy a
folyók által rendszeresen elöntött, gyakori vízborítottságú területek is jól hasznosíthatók diótermesztésre, amennyiben a

mandzsúriai dió az alany. Természetes élőhelyén, a Távol-Keleten is jól tűri az elöntést, vízborítást.
A kínai dió (J. cathayensis) még ismeretlen ebből a szempontból. Az eddigi néhány próbálkozás kiábrándító.
TEXASI DIÓ
Előfordul még a texasi dió (J. microcarpa) is a közönséges dió alanyaként. A Juglans-diókon belül a texasi dió is a feketediók
közé tartozik, így a más feketedió-fajoknál elért eredmények bizakodásra adnak lehetőséget. De még nem kellően ismert.
Mivel a texasi dió kisnövésű diófaj, a kutatók intenzív ültetvényeket képzeltek el segítségével, az almához hasonlót.
Magyarországon Szentiványi Péternek vannak texasi dióra oltott oltványai, abból az elgondolásból, hogy a texasi dió alany
hazai viszonyaink között is csökkent növekedésű nemes diófát nevelne, így az intenzív ültetvények alanya lehetne. A hosszú
kísérletezés azonban nem hozta meg a várt eredményt.
Oroszországi tapasztalat szerint a texasi dió alanyként közepes vagy nagy növésű oltványfát produkál. Téli hidegtűrésük nem
kiemelkedő, de megfelelő, akkor is, ha elmarad a közönséges dió alanyok hidegtűrésétől.
ARIZONAI DIÓ ÉS HIBRIDJE
A J. major szintén a feketediók közé tartozik. Tapasztalat szerint alanyként a tulajdonságai nem nagyon különböznek a
(közönséges) feketedió alanyokétól. A csemete erős főgyökere lehetővé teszi, hogy mészköves, kiszáradásra hajlamos talajon
is jól megéljen az oltvány.
Az arizonai dió és a közönséges dió hibridjei közül az MJ209-esként jelölt klón, amit erdészeti, dióerdő-nevelési célra
használnak általában, szóbajöhet alanyként is a mi közönséges diónk számára. Sok tapasztalat nincs vele, de nagy előnye,
hogy ezt a klónt erdészeti célra mikroszaporítás útján szaporítják, tehát egyöntetű az állománya. Hans-Sepp Walker svájci
szakértő - sok más alany mellett - az MJ209-eset is kipróbálta, a képen a szakértő saját diófajtájának, a Walwal-nak a
szemzése látható, MJ209-es alanyra.

SZÁRNYASDIÓ FAJOK
Még a szárnyasdiókat is kipróbálták, Franciaországban. Nagyon is sokat kísérleteztek velük, vagy tizenöt éven át. Némi
eredményt a kínai szárnyasdió (Pterocarya stenoptera) adott, talán kár volt a próbálkozással felhagyni. A közönséges dió
alanyaként a kínai szárnyasdió jól bírja a tömörödött, vizes talajokat, ellenáll a nematódáknak, a fitoftóráknak, csak az
armilláriára fogékony. A közönséges dióhoz, sajnos, nem volt megfelelő a kompatibilitása. Sok tősarjat hozott, és a nemes dió
fejlődése lassú volt. Igaz, hamarabb fordult termőre. Bujtással, dugványozással jól szaporítható. Talán mégis létezik olyan
klónja, amelyik a közönséges dióval megfelelő affinitást fog mutatni. Mert például Kaliforniában találtak olyan kínai
szárnyasdió klónt, amely a kaliforniai fajták közül az Eurékával és a Concorddal jó affinitást mutatott.
Hollandiában Frans Geraets-nek vannak már többéves oltványai szárnyasdió-alanyokon. Kínai szárnyasdión többszáz,
kaukázusi szárnyasdión kb. ötven. Ennek a két fajnak az előnyét abban látja, hogy gyökerük jól bírja a levegőtlen, vízzel teli
altalajt, nem fullad meg. Ez Hollandiában fontos szempont. Alanynak nevelt szárnyasdiói:

A francia vizsgálatok során a kaukázusi szárnyasdiónak (Pterocarya fraxinifolia) az igen korai kihajtása, nagy növekedési
erélye bosszantóan sok tősarjban jelentkezett. És oltási inkompatibilitást tapasztaltak, amint a képen látszik. És végül
nézzünk még egy képet: Közönséges dió négyféle alanyon.

Végeredmény: a diótermesztőknek továbbra is várniuk kell az ideális alanyra. Vagy pedig maguknak kell kísérletezniük.
Néhány lehetőségre rámutattam.

Oltás utáni ápolás
Mottó:
"...a gyönge oltoványhoz, mely hogy el ne görbedjék, nevedékenységében egyengettetik."
(Telemakus bujdosásának története. Kassa, 1755)
A második évtől a csemetekerti munkák nagyrészt függetlenek attól, hogy második éves alanyt vagy már beoltott diócsemetét
nevelünk-e. A lényeg a gyommentes, jó szerkezetű talajállapot fenntartása, a víz és a tápanyagok kijuttatása. Nem is nagyon
részletezem, nagyon gondos munka kell.

Kiültetéskor, átültetéskor a csemete gyökerét dúsan gombaölőszeres agyagos pépbe kell mártani, a fertőzéseket
megakadályozandó.
Első és második éves oltványok nevelése Törökországban:

Első és második éves oltványok nevelése Franciaországban:

A csemetekerti sortávolság a műveléstől függ, de 40-50 cm-nél ne legyen szűkebb. Ha
életerős csemetéket akarunk nevelni, a sortávolság 1-1,2 m legyen. Turcanu 80-100 cmt ajánl.A tőtávolság legalább 15-20 cm legyen, de jobb a 25-35 cm, a dióoltvány jobban
tud fejlődni.
Oltás, szemzés után a csemeték - most már oltványok - további kétéves nevelést
kapnak. Az első évben a növekedés 30-50 cm-es, az átültetett csemete a tápanyagait a
gyökérzet kifejlesztésére összpontosítja. A növekedés a második évben ugrik meg, 150-220 cm-es
lehet.
Ültetés előtt 25-30 cm mély barázdát húzunk, és a barázdát beöntözzük.
Az oltványokat május első felében ültessük ki. Az oltás helye a talajszint fölé essen. Tömörítsük meg a megmozgatott talajt.
Oltás után, az első tavasszal:

A második tavasz:

Közvetlenül kiültetés után csirkézzük fel, vagyis húzzunk rájuk annyi földet, hogy a föld
betakarja az oltványokat. 7-10 cm magasra, elég szélesre. Laza szórófejes öntözéssel öntözzük
be a bakhátat. Amikor az oltványok hajtanak, és a tavaszi fagy veszélye is elmúlt, fokozatosan
bontsuk le a bakhátat. Véglegesen pedig május végéig.
Az oltványokat az első és a második évben is gondosan kell nevelni. A nevelés munkái
gyomtalanításból, a talaj lazításából, öntözésből, műtrágyázásból állnak. És vadalásból, vagyis
az előtörő tősarjakat, amelyek az alanyból nőnek, rendszeresen ki kell vágni.
A csemetekertben az Armillaria mellea, egy, a diógyökéren élősködő gomba, a Phytophtora
cinnamoni, ami gyökérpenészesedést okoz, az Agrobacterium tumefaciens, a gyökérgolyvát
okozó baktérium, valamint a Pratylenchus vulnus és P. pratensis, a Cacopaurus pestis és a
Heterodera marioni, a dió gyökerében élősködő négyféle nematóda faj jelentik a kimondottan
csemetekerti kártevőket. Ezekről részletesen később, a dió betegségei és kártevői között lesz
szó. Ezeken kívül egy sor gomba is veszélyezteti a csemetéket.
A csemetéket veszélyeztető gombák ellen sebkezeléssel és gombaölőszeres permetezéssel kell
védekezni.
Ha az első nyár végére az oltványok 40-50 cm-t nőttek, meg lehetünk elégedve. Ilyen növekedés azt jelzi, hogy a gyökér is
kielégítően fejlett. A legtöbb külföldi faiskolában is ez a tapasztalat. Ezzel szemben Lucas van Zyl délafrikai viszonyok között

azt tapasztalta, hogy az oltványok első évének végén a törzsvastagság zömében 1,5 cm-nél vastagabb volt, és a csemeték 85
%-a 1 m-nél magasabb volt, tehát a csemeték zöme kiültethető. A képek az első ősszel és a rákövetkező tavasszal készültek.

Az oltványnevelés első évének végén már nem kell földet húzni a csemeték tövére.

A második évben a későtavaszi fagyok után át kell vizsgálni az oltványokat. Amelyik a csúcsrügyből indíthatja a második
éves hajtását, az a szerencsésebb eset. De ha a csúcsrügy elfagyott vagy sérült, akkor az oltócsap alacsonyabban helyezkedő
rügyére kell visszametszeni indulás előtt. Egyenes, elágazásmentes törzset kell kinevelnünk. Ha levélhónaljból is kitör a
csemete, hónaljazni kell, a felesleges hajtást ki kell vágni.

Igaz, csak a második évben nőnek nagyot, de már az első évben is vékony karó - bambuszpálca - mellé kell kötni a hajtást,
hogy egyenes legyen. A kötéssel - mint minden hasonló esetben - úgy kell a hajtást a karóhoz erősíteni, hogy ne dörzsölődjön
hozzá. Tehát rugalmas szalagot használjunk, és a szalagot a hajtás és a karó között átvezetve kössük meg. A hajtás
növekedésével a kötözést szükség szerint ismételjük meg.

A második évben is permetezni kell az oltványokat, gombaölőszerrel, május második felétől kéthetente, 3-4 alkalommal.

Tavaszi, kéreg alá oltás
Mondják intarzia-oltásnak is.
Más gyümölcsfák mellett dióra is ajánlják, Texasban erősen propagálják. (Szójáték. Amerikában ezt az oltási módot Texas
propagation-nek nevezik.)
Iránban ezzel a módszerrel bőven 70 % fölötti eredményességet értek el. Angolra "side-stub grafting"-nek fordítják ezt az
oltási módot az irániak.
Ennél az oltási eljárásnál az alany lényegesen vastagabb, mint az oltóvessző, mondjuk, kb. háromszor olyan vastag.
Többéves, törzses alanyt használunk, az oltás helyén 4-9 cm vastagat. Az oltás helye a földtől magasabban, akár 2 m
magasan is lehet, ez akkor ajánlatos, ha a dióskertben szabadon legelő állatok vannak (marhák, lovak, szarvasok, stb.).
Csak életképes, jó állapotban lévő alanyt oltsunk.
Tél végén szokták végezni, de van későtavaszi oltás is, az más (l. lejjebb).
Az oltóvesszőt télen, a fa mélynyugalmi állapotában szedjük, legkorábban az első fagyok után, legkésőbben február végén.
Az oltóvessző az előző évi hajtás, amin hajtásrügyek vannak. A dióféléknél a hajtásrügyek apró káposztákra hasonlítanak,
bennük miniatűren ott a kész hajtás. Azok a rügyek, amelyek fenyőtoboz-formájúak, a hajtásképződésnél nem vehetők
figyelembe, azok a porzós virágok rügyei. A legtöbben csúcsrügyben végződő oltóvesszőt szednek, vagyis az oltóvesszőt nem
vágják el.

Egészséges, kör-keresztmetszetű oltóvesszőket gyűjtsünk, amelyeknek kicsi a fabele, mivel a diófélék fabele üreges. A
legzártabbnak látszó hajtásrügyek a legérettebbek és a legegészségesebbek. A levágott oltóvesszők végeit olvasztott gyertyaviaszba, méhviaszba vagy parafinba mártsuk, a mellékelt képen láthatóan.

Burkoljuk be a vesszők kötegét enyhén nedves frottír-anyagba, vegyük körül műanyagfóliával szinte légmentesen, és
helyezzük a felhasználásig hűtőszekrénybe. Addig kell ott tartani, amíg az alany az oltásra nem áll készen, és az időjárás az
oltást nem teszi lehetővé.

Amikor az alany rügyei repedni kezdenek, akkor kell az oltást elvégezni. Az alany lehet jól fejlett, de 2-3 méternél ne legyen
magasabb.
A dió tavasszal termeli legerőteljesebben nedveit, "vérzik" a fa sebzéskor, és ez a vérzés meghiúsíthatja az oltás sikerét.

Hans-Sepp Walker svájci szakértő, - aki a képen az oltást végzi éppen, (www.walwal.ch), - szerint azért kell az alanyt
legalább három héttel az oltási munka előtt elvágni, legyen az vékonyabb vessző vagy akár karvastagságú törzs, hogy a
vérzés megtörténhessen. A sejtekben lévő hidrojuglon-glükozid hidrojuglonná majd juglonná alakulhasson, a metszés
felületéről eltávolítható legyen, mert a nemes vesszőre is mérgező hatása van. Nagyobb legyen az oltás eredményessége,
százalékban kifejezve.
Korábban A. Prataviera és K. Ryugo vizsgálta, mik is azok a nedvek, amik a vérzésben jelen vannak. A juglontartalmat
természetesen kimutatták, de csersavval nem találkoztak. Ugyanakkor ha a nedveket letöröljük, a diófa növekedése számára
fontos citokinineket és gibberellineket is veszítünk, amelyek szintén jelen vannak a diófa nedvében. Valamint más fehérjéket,
nitrogéntartalmú vegyületeket. Cukrot nem találtak a diófa nedvében, bár keresték.
Egy másik módszer a vérzés csillapítására Alain Dupard módszere, aki saját közlése szerint nagy gyakorlatot szerzett, nagy
eredményességet ért el a tavaszi szabadföldi oltásban, az oltóvesszőnél lényegesen vastagabb törzsű diófák oltásában. Ő a
talajfelszín fölött 5-10 cm-rel, jóval az oltási hely alatt befúr a törzsbe egy 8 mm-es lyukat, enyhén felfelé irányulót, hogy a
nedvek kifolyhassanak.
Ugyanebből a célból Joseph Michalet azt csinálja, hogy éles oltókéssel több bemetszést ejt az alany törzsén, és a nedvek ott
folynak ki.
Valami ilyesmire utalt C. Pletscher is 1962-ben, egy svájci szakfolyóiratban. Azt írta, el kell vezetni a nedveket.
A vérzés megállítására mások meg a következő módszert ajánlják. Legjobb, ha a tervezett oltási hely fölött legalább 5 cm-rel
metsszük el az alanyt, kb. 7-10 nappal a tervezett oltási idő előtt. A "vérveszteségi sokk" késlelteti az alany alsó részének
fejlődését, és ennyi idő alatt leáll a vérzés. Metsszük el még egyszer az alanyt néhány centiméterrel lejjebb, és várjuk meg,
amíg az újabb metszési helyen szivárgó vérzés eláll.
Ezután hozzáláthatunk az oltáshoz, aminek menete a következő:
1. Az alany átmérője legalább a kétszerese legyen az oltóvesszőének. Az alanyon végzett második metszés keresztirányú
legyen.
2. A metszéslaptól lefelé mintegy 5 cm hosszon az oltókés hegyével vágjuk be az alany kérgét, olyan mélyen, amíg a fás
részt nem érezzük.
3. Az oltóvesszőt az alábbi módon készítsük elő. A teljes oltóvessző 10-15 cm hosszú legyen, amelynek az alsó részén
legyen egy kb. 6 cm hosszú csap. A csap úgy készül, hogy az oltóvesszőt mélyen bevágjuk, hogy csak a vékonyabb része
maradjon meg. Ezután megfordítjuk az oltóvesszőt, és a vékony csapról óvatosan lehántjuk a kérget. Végül a csap alján
kis ferde lecsapást vágjunk, kívülről befelé. Mindezek után legalább 2-3 egészséges hajtásrügy maradjon az oltóvesszőn.
4. Az alany vágásfelületétől lefelé óvatosan bontsuk meg az alany kérgét, a korábbi függőleges vágás mentén.
Csúsztassuk ebbe a résbe a kéreg alá fölülről az oltóvessző vékony csapját, természetesen a sima vágásfelületével befelé.
5. Üssünk be két 1,5-2 cm-es szöget a kérgen, az oltóvessző csapján át az alany fás részéig, hogy az oltóvesszőt odafogja
az alanyhoz. Egy harmadik szöggel pedig a felnyílt kérget lehet odaütni, az oltóvessző csapja mellett.
6. Minden vágott felületet kenjünk be oltóviasszal. Burkoljuk be az oltást alufóliával, majd azt kívülről vékony polietilén

fólia csíkkal. Az alufólián befejezésül vékony szárnyat hagyjunk, aminél fogva később meg tudjuk bontani. A műanyagfólia-csík végét a betekerés végén az utolsó fordulatnál húzzuk az előző fordulat alá. Vagy ha nem fóliacsíkot
használunk, a műanyagfóliát madzaggal is átköthetjük.
7. Ha madárkárra számítunk, néhány kisebb ülőfát is tehetünk az oltványok sorába, hogy a madarak arra üljenek, és ne
a friss oltványokat törjék le.
A későbbiekben amint az oltvány kihajt, előbb a fóliacsíkot vágjuk, lazítsuk meg, majd a későbbiekben szedjük le, és csak
később, egy harmadik munkaműveletben az alufóliát. Ha már az oltvány növekedése 30 cm-t elér, fontos, hogy mechanikai
védelméről gondoskodjunk, letörés ellen kötözzük ki.
A kéreg alá oltás (intarzia-oltás) másik leírása:
Az oltás helyét úgy válasszuk ki, hogy nem sokkal alatta két oldalág induljon, amelyek árnyékolják a leendő oltást.
Fűrészeljük el vízszintesen az alanyt. (1. kép)

A fűrészelt felület alatt válasszuk ki az oltás helyét, úgy, hogy az uralkodó szél felőli oldalra essen, nehogy a későbbiekben a
leendő hajtást szélkár érje, letörjön. A kérgen faragjunk egy sima felületet, pajzsot, olymódon, hogy a faragás a kéregben
maradjon, a kambiumot ne érje el. Ha a kéreg érdes, durva felületű már, faragjuk meg az élő kéregig. (2. kép)

Igen éles késsel dolgozzunk. Az oltókés csak az egyik oldaláról legyen köszörülve, hogy ferde vágatot is tudjunk vágni. A kést
tartsuk szilárdan a markunkban, és vágjuk az oltóvesszőt több darabra. (3. kép)

Az oltóvessző ez után 1-3 életképes rügyet tartalmazzon, és legyen rajta három vágás: egy ferde vágás, egy hosszú vágás és
egy visszavágás. A ferde vágást a legalsó rügy alatt 1-1,5 cm-rel ejtjük, a rüggyel ellentétes oldalon. Az oltóvessző közepéig
vágjunk be, kb. 45°-ban. A hosszú vágást a ferde vágástól az oltóvessző alsó végéig visszük, a vessző közepén. A hosszú
vágás teljesen sima legyen, a vessző vastagsága a vágás mentén végig egyenletes legyen. Hossza 3,5-7 cm lehet. A hosszú
vágás végén, a külső oldalán ejtsünk egy kb. 1 cm-nyi visszavágást. Ez megkönnyíti az oltóvessző beillesztését, a
kambiumszövetek találkozását. (4. kép)

A vesszőt illesszük az alany sima pajzsfelületére úgy, hogy a hosszú vágás ráfeküdjön. Bal kezünkkel
szorítsuk rá szilárdan. A vessző jobb oldalát követve ejtsünk egy függőleges bevágást az alany kérgén
keresztül, a farészig. A kést egyenesen húzzuk lefelé, a vessző vége előtt kb. 2 cm-ig. Nagyon fontos, hogy
a kés merőlegesen haladjon a fába, ne ferdüljön el jobbra-balra. (5. kép)
Tartsuk meg a vesszőt ugyanabban a helyzetben a jobbkéz hüvelykujjával, közben cseréljük meg a bal
kezünket, hátulról fogjuk át a vesszőt, úgy, hogy a vessző bal felén ejthessünk vágást. (6. kép)
Három ujjal tartsuk szilárdan a vesszőt, és a vessző mellett baloldalt is ejtsünk egy vágást. (7. kép)

A két párhuzamos intarzia-vágás pontosan a vesszőnk alakját fogja mutatni. (8. kép)
A két vágat között hántsunk le egy 1-1,5 cm vastag réteget az alanyból. Ha az alany nem hántható
könnyen, akkor a további oltással várjunk néhány napot, mert a kambium még nem "alszik".
Csúsztassuk a helyére az oltóvesszőt. A vessző és a fa között nem szabad levegőnek maradnia. (9. kép)
Ha az oltóvesszőt beillesztettük, az oltóvesszőt kérgénél fogva nyomjuk be jobbkézzel, miközben balkézzel
gyengén, de határozottan lefelé nyomjuk az oltóvessző fölső végét. (10. kép)

A ferde vágásig nyomjuk be a vesszőt. A ferde vágásnál fog a későbbiekben az a kallusz képződni, amely majd befedi az
alany elvágott törzsét a következő 1-3 évben. (11. kép)
Az oltóvesszőt a helyén rögzíteni kell, erre többféle mód is van. A legjobb talán sűrűn odaszögelni, 1,5-2 cm-es szögekkel.
Utána tekerjük be védőszalaggal. (12. kép)

Az oltást burkoljuk be alufóliával. (13. kép) Az alufóliát borítsuk a vízszintes vágatra is. (14. kép)

Egy kisebb méretű polietilén zacskónak vágjuk ki az egyik sarkát, és azt is húzzuk az oltásra. (15. kép)

Kössük be a polietilén zacskó vágott nyílását az alsó rügy alatt, hogy eső ne jusson az oltáshoz. (16. kép) Kössük be a zacskó
alsó végét is. (17. kép)

Az oltóvessző fölső végét kenjük be. Irodalmi forrásom szerint sellakkal vagy enyvvel, de talán oltóviasz, stb. is megteszi. (18.
kép)

Ezek után oltványunk dolga, hogy növekedjen. A burkolatot akkor vegyük le, ha új hajtásunk kb. 15 cm-es. De ha eléri a 60
cm-es növekedést, a végét csípjük vissza, nehogy erős szélben az új hajtás letörjön. Ha több rügy hajt ki, később, legkésőbb a
következő tavasszal válasszuk ki a legjobbat, és csak azt tartsuk meg. 2-3 év alatt pedig az alany összes saját ágát, vesszejét
vágjuk le.

A tavaszi, kéreg alá történő oltásnak egy jó, képes bemutatását egy török méhésznek köszönhetjük. Ő nem diótermesztő, de
a méheskertjében diófák is vannak. A képek:

Az oltóvesszőből fejlődő hajtásoknak már a színéről megítélhetjük, melyik életképes. A képen a zöld színű hajtás hamarosan
el fog pusztulni, a pirosas megmarad.

Svájci képek, Hans-Sepp Walker gyakorlatából, 2011-ből (www.walwal.ch):

A kéreg alá oltás módszerével átoltott diófa fényképe Iránból. (A képet nagy veszélyek felvállalásával, a számítógépem
sokszoros figyelmeztetése ellenére mentettem le tisztelt Kollégám számára.)

(A veszélyek reálisak voltak, a kép letöltése után 17 vírust találtunk a leblokkolt számítógépemen. Úgy látszik, a diófa kéreg
alá oltással történő szaporítását ugyanolyan titkosnak tekintik és ugyanúgy védik az irániak, mint az atomprogramjukat.)
Miután egy szakember helyreállította a számítógépem működését, folytathatjuk a kéreg alá oltás titkainak felfedését.
A tavaszi oltás érdekes, speciális esete, ha későtavasszal végzik, amikor az azévi hajtások már 5-8 cm-esek. Ezt a módszert
kínaiak is leírták.
Ez már nem a leírt, kéreg alá oltás, itt az alany és a nemes egyforma vastag.
Eszerint az oltóvesszők megszedésekor nagyobb fákról szednek vesszőket, amelyeknek az a lényegük, hogy csúcsrügyesek.
Hűtőben tárolják, és csak akkor veszik elő, amikor az alanyok hajtása az említett 5-8 cm-t eléri, akkor oltanak,
természetesen fás részre.

Most került kezembe egy hasonló, de régebbi amerikai leírás egy ismert faiskolából, a
Mississippi felső folyása mellől. A helyszín azért érdekes, mert éghajlata hideg, nincsenek korai
tavaszok. Alvó állapotú csúcsrügyes vesszőt oltanak lombos hajtásra.
Az alvó csúcsrügyű vesszőket március elején szedik meg. Végeiket olvasztott parafinba mártják,
és az oldalrügyekre is parafint kennek ecsettel. Kötegbe rendezik, nedves törlőruhával
burkolják be, majd törlőpapírral, végül újból törlőruhával. Papírzacskóban tárolják az így
becsomagolt vesszőket 0 C°-on, felhasználásig.
Akkor kezdenek az oltáshoz, amikor az alany csúcshajtása kb. 30 cm-es. Olyan hosszan vágják
le a hajtás végét, hogy az alany és az oltóvessző vastagsága az oltás helyénél egyforma legyen.
Ha már fásodni kezd az alany, sikeresebb az oltás. Ahol még úgy látjuk, nem fásodik, vágjuk
kissé visszább, a fásodó részig. 2-5 levél maradjon az alanyon, az asszimiláció folytonossága
céljából, és azért, hogy kevésbé nedvezzen. Ha a harmadik-negyedik levél között még nem
fásodik, várjunk keveset az oltással. Ha az alany a hajtás vége felé is fásodik, az oltás nemigen
lesz sikeres.
Az oltóvesszők metszlapjáról távolítsuk el a viaszt, és áztassuk napokig vízben a vesszőket.
Az oltás során a képen látható vágást alkalmazzuk, amit forrásom inverted saddle oltásnak nevez. Az oltóvessző éke mintegy
3 cm-es legyen, felülről lefelé vágjuk. Az alanyon a beillesztés helyét a kést beszúrva alulról felfelé, kifelé irányuló vágással
kell kifaragni.
Az ék behelyezésekor ellenőrizzük, hogy a fás rész és a háncs illeszkedik-e.
Légmentesen kötözzük körül, teflonos szalaggal, majd elektromos szigetelőszalaggal vagy elsősegély-szalaggal. Szilárdan
álljon és melegen. Gondoljunk arra, hogy a kötés egy mini üvegház funkcióját is betöltse, tartsa melegen az oltást.
Még alufóliával is tekerjük be, hogy szilárdabb és melegebb legyen. Addig kell rajta tartani, amíg a nemes rész ki nem hajt.
A következő szezonban az oltás körüli hajtásokat mind metsszük ki. Az oltványt pedig jól kötözzük ki, szélkár ellen.
A módszert hikori- és pekándiókra is alkalmazzák.

Illesztő oltás
Faiskolában, egy éves alanyon végezzük tél végén, februárban, március elején, amikor az alany még alszik. Az oltóvessző és
az alany vastagsága megegyezik. Egyszerű, régi módszer. Nem biztos az eredményesség.

A magonc alanyok átmérője a föld színénél 1-2 cm legyen. (1. kép)
A mélynyugalmi időben szedjünk egyéves vesszőket, amelyeken legalább két rügy legyen. (2. kép)
Az alany mellett húzzunk 10-15 cm mély hornyot, hogy munka közben a kezünk elférjen. (3. kép)

A leendő földfelszín alatt vágjunk egy 45°-nál hegyesebb metszlapot. Alulról fölfelé húzzuk a kést, a lap hossza 5 cm, vagy

hosszabb is lehet. (4. kép)
A vágat fölső 1/3-ánál ejtsünk egy 3-3,5 cm mély, függőleges bevágást, párhuzamosan a főgyökér erezetével. A bevágás
idejére támasszuk meg az alanyt a szabad kezünkkel. (5. kép)
Az oltóvessző alsó végén az alanyéhoz hasonló ferdeségű vágást ejtsünk. (6. kép)

Az oltóvesszőre csináljunk nyelvet, vagyis az oltóvessző alsó végétől a ferde vágat 1/3-ánál végezzünk egy függőleges
bevágást, mint amilyent az alanyon ejtettünk. (7. kép)
Illesszük a nyelvekkel az oltóvesszőt az alanyra. A kambiumrétegek érintkezzenek! (8. kép)
Tekerjük be az oltást biztonságosan műanyag szalaggal, hogy a kallusz képződéséig az oltást víz ne érje. Győződjünk meg
arról, hogy a kambiumszövetek a betekerés során sem csúsztak szét. (9. kép)

Az oltásra húzzuk vissza a földet úgy, hogy az alsó rügy a földfelszín fölött maradjon. A műanyag szalagot szükség szerint 3-4
hónap múlva, vagy egy év múlva távolítsuk el.

És még egy oltási módszer
Dióféle fákat még egy másik módon is szoktak oltani, amit az amerikai szakirodalomból ismerek, ott flat graft-nak nevezik,
magyarul talán szárnyas vagy lebenyes oltás lehet a neve, nem tudom.

Kaliforniában ezt a módszert ajánlják akkor, ha a közönséges dió alanyaként kaliforniai feketediót használnak.
Az oltás menete: Lehántjuk és széthajtjuk négy oldalon, kb. 5 cm-en az alany kérgét, és metszőollóval kivágjuk a fabelét. A
nemes dió oltóvessző kérgét négy oldalon lehántjuk, (a képen fejjel lefelé látható), ráillesztjük az alanyra, majd annak kérgét
szorosan rákötjük. Az oltóvesszőn legyen egy egészséges rügy!

Ilyen módon oltanak Amerikában hikori- és pekándiókat is.

A DIÓFA NEVELÉSE
Mottó:
„A diófát nevelő olyan szobrász, akinek monumentálisra növő alkotásai évszázadot is megélhetnek.”
(Dr. Tomcsányi Pál)
Először arra a kérdésre kell válaszolni, miért ültessünk, neveljünk diófákat. Nagyon egyszerű. Mert a dióültetvény adja
egységnyi területről a legtöbb, az ember számára nélkülözhetetlen tápanyagot. Ezért mondta Micsurin, hogy a dió a jövő
kenyere.
Vázlat:
Néhány szó a hazai dió régmúltjáról
A tiszaháti dió mítosza
Diótermesztés a 20. században
A dióültetvény megtervezése
A termőhely kiválasztása.
Kötés
Egy vagy több fajtából álljon-e ültetvényünk?
Milyen törzsmagasságot alakítsunk ki?
Koronaalak, sűrűség
Sövénydió
Magoncot vagy oltvány diófát ültessünk?
Fajtaválasztás
A terület előkészítése ültetésre
Ültetés
Gyomirtás, a dióskert területének gondozása
A talajállapot ellenőrzése a dióültetvényben
Tápanyagellátás
Mikroelemek
Öntözés
Neveléskori metszés
Termőkori metszés
Intenzív dióültetvények metszése
A metszés idejéről
Tősarjazás és kiegészítő munkák
Termőre fordulás
A megporzásról
Szüret után
Bevételek
A diótermesztés jövedelme
Hazai dióskertek képei
Tisztelt diótermesztő Kollégám, egy valamirevaló gyümölcstermesztési szakkönyv nem hagyhatja említés nélkül a termesztés
kezdeteit, régmúltját.
Ami a diót illeti, könnyű helyzetben vagyunk. A diófa a legelőször termesztésbe vont gyümölcsfák közé tartozik, a
sárgabarackkal, fügével, olajfával, datolyával, mandulafával együtt. A Közel-Kelet földművelőié az érdem, mintegy 4000
évvel ez előttről. Ezeknek a fáknak a gabonatermő földekre ültetése kétszeres haszonnal járt. Egyrészt megkétszereződött a
föld hozama, másrészt gyümölcsüket eltették télre, és akkor se kellett éhezni.
A legelsőbben háziasított gyümölcsfák közül a dió vitte el a pálmát. Termése a legtárolhatóbb, leginkább elálló. A diót héja
védi a kártevőktől, és héjában károsodás nélkül viseli el a szállítást is.
A diónemesítés egyidős a diótermesztéssel. Az ember mindig a nagyobb, jobban törhető, jobb ízű diót kereste.

Így foglalta össze Lui Csonghuai kínai szakember a diótermesztés világtörténetét:
7000 éven át az ember csak törte és ette a diót.
2000 éve már írásba foglalják a diót és a diófát.
Egyre több helyen tartják a ház körül.
Dióültetvényeket létesítenek.
Természetes dióváltozatok helyett kipróbált fajtadiót ültetnek.
Metszik is a diófákat.
Felfut a diótermelés és a diókereskedelem.
Magam is így gondolom. A diófogyasztás biztosan több, mint 7000 éves. A majmok az egész világon mindenhol megtörik a
dióféle terméseket. De tárgyi bizonyíték csak a kőkorszak óta van az emberi diófogyasztásra.

Néhány szó a hazai dió régmúltjáról
Mottó:
„A vén diófa áll és él.”
(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)
Amint azt a dió származásából és földrajzából tudjuk, a diófa Magyarországon és környékén őshonos.

A magyar nép honfoglalás előtti őshazáiban viszont a füves pusztaságok növényegyüttese volt
jellemző, dióval kapcsolatos adat eddig nem bukkant elő. A Kárpát-medencében viszont a magyarság
készen kapta a diófát.
A honfoglalás után, a hazai településszerkezet kialakulása során a Kárpát-medencei települések
tömegét nevezték el a településre jellemző diófákról. Gyenesdiás, Gyugy, Algyógy neve egyaránt a
diót rejti. Diószeg ősi magyar település. Hasonló nevű településektől való megkülönböztetésre szolgál
a Diós- előnév Diósgyőr, Diósjenő, Dióskál, Diósviszló, stb. nevében. Több esetben az eredeti szláv
diósnév él tovább magyar közegben is, ilyen például Rahó neve, de Diósd neve is a szláv
megfelelőjének a fordítása.
Már az elnevezések is jelzik a dió jelentőségét a koraközépkori - vagy későbbi - lakosság számára.
A diófa a Kárpát-medencében nemcsak termesztett gyümölcsfa, hanem a természetes flórát alkotó vad fa is. Természetes
úton, magról terjed, életképes. Terjesztésében a csókák és a varjak vállalják a legnagyobb szerepet. Természetes vízfolyások
- kisebb erek, patakok - mentén, újabban pedig belvízlevezető csatornák rézsűjében is szép dióbokrok, fák fejlődnek.

A diótermesztés sok évszázadon keresztül a vadon nőtt diófák diójának összegyűjtéséből
állt. Az emberi diónemesítő munka a rosszul termő vagy rossz diót termő diófák
kivágására korlátozódott. Valamint a jobban, szebb diót termő diófák dióinak
elültetéséből származó magoncok felnevelésére.
A hazai gyümölcsfák közül a diófa volt az egyik legelső, amit tudatosan az emberi
lakóhelyek közelébe telepítettek. "Vad" fából hamar kerti fává, gyümölcsfává vált.
A természetes, vadon kelt diófa-állományon kívül a házikertekben, és jóval kisebb
mértékben a külterületi szőlők, gyümölcsösök területén fordult elő egy-egy diófa.
A dió jelentős jövedelemforrás volt.
Hazai népszerűségét jelzi, hogy a történelmi Magyarország széles vidékeiről ismerünk helyi, tájjellegű dióváltozatokat,
amelyek közepes-nagy termésűek, jól törhetők, jóízűek voltak. Szinte a dió sztenderdjét képezték az országban. Ilyenek: a
sebeshelyi (Erdély), milotai (Szatmár), pozsonyi, pécsi, nagybányai, tengöli vagy tengeri diók (Zala).
A török uralomnak köszönhetően fennmaradt 1690-ből a Vas megyei Gersekarát község adólajstroma, ami szerint a község
évi adóként Olaj bég helyi főnök részére a következőket fizette: 25 forint, 15 pint vaj, 2 köböl szilva, 1 köböl dió, 1 köböl
alma, 13 forint füstpénz, 3 köböl liszt és 2 forint "basaajándék". Hogy milyen sok az 1 köböl dió? Gersekarát mai népessége
ennyit fogyaszt el egy év alatt összesen.
Nyugodtan kijelenthetjük tehát, még a török uralom alatt is komoly diótermesztés folyt az országban.
És később is, folyamatosan.
A bihari gyümölcstermesztésről írta Fényes Elek 1847-ben: "Dió szinte a szőlőhegyeken és a hegyes vidékeken bőséggel van,
úgy hogy az utóbbi helyekről több ezer zsákkal visznek Békés és Csongrád megyékbe."
1822-ben jegyezték fel a nagyszalontai járáshoz tartozó községekből, amelyek gyümölcstermesztésükről voltak híresek:
"...úgy a diót és a mogyorót a Mezőségre leszekerezik és helyettek annyi mértékű gabonát cserélnek."

A tiszaháti dió mítosza
Diótermesztéssel kapcsolatos első hazai írásos adatot a XVI. századból ismerünk. A Tiszahátról tutajon a tokaji piacra
szállított 8 köböl diót Krakkóba "exportáltak".
Hazánkban a diótermesztés hagyományos fellegvárának a Tiszahát számít. Ott, ahol a Tisza az Alföldre ér, kavicsos,
homokos, agyagos hordalékától szabadul. Tiszabecsnél még kavicsot rak le, két faluval lejjebb, Tiszacsécse ártéri részén a
kavics már az altalajban található, fölötte laza, homokos a talaj. A Tiszahát földjének kialakításában a folyószabályozás
előtti Szamos, Túr és más, kisebb vizek is részt vettek, amelyek Máramaros és Erdély középső részei felől érkezve finom
agyagos hordalékukat a szatmári síkon terítették szét. A Tiszahát falvainak a Tisza gátján kívüli területeit ugyanaz a
gyengén termő sárga agyag borítja, ami az egész szatmári síkot is jellemzi.
Tiszahátnak négy, szinte egymásba érő falu - Tiszabecs, Milota, Tiszacsécse, Tiszakóród - területét nevezhetjük, illetve
diótermesztési szempontból csak ezen falvak belterületét és tiszai árterét.
A Tiszán lefelé haladva további öt község - Szatmárcseke, Nagyar, Kisar, jobbra pedig Tivadar és Tarpa - számítható a
tiszaháti diótermő körzethez.

Ezzel körül is írtuk a tágabban vett tiszaháti diótermelési körzetet, Magyarország dió-fellegvárát. A közvetlenül szomszédos
falvak közül Sonkádon már csak sínylődik a diófa, Uszkán pedig már nincs is.

Jogos a kérdés, a szűkebben vett Tiszahát négy községében mi az a különlegesség, ami a legjellegzetesebb diótermő tájjá
tette a vidéket.
Véleményem szerint egyértelműen az itt lakók diófa iránti szeretete és hozzáértése. Az a több évszázados tudatos "fejszés"
szelekció, aminek során rendre a legjobb - és egyre inkább csak a legjobb - tulajdonságokkal bíró diófák maradtak meg a
portákon.
Vagyis a hagyományos paraszti diókultúra eredménye a tiszaháti termőtáj.

Pedig ott a talaj nem jó, gyengén termő. Az éghajlat pedig azonos a tágabb környezet, Bereg vagy Szatmár éghajlatával. A
Tiszahát falvaira telente rendszeresen kemény hidegek húzódnak Kárpátaljáról. A tavaszi, virágzáskori fagyok is gyakoriak.
Külön kérdés a vízigényes diófa vízzel való ellátottsága ezen a vidéken. Csapadék nincs több, mint a száraz szatmári sík többi
falvában. De itt a Tisza.
Szögezzük le először is, hogy az utolsó 150 évet kivéve a Tiszahát falvait a Tisza és a kisebb vizek rendszeresen elöntötték.
(Tiszacsécse 1848-ra költözött jelenlegi helyére, mert már elege volt a korábbi állandó árvizekből.) Az árvíz öntözi ugyan a
diófát, de évente csak egyszer-kétszer. És a diófa gyökere két hétnél hosszabb vízborítás alatt megfullad, a fa azonnal
elpusztul.
Szerencsére, a Tiszaháton gyors az árvizek levonulása. Nekem úgy jellemezte Tiszacsécsén egy asszony a helyi árvizeket,
hogy mire híre jön, hogy árvíz jön, náluk már a gát tetején van a víz. És ugyanilyen gyors a levonulása is. Mire máshol
felkészülnek az árvízvédelemre, náluk már vonul lefele a víz.
Dehát ez nem öntözés, az év túlnyomó részén ugyanolyan kevés vizet kap a diófa, mint az Alföldön bárhol.
Inkább abban látom a diófa helyi kultuszának okát, hogy a gyengén termő tájon más haszonnövényekhez képest a dió mégis
megfelelően díszlett, jól termett. A diótermés értéket képviselt, komoly bevételt hozott.

A tiszaháti diótermesztés technológiája hagyományosan a tág térállású fák között nőtt fű kaszálásából állott, ezen kívül a
falvak határában szántóföldek végében, vegyes gyümölcsösökben állt becses helyen a diófa. Metszést nem végeztek a fákon,
csak a száraz ágakat vágták le. A diószüretet családi körben végezték, hosszabb és rövidebb dióverő póznával verték le a
diót, amit a család többi tagja kosarakba szedett, és zsákokba öntött össze.
A friss dióról a rátapadt burkot késsel vágták le, a dió szárítása egy rétegben a napon, cserényeken történt. A diót az
éjszakai harmat ellen zsákba szedték, reggelre a zsákban megizzadt, újból kiterítették. Amikor már szárazabb lett, a dió több
rétegben is száríthatóvá vált, fedett, száraz, szellős helyen. Időnként így is meg kellett forgatni.
A diótöréshez fakalapácsot használták. Azért, hogy minél több feles dióbelet kapjanak, a diót a varratával átellenes oldalán
ütötték meg.
A Tiszahát falvaiban a diószüretet a kölcsei nagyvásár, vagyis október 8-a előtt elvégezték. A kölcsei nagyvásár hosszú időn
keresztül a fő piaca volt a tiszaháti diónak, amikorra a diókereskedők is összesereglettek. A tiszaháti parasztok pedig
jellemzően a dió árából szerezték be téli ruháikat.
Kölcse mellett Tokajban, Szolnokon, Szegeden alakult ki diókereskedelmi központ, ahova a Tiszahátról tutajok szállították a
diót.
Az őszi dióvásárokon még nem teljesen száraz, nem teljesen tárolható állapotban cserélt gazdát a diótermés zöme. A
vásárokon el nem adott diót szárították le a termelők teljesen, aminek az értékesítése aztán elhúzódhatott. Karácsony előtt és
kisebb mértékben húsvét előtt volt még nagyobb kereslet a dióra, és ezekre az ünnepekre már megtörve, dióbélként is lehetett
értékesíteni.
Egy kis mítoszrombolás:
A tiszaháti körzetben hiába is keresnénk a francia vagy kaliforniai körzetekre jellemző nagy területű, összefüggő
dióskerteket. A diófák a házikertekben találhatók, az utcáról a házak fölött látszanak, és bizony, nem olyan számosak, mint
azt várnánk. Egy korábbi felmérés alkalmával a szórványban lévő diófákkal együtt számoltak meg 18000 db-ot, ebből termő
diófát 13000 db-ot. Négy község területére elosztva falvanként kb. 30 ha dióskert jut.
Napjainkban ez a 30 ha egy-egy, még nagynak sem nevezhető hazai magángazda dióskertjének felel meg.
A legutóbbi felmérés szerint pedig már csak 16000 diófa van a négy község területén.
Pedig a termelőszövetkezeti évtizedekben, konkrétan 1970 körül az egyesült tiszakóródi-tiszacsécsei tsz elnöke a tagság
lelkes támogatása mellett nagyléptékű diótelepítésbe kezdett. Mindkét község határában mintegy 20 ha-os területen kezdték
el a nagyüzemi telepítést, és a tsz tervei szerint a két község teljes ártéri területét nagyüzemi dióssal telepítették volna be.
De mint annyiszor a hazai mezőgazdaság történetében, ezúttal is közbeszólt a Budapestről vezérelt gazdaságpolitika, és
onnan mondták meg, mi jó a szatmári parasztnak. A diótelepítést leállították, és - mint az egész Szabolcs-Szatmár megyében
mindenhol - nagyarányú almatelepítést rendeltek el.

Ekkor ért véget a tiszaháti dió csírázó karrierje.
Miközben dióból nem eszik eleget az átlagmagyar, almával Tiszát lehetne rekeszteni. Másra nem is jó, mert a léüzem se veszi
meg.

Akik fellengzősek - igen sokan vannak ilyenek, - a tiszaháti diósokról ma is mint a dió valóságos hazai génbankjáról
beszélnek. Ilyen a kisari önkormányzat is, amely a saját tiszai árterületén 50 ha-os dió-génbankról tesz említést.
Nemcsak én rombolom a tiszaháti dió nimbuszát, hanem egyes szakmai felmérések is. Például a kisari ártér is felmérésre
került 2004-ben, a Vásárhelyi-terv kapcsán, és a tanulmány az ártéri területről ezt állapítja meg: "Nagy része szántó és
intenzív gyümölcsös, csak néhány helyen találunk extenzív dió- és szilvaültetvényeket..." Vagyis elhanyagolt diófákat.

A térkép után az űrből is megnézhetjük a kisari ártér egy részét, és láthatjuk a diófákat (a nagyobb fák).

De ne legyünk egészen igazságtalanok. Miután leszóltuk a híres dió-fellegvárat, állapítsuk meg, hogy nem volt teljesen
igazunk. Kisarban valóban ősi, eredeti formájában megőrzött ártéri vegyes gyümölcsösökkel találkozhatunk, ahogy a helyiek
nevezik, dzsungel-gyümölcsösökkel, amelyek vezető, kimagasló gyümölcsfája a diófa. Nemcsak méretben a legnagyobb,
számban is a diófa a legtöbb.

Természetes, "vad" körülmények között, vegyesen, vagyis összevissza telepített, jórészt természetes úton újult diósok, máshol
nem látható méretre megnőtt almafák, hatalmas szilvafák adják a dzsungel-gyümölcsös zömét. De van benne meggyfa,
körtefa és egyéb gyümölcsfa is.
A dzsungel-gyümölcsös rengeteg apró területre osztva szerepel a telekkönyvben, a kívülálló számára áttekinthetetlen
összevisszaságban. Minden tulajdonos máshogy műveli, többségében alig-alig, vagyis évi egy vagy két kaszálással, de nagyon
sok műveletlen, áthatolhatatlan parcella is van.

A dzsungel-gyümölcsös valóban a dió hazai legjelentősebb génbankjának számít, fiatalabb-idősebb fáinak túlnyomó többsége
magonc, igen kevés a pótlásként tudatosan betelepített fajtadió. Szemmel láthatóan minden diófa külön egyéniség itt,
megjelenésben, egészségességben és termésmennyiségben a legnagyobb különbségeket mutatják. A 60-80 éves fák némelyike
ma is alkalmas lenne szelekciós alapanyagnak, olyan egészséges, bőtermő, szép diót termő.

Kisarban a dzsungel-gyümölcsösön kívül korszerű dióültetvények is vannak, bár egyelőre még kevés. Tarpán már nagyobb
számúak az újabb telepítések. Kisari és tarpai dióültetvények:

Diótermesztés a 20. században
Külföldi, elsősorban francia mintára csak a XX. század elején, egyes nagybirtokokon kezdtek üzemi méretű dióültetvények
létesítésébe Magyarországon, és a hazai diótermesztést megalapozó kertészeti kutatások is csak ekkor indultak meg.
Minden kezdet nehéz, főleg ha a szükséges szakismeretek is hiányoznak. Hazai kutatások hiányában francia diófajták
behozatalából, elterjesztéséből állott a nagybirtokok diótermelésének fejlesztése. A kutatások is a francia dió hazai
telepítésére irányultak.
A magyar állam is szerepet vállalt a hazai diótermesztés felfejlesztésében, állami pénzből behozott francia diót juttattak
kedvezményesen az érdeklődő birtokosoknak.
Hamar bebizonyosodott azonban, hogy a diófa nem kozmopolita. Hazai viszonyainkat, kemény teleinket a francia diófajták
nem tudták elviselni. Így a század elejének diótelepítési fellendülése hamar kifulladt.
Külön sajátossága volt az államilag támogatott francia dió telepítésnek, hogy a 20. század eleji magyar állam vezetői nem
voltak eléggé körültekintők és előrelátók, így eshetett meg, hogy a behozott francia dió nagyobbrészt a mai Romániába
került eltelepítésre. Így ott a diótermesztés lépéselőnybe került a - szűkebb - hazaihoz képest, és ma is sokszorosát termelik,
exportálják, mint mi.
Az igazán nagyüzemi diótermesztés kezdete hazánkban 1950-től számítható, amikor egyes állami gazdaságokban, majd az
1970-es évektől több termelőszövetkezetben is létrehozták az üzemi méretű dióültetvényeket. Ezek telepítése a korabeli
tervutasításos gazdaságirányítás rendszerének megfelelően történt, a területnagyság volt a lényeg, nem a jövedelmező
diótermesztés, a minőség. A nagyüzemi ültetvények szinte kizárólag magoncokból létesültek, és gondozásuk (tisztelet a
boglári kivételnek) csapnivaló volt.

A nagyüzemi diótermesztés szinvonala az állami gazdaságokban dolgozó gyümölcstermesztési szakemberek menet közben
megszerzett gyakorlatával párhuzamosan emelkedett. Amelyik gazdaságban komolyan vették a diótermesztési feladatot,
figyeltek a dióra, és a pénzt se sajnálták az ültetvény fejlesztésétól, korszerűsítésétől, ott még most is szépek a diófák.
A nagyüzemi ültetvényekből ma már csak a volt Balatonboglári Állami Gazdaság privatizált ültetvényében folyik igazán
nagyüzemi termelés. A volt Csányi Állami Gazdaság ültetvénye két tulajdonosé, - csak az egyiknek a művelése megfelelő, - a
volt kecskeméti és jászberényi ültetvényt pedig kivágták.

A jászberényi ültetvény maradványa:

A tiszakóródi-tiszacsécsei egyesült tsz két nagyüzemi ültetvénye az 1992-es tsz-szétverés eredményeként jelenleg a két község
volt tsz-tagjainak tulajdonában van, egy-egy személy talán ha tucatnyi diófával rendelkezik. A tsz halála óta az ültetvények
művelése gyakorlatilag megszűnt.
A volt tiszakóródi termelőszövetkezeti dióskert:

És a volt tiszacsécsei:

A rendszerváltást követően megkezdődött a néhányszor 10 ha területű, magántulajdonú dióültetvények telepítése, de számuk
még kicsi, és az ültetvények még fiatalok. A legnagyobb újtelepítésű diós, amiről tudomásom van, 80 ha-os.
Teljesen igaza van Szentiványi professzornak, amikor azt mondja, hogy Magyarországon kihasználatlanok a kiváló
diótermesztési adottságok. A következő kép is ezt illusztrálja. Hazai diótermesztés a béka szinvonala alatt.

Egy vagy több fajtából álljon-e ültetvényünk?
Szentiványi Péter bácsi véleménye a Biokultúra 2002. Július-augusztusi, 4. Számából: „Szórványokban, a tiszai
ligeterdőkben, szőlők között nagyon jó termő egyedek kiválasztása után a zártállományú üzemi (pl. egyetlen
fajtából álló) ültetvényekben a legjobb fajták is gyengén teremnek. Ennek oka a szélporzású dió sajátosságaiban
lelhető meg, a dió nővirágok tollas bibéjén csak meghatározott, optimális mennyiségű pollenszem „fejti ki” a
funkcióját, azaz elvégzi a termékenyítést. Ha ennél több jut oda, a virágból nem lesz gyümölcs! Az eltérő virágzási
időpontú klónfajták és 1-2 %-os arányban porzófajták társításával az ilyenféle terméketlenség
megakadályozható."
2002 óta a hivatalos, nemesítői vélemény is változott, megengedőbb a porzófák nélküli telepítéssel. Egyrészt mert egyazon fa
hím-és nővirágzása időben részben átfedi egymást, másrészt megemlíthető a megporzás nélküli termékenyülés, harmadrészt
nehéz Magyarország diótermő tájain olyan vidéket találni, ahol 1-2 km-en belül nincs idegen diófa.
Negyedrészt ritka a tisztán egy fajtából álló ültetvény. A többfajtás ültetvénynek bevételstabilizáló hatása is van, a szüreti
munkák is jobban ütemezhetők.
Szórványban ültetett diófáknál ha nem bízunk a fa saját pollenjével végbemenő termékenyülésben, legalább két, eltérő
fajtájú, vagy egy magonc - egy fajtadió, vagy két magonc diót ültethetünk legalább néhányszor 10 m távolságban egymástól,
a megporzás érdekében.

Milyen törzsmagasságot alakítsunk ki?
Mottó:
"Ha egy termő diósban sétálok, olyan hódolat érzése fog el, mint egy európai katedrálisban."
(Jerry Gospeed, a Utah Állami Egyetem tanára)
Törzsmagasságon az első - véglegesen is megmaradó - ágak indulásának magasságát értjük. Hazai ültetvényeinkben az 1,2-2
m közötti törzsmagasság a leggyakoribb, a szélső értékek 0,4-4,8 m. A diófa szeret alacsonyan elágazni, sokszor bokor
formában - a talajtól elágazva - nő.

A törzsmagasságot a tervezett művelési mód és a reménybeli
diófaanyag kinyerési lehetősége befolyásolja. Ami a művelési módot
illeti, célszerű, ha kerti traktorral a fa közelében el lehet járni, illetve
termőkorban a gépi betakarítás során rázógéppel vagy a törzset, vagy
idősebb korban a főbb vázágakat meg lehet fogni. Magam a 2 m-es
törzsmagasság híve vagyok, mert így a kerti traktor bő 10 évig eljárhat
közvetlenül a törzs mellett, és úgy gondolom, a kitermeléskori rönk
hosszát egyetlen fakereskedő vagy feldolgozó se kifogásolhatja. (A talaj
feletti rönkhosszhoz a rönk legértékesebb részét, a 30-40 cm mély
gyöktörzset - szaknyelven diógyökeret, franciául „ronce” - is hozzá kell
adni.)
Természetes körülmények között a dió alacsony törzset nevel.
Ellenkező végletként a több méter magas törzzsel akkor találkozunk,
ha elsődleges cél a faanyag termelése. Sík területen a magasabb törzs
általában a jobb fagyvédelmet is eredményezi, mert egy-egy fagyos
tavaszi hajnalban a fagyos levegő sokszor a diófák alsó részéig terjed
csak, és a különböző években a termő diófák különböző mértékben
nyúlnak a fagyos levegő fölé.
Veszélyes viszont fiatal korban a diófák törzsét magasan felkopaszítani,
mert a diófa erőteljes növekedéséhez megfelelő méretű, a diófa által kifejlesztett lombfelület kell, aminek erős lecsökkentése
visszaveti növekedését, a diófa legyengülhet, és a környezeti hatásoknak és a betegségeknek is kevésbé tud ellenállni. Ezért a
törzsnevelés során évente csak a lombfelület igen kis részét, mondjuk legfeljebb 20-25 %-át kitevő ág- és vesszőállományt
metsszük csak le!
A diófa természeténél fogva szeret bokorformára nőni. Sokszor már a földnél elágazik, központi tengely kifejlesztése nélkül.
Ilyenkor vagy kiválasztunk egyet az ágakból, ami leginkább függőlegesen nő, vagy pedig hagyjuk, hogy a saját hajlamait
kövesse. Így három vázágunk már eleve megvan.
Háromtörzsű diófa egy francia diósban:

Kéttörzsű diófa:

Koronaalak, sűrűség
Mottó:
"Hëj az ózdi oltár előtt
Három ágú diófa nőtt.
Három ágú, hatlëvëlű
S az én babám Feri nevű."
(Erdélyi magyar népdal)
Bár a diófa szeret gömbkoronát nevelni, biológiája erre predesztinálja, a gyakorlatban különböző, jellemző koronaalakokat
különböztetünk meg, amely koronaformák megközelíthetők tudományosan is:
Sudaras koronaforma
Francia "gobelet" (magyarul kehely) koronaforma
Kúpos koronaforma
Álsudaras forma
Szabad sudarú forma
Sövény
Spanyolországban ismernek és kultiválnak még karcsú orsó és szuper orsó koronaformát is, amelyek 6-7 m magas
termőfákat eredményeznek, és nagyon szellősek. Ezek a fák már korán sokat teremnek, 6-7 t/ha is elérhető, de a nagy termés
miatt csökken a gyümölcs mérete. Ami nagy kár. (Kaliforniai diófajtákat használnak erre a célra, mert a spanyol diók nem
elég jók.)
De ez az elméleti megközelítés kicsit idegen nekem. Saját tapasztalatom szerint a diófa úgyis olyan koronát nevel, amilyent
akar. (Lehet, hogy tudat alatt, tudtomon kívül az ötödikként felsorolt, szabad sudarú forma híve vagyok, és aszerint nevelem
fáimat, vagyis ha nem kell, nem metszem.)
Beavatkozva a korona ágrendszerébe a korona alakját magunk is befolyásolhatjuk. A cél a minél nagyobb termőfelület.
Mivel a diófa a nővirágait a vesszők végének csúcsrügyein fejlődő hajtáson hozza, a diófa termőfelülete ott van, ahol ágai,
vesszői véget érnek, a lombkorona külső felületén. A korona belsejében rekedt, árnyékban maradt vesszők, ágak sorsa az
elhalás, így a termés szempontjából azokat tekinthetjük fontos ágaknak, vesszőknek, amelyek kifelé, a nyílt tér felé
irányulnak. Ebből a szempontból kell vizsgálnunk diófánk koronáját. A legkedvezőbb a kevés vázágra felépült, tehát ritkább
gömb és szétterülő koronaalak. Termékenység szempontjából legkevésbé kedvező a központi tengelyen sok, gyengébb
vázágból felépült kúpos, ezért elsűrűsödő korona. A két alak között különböző egyéb formák írhatók le. Szentiványi Péter
megfigyelései szerint a hazai - gondolom, a nemesített fajták nélküli - diófa-állomány koronaalak szerinti megoszlása a
következő:
kúpos 33,0 %
sátorozó 27,6 %
hengeres 9,6 %
gomba alakú szétterülő 4,3 %
gömb 25,5 %.
Más kifejezéssel, sudaras-ágcsoportos jelzővel illette egy előadásában Bujdosó Géza az általános diófa-koronaformát.

A koronasűrűség szempontjából előnyös, hogy a diófa szabad térben természete folytán minden céltudatos emberi
beavatkozás nélkül is szép, szabályos koronát nevel. Ahol erre a terepviszonyok nem adnak lehetőséget, pl. épületek
közelségében, a rendelkezésére álló teret igyekszik arányosan kitölteni. Épületek közelében koronafejlődése nem lehet
szabályos.
A természetes körülmények között fejlődött diófa koronája erősen elsűrűsödik, „kupolásodik”, - sűrű vázágai hosszan felkopaszodnak, s termést csak a korona
viszonylag vékony külső felületén hoz. Ennek a viszonylag vékony külső felületnek a
vastagságát kb. 1 méterben jelölik meg. A korona belső terében gyengén fejlett, ritka
levélzet fordul elő, a kevés levél nem termel elég tápanyagot a vesszőkbe, a vékonyabb
vesszők, idővel a vastagabbak is, elhalnak.
Termőkorban a korona ritkításával kell az elsűrűsödést, a felkopaszodást meggátolni.
Szentiványi Péter szerint a dió népies mellékneve, a "királyi" a diófa természetére utal. Szeret uralkodni a környezetén, az
alatta, mellette növő növényeket árnyékba akarja borítani, és ezzel is pusztítani. Ezért a dió természetes koronaformájára a
sűrűn növő ágak és a sötét lombozat a jellemző.
Dió viszont csak a megvilágított vesszők végein terem. A diófa-tulajdonosnak a nagy diótermés az érdeke, ami a korona
ritkításával, minél jobb bevilágításával érhető el. Ezért a diótermelőnek a központi tengelyes koronaalak helyett a több
vázágból álló, szellős korona kell, hogy a célja legyen. Akkor mondhatjuk az idősebb, termő dióültetvényben a koronák
megvilágítását jónak, ha napos időben még a földfelszínre is eljut itt-ott kevés napfény.
A jelenleg köztermesztésre elismert hazai diófajták növekedési erélyét, koronaformáját a kutatóintézet így adja meg:
Oldalrügyön termett
gyümölcsök aránya (%)
Alsószentiváni 117 erős
fiatal korban felfelé törő, majd szétterülő 5-10
Milotai 10
közepes
félgömb
20-25
Tiszacsécsi 83
közepesnél erősebb ritka, hengeres
25-35
Alsószentiváni kései erős
felfelé törő, ritka
25-35
Milotai bőtermő középerős-erős
felfelé törő, ritka, hengeres
50-60
Milotai kései
középerős
fiatal korban felfelé törő, majd szétterülő 55-60
Bonifác
közepesnél gyengébb sűrűn elágazó, hengeres
45-50
Milotai intenzív
középerős
sűrűn elágazó, gömb
55-60
Fajta neve

Növekedési erély

A korona alakja

Itt ugyan több vázágas diófákat látunk, a koronájuk mégis sűrűnek minősíthető a sok, felfelé irányuló ág miatt. Hazai
diófajtáink közül az Alsószentiváni 117-es nevel ilyen koronát. Egyes ágak kiszedésével ezt az ültetvényt mindenképpen
ritkítani kell.

Sűrű ültetvényben a párás mikroklíma a gombabetegségek elhatalmasodásának is kedvez. Ha diófáinkon ilyen zuzmó
telepszik meg, nyugodtan minősíthetjük állományunkat sűrűnek, párásnak:

Kaliforniában a hagyományos (nem sövény-) diókból 120-180 db-ot ültetnek egy ha-ra, többféle sor- és tőtávolságot
alkalmazva. A fák növekedésével, a lomb- és gyökérzónák összeérésével a későbbiekben 70-125 db/ha sűrűségig ritkítják.
Porzófákról gondoskodnak, a szélirányban 100 m-enként vagy sűrűbben.

Sövényművelés
A sövénydió gondolata nem mai keletű, már több mint 100 évvel ezelőtt így írt a Pallas
lexikon a sövénydióról: „... most az 1837 óta ismeretes, Belgiumban nevelt bokordiót (J.
regia var. fertilis) is felkapják és kerítésbe ültetik. Itt bokoralakú marad, a tövétől kezdve
szétágazik, s éppen oly bőven terem, a magva éppen olyan nagy és jóízű, mint a rendes
diófáé.”
Itthon - úgy látszik - a diótermesztők nem olvasták a Pallas lexikont, mert a sövénydió
gyakorlatilag ismeretlen volt. Legalábbis a legújabb, oldalrügyes hazai fajták
megjelenéséig. Az érdi telepen 2000-ben kezdték el a sövénydiós kísérleteket, amelyekbe
kontroll fajták mellett a Milotai Intenzív (M 10-37) és a Milotai kései (M10-14) fajtákat vonták be. (Szerintem az M 10-9esnek is a kísérletben lenne a helye.)
A sövénydiós művelés igen előtérbe került a világ legnagyobb termőhelyén, Kaliforniában. Erre
irányul a nemesítési programjuk is. Már sok olyan fajtájuk van, mint a Payne és annak
leszármazottai, amelyek a többitől eltérően nemcsak a csúcsrügyekből, hanem a vessző többi
rügyeiből, az úgynevezett oldalrügyekből is képesek teremni. Így a diófa metszéssel is
termeszthető, géppel metszhető. Kaliforniában a sövényültetvényeket 250 fa/ha sűrűségben
tervezik.
Kaliforniában a sövénynevelést nem tegnap kezdték. Az úttörők közé tartozik David Ramos kutató, aki 17 éven át
kísérletezett ezzel a művelésmóddal.

Egy termelőüzemben Visaliában 1982 óta látható sövénydiós. Az újabb kaliforniai diófajták közül a Tulare és a Chico adja
sövény-formában a legnagyobb termést. Hazai viszonyok között pedig három M 10-es hibrid, mellesleg azok is a kaliforniai
Payne késői, keresztezéssel létrejött utódai.

Az egyik érdi sövényművelési kísérletben a sortávolság 3 m, a tőtávolság 1,5 m. A kísérlet értékelése nem feladatom, de talán
még korai is lenne értékelni, mert fiatalok még a fák.

A másik, ugyancsak érdi sövénydiós térállása 7x3,5 m (409 db/ha), ebben kaptak szerepet a legújabb, oldalrügyön bőven
termő fajták. Ebben a kísérletben a növekedés már értékelhető, az M 10-37-esé 10 %-kal jobb. Elvileg az M 10-37-es
(Milotai intenzív) mellett az M 10-9-es (Milotai bőtermő) is nagy arányban, 55-60 %-ban fejleszt oldalrügyön termést.

Az első sövénydió-kísérletet 2000 tavaszán állították be. Sajnos, mindkét kísérleti területen hiányzik az öntözés, ami azért
probléma, mert a diótermesztés intenzitásának növelése a jobb vízellátástól várható előbb, mintsem a koronaforma
megválasztásától.
A sövénydió gondolata a sövényalma-művelésből származik, ami világviszonylatban sikeres volt, és az almatermesztés
intenzív formáját jelenti. A sövénydió ennek utánérzése. Az a cél, hogy a korona szellős legyen, amellett, hogy sudaras.
A sövényalma sikerében a törpe növekedést biztosító alanynak komoly szerepe volt. A diónak viszont nincs hasonló
törpealanya. Egyrészt azért nincs, mert az alanynak nevelt csemeték mind eltérő génkészletű diókból származnak, tehát
tulajdonságaik eltérők. Másrészt azért nincs, mert ha találnának is törpenövésű egyedet, annak vegetatív szaporítása még
nem megoldott. Legalábbis tudomásom szerint még csak a kutatók foglalkoznak az alanynak való diók sejt- és
szövetszaporításával. A gyakorlattal még nem, csak az elmélettel.
A feketedió, mint a közönséges dió alanya, nem engedi akkorára nőni a ráoltott nemes fát, mint amekkorára egyébként nőne.
A két diófaj mégsem annyira egynemű, mintha az alany is, a nemes is ugyanaz a faj lenne. A feketedió mégsem jöhet szóba
sövénydió-alanyként, mert a növekedés-csökkenés nem olymértékű, amit a sövénydió hívei elképzelnek.
Szóbajöhetnek más diófajok is sövénydió-alanyként. A texasi dió (Juglans microcarpa, korábbi nevén J. rupestris)
Magyarországon komoly kipróbálásra került dr. Szentiványi Péter több helyütt végzett kísérleteiben, de a végeredmény, a
közönséges dió törpésítése, nem volt kielégítő.
Hogy a dió törpésíthető legyen, vagy legalábbis ne nőjön olyan nagyra, ennek érdekében ma már vegyszeres kezeléssel is
beavatkoznak. Egyesek. Állítólag létezik egy palkobutrazol nevű vegyszer, ami a diófán törpenövést eredményez, vagyis
rövidebb hajtásokat, vesszőket, miközben a vesszők rügyszámát nem csökkenti. Hát, nem tudom.
Véleményem szerint a sövénydiónál nem kell feltétlenül a törpeséget megcélozni. Léteznek magas diósövények is, amelyek
termőfelülete többszöröse például a sövényalmának, vagyis egyáltalán nem mondhatók emberléptékűnek. Például ez a kb. 12
m magas sövénydiós Olaszországban terem.

Egy megjegyzés erejéig térjünk vissza az előző fejezet, a törzsmagasság kérdésére. Hazai vélemény szerint - az érdi kísérlet is
ezt követi - sövénydiónál 60 cm-es a kívánt törzsmagasság. Efölött a fa elágazik, a tovább növekvő sudár elsődleges szerepe a
fa egészének megtartása.

Az oldalágaknak pedig meghatározott vastagságúaknak kell lenniük. Erősnek, hogy a nagy termést megtartsák, mégsem túl
vastagoknak.
A törpe gyümölcsfa szigorúan elvi szempontból nézve három szempontból előnyösebb, mint a hagyományos.
Egyrészt területegységre vetítve sokkal több termőfa fér el, tehát a kisebb méretből adódó terméscsökkenést
meghaladja a nagyobb egyedszámból származó terméstöbblet.
Másrészt a fa kisebb, emberléptékű mérete lehetővé teszi a gondos ápolást, gyümölcsszedést.
Végül a sövényalma koronájába mindenhol besüt a nap, szép, minőségi alma terem.
Ebből a három szempontból az első és a harmadik a diófa esetében, hazai viszonyok között még kísérleti tisztázásra vár. (Sőt,
igen valószínű, hogy a sövénydió növényvédelmi problémái nagyobbak, mint a szabadon álló fáké, mert a lombozat kevesebb
napot kap.)
Ami pedig a fák méretét illeti, a gyümölcsszedő dolgozónak nem kell kézzel felérni a diót, tehát a második szempontból a
sövénydiónak nincs semmi előnye.
A napfény valóban kell a virágrügy differenciálódásához, a diófa csak a korona külső felületén, palástján terem, ha a korona
sűrű. De ha a korona vázágai nem zárnak össze, hanem - metszés, ritkítás által irányítottan is - szétágaznak, a korona
termőfelülete megnő. Ehhez nem kell sövényforma.
És mégis. Mégis propagálják a sövénydiót. A koronaalak kialakítása során a sövénydió esetében mindent a sudárnak
rendelnek alá. Az a cél, hogy a sudár fényt kapjon. Ezért a metszés során a túlságosan megvastagodott oldalágakat
lemetszik.
Jaj, de idegen ez a diófa természetétől! A diófa szeret szélesen elterülni, nagy ágakat hozni.
Mindenesetre, kíváncsian várjuk a fejleményeket, mert ha minden ellenkezésem dacára a sövénydió lényegesen többet fog
teremni, mint a hagyományos, akkor el fogja bírni az intenzív művelés többletköltségeit, a hatalmas metszési munkát, a
többszöri permetezést.
És a sövénydió lesz a jövő. Talán.
Azért mielőtt belevágnánk, még nagyon sokat kell gondolkozni.
Az ültetvény életének első 5-7 évében egyértelmű a sövény terméstöbblete. Több fa, nagyobb termőfelület, nem beszélve a
sövényfajták oldalrügyes terméshozásáról.
A sövényművelés ugyanakkor intenzív művelést jelent. Ha nagyobb termést várunk el az ültetvénytől, több tápanyagot és több
vizet kell kijuttatnunk. Mert vízhiányban a kifejlődő diók mérete kisebb lesz. Ami nemcsak súlyveszteségben jelentkezik,
vagyis hogy nem érjük el a kívánt célt, a sövénydiós termelési lehetőségének kihasználását, hanem héjas értékesítés esetén
árcsökkenésben is, mert a kisebb méretre kalibrált dióért az exportőr kevesebbet fizet.
Erre hoznak egy diagramot kaliforniai kutatók, akik nagyon erős összefüggést találtak az egy fán termett diók száma és a
diók mérete között. A vízszintes tengelyen a fánkénti diók száma szerepel. Ne tévesszenek meg az adatok, a 3,000 amerikaiul
van, háromezret jelent. A függőleges tengelyen a diók egyedi méretét adták meg, grammban kifejezve.

De azt kérem tisztelt statisztikus Kollégámtól, az adatok ne győzzenek meg minket. Ha Ön is, mint én, már egészségtelenül
sokat foglalkozott korrelációszámítással, regresszióanalízissel, rögtön szembetűnik Önnek is, hogy milyen kevés adatból
vonnak le milyen szoros korrelációt. Több adat, több vizsgálat kellene akkor is, ha magát a tendenciát nem vitatjuk.
Mi tehát a tapasztalat? Mondjuk el annak a Kollégánknak is, aki nem statisztikus. Röviden: Ha egy diófa túl sok diót terem,
annyit, amennyit már nem győz tápanyaggal és vízzel ellátni, a diók fejletlenebbek, kisebbek maradnak. Csak ennyit jelent a
diagram, nem többet.
Kaliforniában hétéves tartamkísérlettel mérték, a sövénydiós 18,8 %-kal több vizet igényelt, mint a hagyományos.
Gondolkozzunk el az árnyékhatáson is. A diósövény alá nem süt be a nap. Igaz, nem is szárítja annyira a talajt, de tudjuk-e a

sövény szinte földig érő ágai alatt művelni a földet? Mert ha nem, anaeorob körülmények könnyebben előállnak, a talajélet
romlik. Az árnyékhatás kísérleti mérése egy 450 fa/hektár sűrűségű sövénydiósban:

És a tapasztalat?
A sövénydiós hamarabb beárnyékolja a talajfelszínt, mint a hagyományos. A diagramon alul az évek, balra a talajbeárnyékoltság százalékai vannak feltüntetve. Minden évben a magasabb értékek a sövényhez tartoznak, szemben a fele
olyan sűrű, négyzetes telepítéssel. Látjuk, öt éves korban már a felszín 80 %-át is árnyék borítja.

Itt az említett kétféle térállás szemlélhető meg. A jobboldali a magyar gyakorlathoz képest sűrű négyzetes, balra pedig annak
a duplája, sövényformában. (Az elszínezés talán azért van, hogy a talajon a csepegtető öntözés vizes foltjai jobban
látszódjanak.)

Lara fajtájú sövénydiós Franciaországban, 8x4 m-es térállásban:

Ez a fiatal olasz sövénydiós ekkora fejlettség mellett már 860 kg diót termett hektáranként.

A dió sövényművelése, a diótermesztés intenzitásának növelési lehetősége hazai diótermesztők érdeklődését is felkeltette.
Csányban eltelepítésre került egy sor, de eredményei nem kerültek publikálásra. Miután a Boglár-Kert vezetésének sikerült
kapcsolatot találnia az olasz Noceto diós szövetkezettel, néhány nagyobb dunántúli diótermesztő részvételével lehetővé vált a
szövetkezet tagjai közül a Ca' Mavito S.p.A. venetói ültetvényét meglátogatnunk, amely tanulmányúthoz szegény rokonként
magam is hozzácsapódtam. A kapott tájékoztatás alapos volt. A tanulságok mindenesetre elgondolkoztatók.

A fő tanulság, hogy a venetói diósövények tulajdonosai nem parasztok, nem mezőgazdasági vállalkozók, hanem olyan
befektetők, akik a diótermesztésben kizárólag az üzleti lehetőséget látják, a tényleges munkát kvalifikált szakemberekkel
végeztetik el.
Hasonlóan nagy eltérést mutatnak a hazai viszonyoktól a természeti körülmények is. Első ránézésre:

Semmi különös, sík föld. Ami a képen nem látszik, az az, hogy ez a földterület csak 60 éve szárazföld, addig tengerfenék volt,
tengeri mocsár. Most is 1 m-rel fekszik a tengerszint alatt, gátakkal védve a tengertől.
Ennek két következménye van. Egyrészt a talaj kialakulása nem a szárazföldön megszokott fizikai, kémiai, biológiai úton
történt, amit mindannyian únásig ismerünk, - ha volt módunk azt az iskolában megtanulni, mert lehet, hogy ma már nem
tanítják, - tehát a talaj természetes tápanyagszolgáltató képességére a termesztő nem alapozhat. A diófa számára a nagy
diótermés eléréséhez szükséges minden tápanyagot mesterségesen kell odajuttatni. Tápanyagigényt kell számolni, és annak
megfelelően műtrágyázni, permettrágyázni.

Ezen a képen azt próbáltam érzékeltetni, - nem sikerült, - amire a helyi vezető külön felhívta figyelmünket, hogy például
vastrágyázást is végeznek, ezért pirosas a talajfelszín a diófasor közelében.
A másik következmény a talajvízszint alakulása. Nagyobb tájegységre egységesen mintegy 2 m mélységben tartják a talajvíz
szintjét, és a tengernél szivattyúk emelik át a gáton.

Tehát nagy esők után se pang a diófák tövén a víz, hanem levezetik. (A gyakorlatban mégis megáll a víz foltokban, ott a
sövénydiós is kipusztult.) Az öntözővizet pedig a felszín közelében kapják a mezőgazdasági termelők.

A mediterrán nyárban öntözni kell, szórófejes berendezést fektettek a sorokba.

A kapott tájékoztatás szerint az első két-három évben nem öntöznek, nehogy a diófa gyökerei a felszín közelében
maradjanak.
Tehát minden mesterséges. A talaj, a tápanyagpótlás, és nincs természetes vízpótlás. De a legmesterségesebb a koronaforma.
Sövény-nyíró géppel metszik egyvonalban, és fölül a fasor irányába hajolva, végül a tetejét is meghatározott magasságban
tartják. Ahol a gép eléri a fát, mindent elvág, a tízcentis ágakat is, ha úgy esik. Nem kezelik a sebeket.
Háromévente végzik el a gépi metszést, de a fáknak csak az egyik oldalát metszik egyszerre. Nem a fákat, a sorközöket
metszik egyformára.
Télen, a nyugalmi időben metszenek. (A levágott gallyakat nem távolítják el a területről, hanem mulcsozással aprítják föl.) A
metszés utáni első tavasszal így indul a metszett oldal:

Az első évben erős növekedésű vesszőket kapnak. A második évben a vesszőkön elágazások nőnek:

És a harmadik évben az elágazott vesszők - a diófajta oldalrügyes tulajdonságából adódóan - szépen berakódnak terméssel.

Mi a virágzás végén láttuk az állományt, szépen mutatkozott termés.
A növényvédelem külön érdekelt minket, mivel a híresen gomba- és baktériumkáros 2010-es év után voltunk, amikor a hazai
diósok többségében nagy kárt okozott a BAN-tünetegyüttes. Előadásokból és irodalomból egyaránt úgy tudtuk, a mediterrán
térségben ez a probléma még súlyosabb. De nem Venetóban. Náluk az almamoly elleni védekezés a legnehezebb, és speciális,
tengerfenéki elhelyezkedésük okán a talajlakó Fitoftóra gombák kártétele. Ezek meg minket érdekeltek kevésbé.
Mindenesetre növényvédelmük nagyon intenzív. Szinte állandóan permeteznek, tizenkétszer is egy évben. Nézzük meg ennek
a fának a törzsét!

Bár a fényképezőgép automata színbeállítása nagyon eltorzít a valóságtól, talán mégis látszik, hogy a fák törzse nem a
diófákra jellemző szürkés színű, hanem kékeszöld, a sok permetlétől.
Végül a legfontosabb: a fajta. A francia Lara, aminek kiváló oldalrügyes tulajdonsága nemcsak otthon, hanem egy sor
déleurópai országban is bebizonyosodott. Bőven terem. A kapott tájékoztatás szerint az ültetvény megadja a 4,5 t/ha héjas
diót, ami bőven fedezi a sok vegyszer és a sok munka költségét. A hagyományos, nem sövény ültetvények ezt a hozamot nem
tudják megközelíteni.
Mégsem azzal az elhatározással jöttünk haza, hogy sürgősen sövénydiót akarunk telepíteni. Előbb jó lenne, ha valaki
kipróbálná, a hazai fajták közül alkalmas-e valamelyik a sövényművelésre.

Magoncot vagy oltvány diófát ültessünk?
A leendő diósgazdák állandó kérdése ez, nálunk is, külföldön is. A többség első
válasza, döntése a magonc mellett szól. Magam is így voltam vele, ültetvényemet
magoncokból kívántam létrehozni. Ősszel megvettem a szükséges diót, szakszerűen
lerétegeztem homokba, gombaölő szerrel kezeltem, nyirkosan tartottam a télen, és tavasszal
eldugdostam a leendő faiskolába. A kelési százalék gyakorlatilag nulla volt. Ezután
döntöttem a vásárolt oltvány mellett, és az ültetvény fáiban gyönyörködve nem bántam meg,
hogy a nagy mennyiségben kapható három legjobb magyar fajtát ültettem.
Talán több helyen is kitűnik a szövegemből, hogy az oltványdió híve lettem. De ez ne
befolyásoljon senkit. A címben feltett, de mindenkiben felmerülő kérdésre mindenki maga
keresse és adja meg a választ! Néhány szempont talán segíthet, amit egy kanadai szerző
gondolatait segítségül véve így összegezhetek:
A leendő gazda elsősorban arra a kérdésre adjon magában választ, hogy mi a célja a
dióültetéssel, mit szeretne elérni. Kicsiben, vagy nagyban gondolkozik. Ha nagyban, - a nagy
az egy hektárt meghaladó - akkor versenyképes üzemet kell létrehoznia, mert a diótermelés
is olyan, mint bármely termelési ág, megvannak a termelők, adott költség- és hozamszinttel,
adott jövedelmezőséggel. Ha nem akarunk ráfizetni, legalább a meglévő nagyüzemek
költségeivel és hozamával kell versenyeznünk, hiszen ugyanazon a piacon akarunk megélni.
Ha kicsiben akarunk diót termelni, árutermelés esetén esetleges rossz döntésünk veszteség-kihatása kisebb lesz.
Mindenképpen hosszú távra szól a telepítést megelőző döntés.
Saját viszonyaink között ki akarjuk-e próbálni a szóba jöhető fajtákat egy nagyobb telepítés előtt? Akarunk-e magunk egy
jó, a mi viszonyainknak leginkább megfelelő fajtát előállítani?
Kisebb vagy nagyobb méretű fákat szeretnénk? Milyen lesz nálunk a beporzás, önbeporzás? Mindegy-e, hogy milyen lesz a
termelt diók mérete, vagy egyöntetű termést szeretnénk? Meg tudjuk-e előre határozni a leendő termés törhetőségét, a héjvastagságot? (Nálunk mindenki a papírhéjú diót termelné - ha van ilyen fajta, mert a hazai fajtaleírásokban egyikben sem
szerepel papírhéjú, - de gondoljuk meg, hogy a vékony héj a kártevőknek, betegségeknek kevésbé áll ellen, és amint egy
újzélandi nemesítő helyesen mutatott rá, az igen vékony héjú dió a földre lehullva inkább még vizet szív magába, minthogy
száradna, amikor már a gyors száradás lenne fontos.)
Fontos lesz a leendő diótermésen belül a bél és a héj aránya, hiszen ha dióbél a tervezett végtermék, a leendő hozam a
bélaránytól is függ.
Milyen lesz leendő dióállományunk tavaszi kihajtási, virágzási ideje, mennyire lesz kitéve a kései fagyoknak? (A dióskert
fekvését is figyelembe véve.) Ha a dió gomba- és baktériumos betegségeire is gondolunk, tervezünk-e növényvédő permetezést
a tavaszi fakadáskor? A különböző időben fakadó fák esetén melyikhez igazítjuk a permetezés idejét, vagy többször
permetezünk-e? Tervezünk-e ökológiai diótermelést, és ez esetben hogyan védjük meg a károsítóktól, kártevőktől a fákat?
Mi az elképzelésünk a diófa környezetének gyommentesen tartásáról? A diófák termőre fordulásáig a fák közötti területen
tervezünk-e köztes termesztést?
Nem könnyű kérdések ezek. Főleg nem annak, aki korábban nem foglalkozott dióval. Szakirodalom is kevés van. Utólag
okos az ember - a diótermelő szakember is, - előre nem. De az előrelátás - telepítés előtt 50 évre kellene előre látni - szinte
lehetetlen, mert mint Kovács Gábor helyesen szokta mondani, minden év más.

A magonc-diók tulajdonságai ismeretlenek, előre nem jósolhatók. Lesznek köztük jobbak
is, mint az ismert fajták. Az ismert fajtáknak sok paramétere viszont a leírásukból
megismerhető. De ezek a paraméterek adott földrajzi helyre, és bár hosszú, de időben zárt
intervallumra vonatkoztatva helyesek. Dióskertünk körülményei mennyiben felelnek meg a
fajták értékelési helye körülményeinek? A diófajtáknak megvan a termőhely iránti
igényük, olyan termőhelyre valók. Éghajlatunk, talajadottságaink mennyire hasonlítanak
arra? (Főleg a fagyok, a hőmérséklet, a talajtípus és a tápanyag-ellátottság érdekes.)
Vessük össze, az ismert - és kapható - fajták tulajdonságai mennyiben vágnak össze
igényeinkkel, elképzelésünkkel! De ne a faiskolai lerakatoknál tájékozódjunk, mert ezt a
választ kapjuk: „Milyent tetszik keresni? Ez pont olyan.” Hanem a nemesítőnél vagy
másik termesztőnél érdeklődjünk! Az a tapasztalatom, hogy úgy a nemesítő, mint a
diótermesztő kolléga készséges, őszinte tájékoztatást ad a diófajtákról.
Ha igényeinknek megfelelő diócsemetét egyáltalán nem, vagy több éves előjegyzésre se
kapnánk, van még egy lehetőség. Ismert fáról származó, vagy kívánt fajtájú oltószemeket,
oltóvesszőket felhasználva magunk is, vagy gyakorlott szakember segítségét igénybe véve
szemezhetünk, olthatunk kívánt tulajdonságú csemetéket. (Csak saját felhasználásra!)
Nézzünk körül, magról kelt diófák vannak-e a környékünkön? Hogy néznek ki? És milyen
fajtájú telepített oltványdiók mutatnak jól a környékünkön? (Ha fekete dió alanyra oltott
fajtát vásárolunk, vegyük figyelembe, hogy növekedése kisebb lesz!)
Ha magvetés mellett döntünk, a dió ismert, jó fáról - akár meghatározott, államilag elismert fajtájú fáról - származzon! Olyan
fáról, amely a mi kertünkhöz hasonló körülmények között nőtt. De lehetőleg 100 km-en belülről.
Az már csak a legutolsó kérdés, hogy a magonc vagy az oltvány telepítése mennyire gyors és mennyire drága. Az biztos, hogy
a magoncdiók telepítési költsége össze sem hasonlítható az oltványbeszerzés költségével. De a helybe vetett magoncok
fejlődése már elmarad a fajtadiók fejlődésétől, mert az előbbieknél elmarad a csemeték átültetésekor szokásos főgyökérelvágás, minek következtében az oltványoknál meggyorsul az oldalgyökerek fejlődése, így fiatalkorukban több tápanyagot
képesek felvenni, jobban tudnak fejlődni.
Ha bizonytalanok vagyunk, kicsiben kezdjük!
Magvetésünk eredménye a későbbiekben akár egy csoda jó diófajta létrejötte is lehet. Vagy olyan ültetvény, ami többségében
értéktelen egyedekből áll.
A magoncdiósok termőképessége törvényszerűen alacsonyabb a fajtadiókból telepített ültetvényhez képest. A megporzás
tervezhetetlen, a túlporzás és az ebből eredő terméskezdemény-elrúgás elkerülhetetlen.
Moldáviában úgy figyelték meg, a magonc-diófák termőkoruk első tíz évében, miután teremni kezdenek, évenként 4 kg
termést adnak átlagban.
Létezik még egy elképzelés, a magonc és az oltvány-diók együttes telepítése, minden második helyre magoncot telepítve. Én
még ilyent a gyakorlatban nem láttam, csak olvastam róla. Ekkor jóval sűrűbben, dupla sűrűn kell telepíteni. Az elgondolás
lényege az, hogy a magoncdiók jobb növekedése miatt az oltványok is felfelé irányuló növekedésre kényszerülnek, a korai
elterebélyesedés helyett, így nagy, egészséges, szép oltványdiók fejlődnek. És egy bizonyos idő után a magoncdiók
kivághatók, gondolom, olyan 20 év múlva kb. De. Nem tudom, a vegyes ültetés hívei számoltak-e a sokféle dió túlporzásából
adódó terméskieséssel, valamint a nem egyöntetű áruminőséggel. Mindenesetre ez a módszer még további meggondolásokat
igényel.

Fajtaválasztás
A diófajták, mint említettem, adott természeti körülmények között a legjobban bevált egyedek elszaporításával keletkeztek. A
diófa egy adott fajtája egy adott termőhelyen érzi jól magát, válik egészséges, jól termő egyeddé. Máshol jól bevált fajták
honosítása nálunk is, a világ más részein is gyakorlatilag sikertelen.

Aki dióültetvényt kíván létesíteni, javaslom, csak hazai, már bizonyított fajtákkal
foglalkozzon üzemszerűen. Természetesen, hobbiból lehet kísérletezni, de arra a
leendő termesztő ne számítson, hogy kísérlete eredményét üzemszerűen is
hasznosítani tudja, a szükséges sokévi megfigyelés miatt.
A leendő diósgazda inkább kísérje figyelemmel az újabb hazai fajtákat, és a
beváltakból, elismertekből válasszon.
Hazai viszonyaink között a fajtaválasztással nincs különösebb gondunk. Igen
ajánlható a három kiszelektált magyar alapfajta (A-117, M-10, T-83), mert azok a
magyar tájhoz bizonyítottan jól alkalmazkodtak, az ország területén otthonosan
érzik magukat. Extenzívebb viszonyok között is jók, különösen az A-117. Ugyanez a
dícséret az újabb, keresztezett öt fajtát még nem illeti meg, nekik még bizonyítaniuk
kell. (Alsószentiváni kései, Bonifác, Milotai bőtermő, Milotai kései, Milotai
intenzív)
Jók az alapfajták, sokat, szépet teremnek, de nem tökéletesek. Például nem
mondhatók teljesen vagy akár kielégítően baktérium- és gomba-rezisztenseknek.
Az A-117 bár a legnagyobbra növő alkatú, az ország hidegebb vidékein
télállósága kérdéses lehet. Koronája pedig idővel elsűrűsödésre hajlamos.
Az M-10 bár a legszebb diót termi, és tényleg sokat is, hajlamos az alternáló
terméshozásra, és a leginkább fogékony a betegségekre.
A T-83 bár a legnagyobb termésre képes, dióbele legjobban válogatható, legjobb ízű, és bár világosnak mondható, egy
árnyalattal sötétebb. Gyengébb termőhelyen a fa fejlődése gyenge. Diója héjasan kevésbé tetszetős, mint a másik kettőé.
Előre gondolnunk kell a valamikori diószüretre. Az érési idő jellemző a fajtára. Az érés átlagos idejét a nemesítő megadja, de
az évjárattól függően korábban, későbben kezdődhet, és az eső hiánya vagy bősége szintén megzavarja az érés, a természetes
dióhullás menetét. Ha nagy területen termesztünk egy fajtát, számolnunk kell a lökésszerűen nagy betakarítás-igénnyel,
nagyobb gépesítéssel, nagyobb szárítókapacitással kell készülnünk a szüretre. Több fajta esetén a szüret ideje jobban
elnyúlik. Ez lehet előnyös vagy hátrányos, attól függ, honnan nézzük.
Azt a diófajtát, amelyiknek az érési ideje jellemzően hosszú, kerülni ajánlott. A Pedróra gondolok, de az már - hála Istennek
és a hatóságnak, a kettő sokszor azonos, - Magyarországon nincs telepítésre engedélyezve.
A jelen pillanatban engedélyezett hazai fajták tulajdonságait a kutatóintézet az alábbiakban foglalta össze, beleértve az érési
időt is.
Fajta neve
Fakadási idő
Ellenálló képesség
Ökológiai érzékenység
Érési idő
Alsószentiváni 117 kései
a késő tavaszi fagyok kevésbé károsítják
kevésbé igényes
09.15-09.27
Milotai 10
középkorai, elhúzódó kissé fagyérzékeny
igényes
09.17-09.28
Tiszacsécsi 83
kései
télálló, kevésbé érzékeny a késő tavaszi fagyokra
kevésbé igényes
09.24-10.05
Alsószentiváni kései nagyon kései
fagytűrő, betegségellenálló
?
09.29-10.09
Milotai bőtermő középkései
baktériumos betegségre közepesen fogékony
alapfajtához képest igényesebb 10.03-10.14
Milotai kései
nagyon kései
fagytűrő, gnomóniára kevésbé, baktériumra közepesen fogékony alapfajtához képest igényesebb 10.11-10.21
Bonifác
kései
virága és termése baktériumra fogékony
alapfajtához képest igényesebb 10.10-10.21
Milotai intenzív
középidejű
baktériumra nagyon fogékony
alapfajtához képest igényesebb 10.11-10.22

Feltűnő, hogy az intenzív fajták milyen késői érésűek. Üzemszerű termesztésben arra is gondolni kell, hogy ha bejön egy
erősen esős ősz, minél későbben érik a dió, annál bizonytalanabb, hogy géppel dolgozni tudunk a nagy sárban.
Alapszabály egyébként, hogy igényes, intenzív fajtával csak akkor szabad foglalkoznunk, ha az igényeit ki tudjuk elégíteni.
Ez az újabb fajtákra fokozottan érvényes. Adjuk meg a diófának, amit igényel, és akkor ő is viszonozni fogja
gondosságunkat.

A terület előkészítése ültetésre
Az elvégzett szaklaboratóriumi vizsgálat javaslata alapján a talajt tápanyaggal kell feltölteni. Szerencsés eset, ha ilyent nem
javasol a szaktanácsadó cég. Ha sűrű térállást tervezünk, a teljes területet lássuk el szervestrágyával. Ha ritkán ültetünk,
elég csak a - mélyebb - ültetőgödör aljára trágyát tenni, és arra földet. Ha a teljes területre számolunk, hektáranként 50-100
tonnát számíthatunk (5-10 kg/m2). A telepítés éve előtt pillangósvirágú zöldtrágya-növényt is termeszthetünk, amit
beforgatunk.
Ha a talajvizsgálati javaslat nehezebben oldódó tápanyagokkal (kálium, foszfor, magnézium, kalcium) való feltöltést is ajánl,
telepítés előtt ezeket is ki kell szórni és a talajba forgatni.
Árokásás Kaliforniában sövénydió telepítéséhez:

A talajforgatás 2-6 hónappal előzze meg a tervezett telepítést. A forgatás kívánatos mélysége 60-70 cm. Ha a forgató eke
előhántóval van ellátva, az altalaj-feltalaj csere is biztosítható. Középmély szántás utáni forgatás a műtrágyák és a talajjavító
mész egyenletesebb elkeveredését segíti a talajban. Forgatás után pedig némileg egyengessük el a talajt, például tárcsával,
kitűzés előtt.
Igen, kitűzés. A kitűzés határozza meg a dióskert kinézetét. Legegyszerűbben hosszú zsinórral végezhetjük, a zsinóron
bejelölve a sorok vagy fák távolságát. Hosszában, keresztben.

Dehát a technika fejlődik. Az én kertembe a geodéta egy lézeres műszert hozott, amivel azt is meg tudta mondani 4-500
méterről, hogy két centivel előrébb vagy hátrább jelöljem ki a helyet. Nemcsak, hogy jobbra vagy balra. A fák leendő helyére
kis cöveket szúrjunk.
Persze, gödörásáskor ki kell dobni a kis cövekeket. Jelet mégis hagyni kell, hosszirányban is, keresztirányban is. Ültetéskor
ahhoz igazodhatunk.
Dehát, mint említettem, a technika azóta is fejlődött, mióta én a diósomat elültettem. Ma már a műholdról is szemmeltartanak
minket, és centiméterre pontosan jelzi a navigátor a diófa helyét. Egy ilyen, műholdas helymeghatározóval felszerelt gép végzi
például a következő képen a sövénydió számára az árokásást.

Ajánlanak simább elegyengetést is ültetés elé, a tárcsa után simítózást, kombinátorozást, vagy fogasolást, ezekről
alkalomszerűen, a talajállapotnak megfelelően döntsünk.

Telepítés előtt talajfertőtlenítést az esetben kell végeznünk, ha a többszöri talajmintavétel és egyéb bolygatások során azt
tapasztaljuk, hogy a területen m 2-enként 1-2 cserebogárpajornál több van. Ez esetben a területet fertőzöttnek kell
tekintenünk. Azt ne vizsgáljuk, hogy a pajor potroha végén megvan-e a két párhuzamos serte, vagyis hogy a pajorból májusi
cserebogár lesz-e, mert valamennyi cserebogár pajorja jelentősen károsít. A talajfertőtlenítést a talajfertőtlenítőszer talajba
forgatásával végezzük.

Ültetés
Mottó:
„ezt a diófát
nagyapám ültette
bízott a
jövőben”
(Pintér Lajos:
Az univerzum dióhéjban)
A diófa ültetésének többezer éves irodalma van. Az ősi perzsa agronómiai feljegyzésekben azt a tapasztalatot írták le, hogy
ha a diófát teliholdkor ültetik, törzse alacsony marad, dús ágakkal, és bőven termő fa lesz. Ellenben ha újholdkor ültetik,
magasra nő, fájából értékes faanyag lesz. Tessék kipróbálni!
Németországban - Közép-Európára kiterjedően - a koratavaszi ültetést ajánlják. Svájcban az őszit. Hollandiában ősszel az
október-novemberi, tavasszal a március-áprilisi hónapokat. Angliai szakirodalom szerint egyaránt ajánlható a novemberi és a
februári ültetés, ha a talaj nem fagyott.
Nálunk általában inkább ajánlható az őszi telepítés, mert a tavaszi optimális telepítési időszak rövid. A diófa tavasszal már
jóval a kihajtás előtt megkezdi a nedvek termelését, felpumpálását. Jó, ha ezt már a végleges helyén végezheti. Amikor
koratavasszal az időjárás, a hó, a víz és a talajállapot lehetővé teszi, hogy a diósban dolgozzunk, a diófacsemete már szeretné
a maga életét élni, és kihajtását a nedvek felduzzasztásával előkészíteni. Ehhez pedig az kell, hogy gyökereinek legyen ideje a
talajban megkapaszkodni, új hajszálgyökereket indítani. Véleményem szerint tehát ültetés után a téli időszak szükséges a
diófának a tavaszra készüléshez.
Véleményemet angliai szakirodalommal is alátámaszthatom. Eszerint a diófa gyökere a télvégi, fagymentes napokon már
aktív, vizet vesz fel, és növekszik. Népi megfigyelés szerint a diófa már Vince napjától kezdődően, vagyis január 22-től
nedvedzik. És ha a talaj fagya nem gátolja, pumpálja felfelé a nedveket, jóllehet csak májusban hajt ki.
A problémát az jelenti, hogy a faiskolákban a szaporított csemeték közül a diócsemete vesszői érnek be utoljára. A faiskola
nyilván a korábban beérettekkel foglalkozik előbb, a dió rendszerint novemberre marad, amikor már gyakran bizonytalan,
erősen romlik az idő.
Az igen késői ültetés azért se lehetséges, mert a dió gyökere igen fagyérzékeny, és az ültetés során is megfagyhat. Úgy
jellemzik, hogy annyira fagyérzékeny, mint a sárgarépa.
Természetesen tavasszal is ültethetünk, ha a helyzet úgy hozza. De ha a talaj túl gyorsan szárad ki, a vízpótlásról
mindenképpen gondoskodjunk. A tavaszi ültetést akkor válasszuk, ha nem tudjuk ősszel még a viszonylag jobb, melegebb
időben elültetni a diócsemetét. Közvetlenül a fagyok előtt már nincs ideje a csemetének új hajszálgyökereket bocsátani,
megkapaszkodni a talajban. Ilyenkor bizonytalanabb a tavaszi indulása, később, gyengébben indul.
Ha az ültetés tavaszra marad, azt minél korábban és minél gyorsabban végezzük el.
Ha konténeres diócsemetét használunk, tavasszal az ültetés idejét tágabb határok közé helyezhetjük, az ültetés későbbre is
maradhat.

Az ültetőgödör méretét - a magyarországi 1x1x1 m-es ajánlással szemben - a legtöbb országban jóval kisebbre ajánlják, pl.
Argentinában 60x60 cm-en 40 cm mélységet. A centiméterben kifejezett gödörméret helyesebb úgy fogalmazni, hogy akkora
ültetőgödör szükséges a diócsemetének, hogy gyökerei kényelmesen elférjenek benne úgy mélységében, mint oldalirányban.
Ha gödrünk ennél nagyobb, az nem alapfeltétel, hanem a csemete korai fejlődését gyorsítja meg.
Tisztelt diófaültető Kollégám, én a magam részéről erősen leegyszerűsítem az ültetőgödör méretének problémakörét.
Szerintem akkora gödör szükséges, hogy kényelmes legyen. A diócsemete gyökerének is és annak is, aki ássa.

Egy diótermesztő kollégám büszkén mutatta nekem diófáinak erős fejlődését, amit egyértelműen az igen nagy ültetőgödörre
vezetett vissza. Valóban, a fák fejlődése utolérte az 1-2 évvel korábban ültetetteket.
Van, aki csak fúrja az ültetőgödröt:

Az ültetőgödörbe szervestrágya vagy komposzt ajánlott, de úgy, hogy a diófa gyökerével
közvetlenül ne érintkezzen. Más szakíró szerint viszont ha az ültetőgödörbe komposztot
helyezünk, az lassítja a gyökérzet fejlődését a tápanyaggal gyengébben ellátott talajban.
Ebben a szakmai vitában szerintem magunknak kell döntenünk, ültetés előtt. Döntőbírónak
szaklaboratóriumot is felkérhetünk.
A szép, egészséges ültetvény első feltétele a jó minőségű oltvány. Az egy éves oltvány
ültetésre még nem alkalmas, mert vékony szárában, csekély gyökértömegében még kevés a
tartalék-tápanyag. Két éveset ültessünk.
Az ültetésre váró csemete akkor ideális, ha nagy gyökértömege van, hossza 2 m, és végig
egészséges rügyekkel van berakódva.
A gyakorlatban a csemete hosszától mint követelménytől el is tekinthetünk. A lényeg az
egészséges, kellő nagyságú gyökérzet. Ültetéskor a diófa legfontosabb része a gyökere.
Ültetés előtt vizsgáljuk meg a csemete gyökérzetét. A szemmel láthatóan beteg, a törött
gyökereket távolítsuk el, de kerüljük a gyökérzet fölösleges kurtítását, az egészséges gyökérnek a végét se csípjük vissza,
még ha ajánlják se. A beteg, sérült gyökereket addig vágjuk vissza, amíg egészséges, fehér színű nem lesz a vágott felület.

Ültetés előtt ajánlható a diócsemete gyökerének vízbe merítése, 24 órára. Ez alatt a csemete megszívja magát vízzel,
élettevékenységéhez megvan a szükséges víz, ültetéskor rögtön elkezdheti a hajszálgyökerek fejlesztését. Az eredési arány
gyakran ezen a beáztatáson múlik. Hetekig viszont ne álljon vízben a csemete gyökere, mert elpusztulhat.
Ültetésig a csemete gyökere ki ne száradjon! Ha a csemete gyökerének akár csak egy órát is a levegőn kell töltenie, dobjunk
rá nedves földet, borítsunk rá nedves zsákvásznat, permetezve locsoljuk.

Nagyon ajánlható az ültetésre kerülő csemete gyökérzetének híg agyagpépbe mártása, különösen, ha az agyagpép bőven
tartalmaz réztartalmú gombaölőszert.

Ültetés:

Az ültetés mélységét úgy állítsuk be, hogy a csemete az eredeti mélységig kerüljön a földbe. A következő képen az eredeti
mélységet nem a sötétbarna és az élénkbarna kéreg találkozása jelzi, mert az az oltás utáni első és második évi növekedés
határa. Az eredeti mélység a gödör szélénél van, ahol megtörik a csemete törzsének egyenes vonala.

Az ültetés során a gyökérzetet szépen, természetesen helyezzük az ültetőgödörbe. A gyökérzet oldalirányban is kényelmesen
férjen el, és lefelé is. Az oldalgyökerek kerüljenek eredeti, természetes állapotukba, a főgyökér pedig ne hajoljon meg.
Hogy milyen fontosak a diócsemete oldalgyökerei, a következő kép mutatja. Ezt a 12 éves diófát egy erős szél döntötte földre,
ki kellett vágni. Ekkor derült ki, hogy több mint 180 fokban jobbfelé nem indult oldalgyökere, joboldalról nem tartotta
semmi.

A gyökérzetre aprómorzsás, jó minőségű föld kerüljön közvetlenül. Kissé mozgassuk meg ültetés közben a csemetét, hogy a
gyökérzet közé egyenletesen kerüljön föld, és óvatosan tapossuk meg, ha már kellő föld van rajta. Ültetés után a csemetéket
lehetőleg azonnal öntözzük be 40-50 l vízzel.
A maradék földet pedig kupacoljuk a csemete töve köré. Ez azért fontos, hogy az első évben a szélmozgás ne szaggassa az
első éves csemete hajszálgyökereit.

Svájcban az ősszel kiültetett csemeték fagy elleni védelmét ajánlják. Nálunk elég annyit tenni, hogy
ültetés után a laza földet a csemete töve körül felkupacoljuk, amit a téli ülepedés után
kitányérozunk. A kiültetett csemete környékét viszont nem szabad semmilyen talajtakaró anyaggal fakéreg, szalma, stb. - takarni, mert az a mezei pocok elsőrendű téli búvóhelye, és télen képes a
csemetét elpusztítani. Ha látunk az elültetett csemete környékén pocokjáratot, a mérget abba kell
tenni.
Tavaszi ültetéskor viszont nyugodtan takarhatjuk a csemete környékét. Bármilyen szervesanyaggal,
de fekete fóliával is lehet. Ezek az anyagok a gyomosodástól védik a fiatal csemetét, de az említett
pocokkáron túl egyéb hátrány is jelentkezik, ha a következő télre is kint maradnak. Fekete fóliánál
például megfigyelték, hogy több éves takarás estén a diócsemete nem eresztette mélyre a gyökerét,
hanem azok a felszín közelében helyezkedtek el.
Dióültetvény az első évben:

Ha nyúlkár előfordulhat, ősszel törzsvédőzzünk is!
Így a nyúl télen ha meg is látogatja a fiatal csemetét, megnézi, és továbbmegy. Mint az alábbi nyúlnyom is mutatja.

A törzsvédőt tavasszal le kell szedni, hogy a kitörő hajtásokat ne gátolja a növekedésben. De ezt nem kell elsietni, mert amíg
a mezei nyúl nem talál magának egyéb ennivalót, addig a diófa kérgét fogja rágni. Legkésőbb akkor kell a törzsvédőt
leszedni, amikor a kitörő alsó oldalhajtások már belenőnének.
Egy-két évig ősszel a törzsvédőzést ismételjük meg, amíg a fiatal fa kérge kissé meg nem fásodik. Gyenge növekedési erély
esetén - ami egyaránt adódhat gyenge talajból, gyenge csemetéből - a törzsvédő nyárra is a fiatal törzs körül maradhat. (A
második kép nem hazai, hanem franciaországi felvétel.)

A tavaszi ültetés kiegészítő munkájának tekinthető a kiültetett csemeték karózása, kötözése, ha szükségesnek látjuk. Főleg
erőteljes hajtásnövekedés esetén van rá szükség. A karózás akár júliusig is elhúzódhat, amikor már látjuk, hogy milyen
erősek a hajtások, és legalább a nagyobb növekedésűeket kötözzük karóhoz.

Ha karóhoz kötjük az első éves csemetét, két helyen kössük meg, a felső kötés a legfelső oldalkihajtás alatt legyen, hogy azt
ne sértse.
Néhány kép az első éves csemeték kötözéséről:

Sőt, ha túl erősek a második éves hajtások, akkor is kötözhetünk:

A diófák ültetése nem fejeződik be a dióültetvény eltelepítésével. A leggondosabb ápolás, a
legjobb csemete esetén is előfordul, hogy évente 1-3-5 % csemetét pótolni kell. Ilyenkor természetesen nem kell az ültetés
előtti munkákat újból elvégezni, legfeljebb cserebogár elleni vegyszert szórunk az ültetőgödör falára. Pótolni sokáig kell, még
10 éven túl is. Érdemes is pótolni, mert termőkorban meglesz a megfelelő létszámú termő fa.
Az első két évben az eltelepített diócsemeték nem szoktak nagyot nőni, de a harmadik évtől növekedésük meggyorsul. A
második vagy a harmadik évben kezdik kialakítani elégazásaikat.

Dióültetvény a második és a harmadik évben:

Tisztelt diófaültető Kollégám, tessék elképzelni, hogy a diófát nagyobb korában is átültetik egyesek.
Jaj, nagyon nem ajánlom. A diófa elveszti gyökérzetének több mint 90 %-át. Hogy fog megeredni, életben maradni? A
következő képen vajdió átültetése látszik, de ebből a szempontból az is olyan, mint a mi diónk. Kár érte.

Végül egy igazán elborzasztó kép következik.

Kérem gyenge idegzetű Kollégámat, forduljon félre, hogy ne lássa.
Mégis visszafordult? Én figyelmeztettem.
Az Egyesült Államokban van olyan diófát szerető ember, aki nem tud meglenni kedvenc fája nélkül. Amikor költözik,
magával viszi. Szegény diófa!

Gyomirtás, a dióskert területének gondozása
Mottó:
„A gyomosság vízpazarlás.”
(Poór József)
Mielőtt a dióskert gondozásáról egy szó is esne, kérem tisztelt diótermesztő Kollégámat, sziveskedjen megtekinteni a
következő felvételt. A képen két diósgazda ültetvényének határa látszik. A jobboldali gazda gondozza a dióskertjét, a
baloldali nem. Bár a fák azonos korúak, fiatalabb korukban egységesen voltak - jól-rosszul - gondozva, azt hiszem, látszik a
különbség.

A dióskertet rendben kell tartani. Ha az elmúlt aszályos években évente 350-400 mm-nyi csapadékunk volt összesen, és a
diófa természeténél fogva egyedül a tenyészidőszakban 800-1000 mm-t igényel, akkor látjuk, hogy gond van.

Mert mik a vízhiány okozta problémák? A növekedés időszakában a kicsi hajtásnövekedés, gyakorlatilag "ülve marad" a
dió, vagyis szinte nincs értékelhatő hosszúságú hajtása. Nincs lombfelület, gyenge marad a fa. A csapadékhiány egyúttal
tápagyaghiányt is jelent, tápanyaggal jól ellátott területen is! Például egy balatonboglári összehasonlító vizsgálat szerint 380
mm éves csapadék mellett az öntözetlen diócsemeték átlagos hajtásnövekedése 30 cm volt, a három alkalommal 50-50 mmrel megöntözötteké átlagosan 48 cm, a különbség 60 %.

A termőkorú fának pedig vízhiányban a termése aszalódik, feketedik.
A gondozott gyep is elvon a talajból évi 100 mm csapadékot. Hát még a szabadon növő gyomok!
Ezért az ajánlható, hogy ültetés után az első évben a csemeték környéke legalább 1,5 m-re gyommentes legyen. A másodikharmadik évben ez a védőtáv még növelendő. A negyedik évtől pedig ha akarjuk, füvesíthetünk a diófa körül, vagy
vegyszeresen is gyomtalaníthatunk.
Az első három évben elsősorban a konkurens növények vízigénye miatt nem ajánlható köztesnövények termesztése a fiatal
diófák között, mert a diócsemetéknek még nem fejlődött ki a jellemzően nagy, vízfelvevő gyökérrendszere. A vízért folyó
versenyben az első három évben a diófa a vesztes.
Tisztelt Kollégám, gondozatlan dióskertekről albumnyi képem van. Hadd mutassak néhányat!
Így néz ki egy elhanyagolt dióskert, nem nálunk, hanem Franciaországban:

Hazai példa, Csány községből:

Hazai példa, Surjányból:

Hazai példa, Jánkmajtisról:

Hazai példa, Sonkád községből:

Az elhanyagoltság következménye pedig, hogy a diócsemeték egy év alatt semmit se nőttek. Két kép ugyanarról a sonkádi
kertről, egy évvel később:

Alapvetően kétféle módszer létezik a diófák alatti, közötti terület gondozására, gyommentesen tartására. A művelés és a
gyepesítés. Mindkettőnek célja a gyomok visszaszorítása és a talaj megfelelő állapotban tartása, termékenységének
biztosítása. Mindkettő rendszeres munkát igényel.
A két módszer kombinálható is. Az első években műveljük a talajt, a későbbiekben füvesítünk, amint a következő képen is
látható. Elől új telepítésű, mögötte idősebb diós.

Ha a talajt rendszeresen műveljük, talajmunkában részesítjük, akkor azzal egyrészt gyomtalanítjuk, másrészt lazítjuk.
Ültetés után a legelső talajmunka a mély traktornyomok elmunkálása, amit legcélszerűbben tárcsával lehet végezni.
Tárcsával később is dolgozhatunk.

Hátránya a tárcsának, hogy a tárcsa szélén túl is kiveti a földet, ezért például a fasorokban bakhátat képez. Jól
megfigyelhetjük ezt a jelenséget a volt tiszacsécsei termelőszövetkezeti dióskertben. Amíg a tsz működött, és művelték a
dióskert talaját, mindig csak tárcsával jártak benne. Ezért - bár a képen kevésbé látszik - a tárcsa a földet fokozatosan a
fasorokba dobta.

A kultivátornál nincs ilyen probléma, de a gyomokat kevésbé pusztítja. Igen jó munkát végez a rugós borona, de ahhoz erős
traktor kell.

Művelt talajfelszín a diósban:

Én úgy láttam, nagyobb dióültetvényekben szántani is szoktak évente.
A fasor kézi kapálása igen fárasztó, munkaigényes, mert széles és hosszú. Ezért a telepítés után néhány évvel a diósgazdák a

fasor vegyszeres gyomirtására térnek át. Így láttam Franciaországban, a Grenoble-i termőtájon is, de ennek a módszernek az
a hátránya, hogy az ökológiai szemlélettel nem fér össze, a biológiai művelésre áttérő diósgazdánál az ellenőrző szervezet a
vegyszerezést nem engedélyezi.
Ha dióültetvényünket talajműveléses módszerrel tartjuk gyommentesen, évente korán abba kell hagyni a művelést. A szüret
előtt 2-4 héttel, hogy a szüret idejére legyen ideje a talajnak megülepedni.
A másik módszer a gyepes - nem azonos a gyomossal! - sorköz. Mónus Bertalan homoktalajon végzett megfigyelései szerint
ezzel a módszerrel biztosítható a talajszerkezet védelme, az erózió és a defláció elleni védelem, a dióültetvény géppel való
járhatósága esős időben is, valamint a biológiai környezet megteremtése. A füves felszínen a nehéz gépek nedves időben nem
okoznak olyan talajtömörödést (szerkezetrombolást), mint a csupasz felszínűn.
Fiatal korától kezdve fűkaszálással művelt dióskert két képe illusztrálja az elmondottakat. A traktor az eső miatt hagyta
félbe a kaszálást. Nincs traktornyom.

A gyep jelentős mennyiségű szervesanyaggal gazdagítja a talajt, mert folyamatos a kiöregedő gyepnövények pusztulása, ami
hektáranként 10-15 tonna gyökér-szárazanyag lebomlását jelenti. Hátránya a gyepnek, hogy a kiszórt nitrogénműtrágyát
hasznosítja, nagy részét felhasználja a diófa elől. Másik hátránya, hogy öntözetlen körülmények között a gyep is a talaj felső
rétegének vízkészletét használja, esők után a talaj kiszáradása előtt kevesebb víz jut a vízigényes diófának. De mint azt
Childers 1969-ben kimutatta, az öntözés mellett kijuttatott emelt nitrogénműtrágya-adag igen jó hajtásnövekedést
eredményez gyepes felszínen is.
Képek a fűkaszálásról, Amerikából:

A fűtermés hasznosítása nem cél, a látott fűkaszák szétterítik a területen a kaszálékot, aminek tápanyagtartalma a
dióültetvény területén marad, és az eső remélhetőleg a talajba mossa, ahonnan a diófa is hasznosítani tudja. Vagy ha csak
részben, az is jó.
Egy hazai légi felvétel egy fűkaszáló diósgazdáról:

Fűkaszálás közben:

Fűkaszálás után:

A fűkaszálást kiegészíthetjük a diófa sorának vegyszeres gyomtalanításával:

Vagy nem vegyszerezzük a fasort, hanem keresztirányban is kaszálunk:

Nem kell keresztirányban, elég csak sorirányban kaszálnunk, ha oldalazó kaszával kiegészített fűkaszánk van. Az oldalazó
kasza a sorban jár, és automatikusan vagy kézi működtetésre behúzódik, kikerüli a diófa törzsét. Még az első éves
oltványban se tesz kárt. A következő két kép oldalazóval kiegészített mulcsozót mutat, fiatal és idősebb diófák között.

Az oldalazó előnye továbbá, hogy használatával nő a munkateljesítmény. Hátránya csak egy van, meglehetősen drága.
Az elmondottak ismeretében tisztelt kertművelő Kollégám már alig várja, hogy hozzákezdhessen a fűkaszáláshoz. De most,
hogy újból elolvastam az imént leírtakat, rájöttem, hogy félrevezetem tisztelt Kollégámat, mert a fűkaszálásnak csak a gépi
megoldásait mutattam. Pedig kézzel is lehet kaszálni a dióskert füveit, amint a következő képről látható.
De nem ajánlom, mert nagyon fárasztó. Ismerek egy diósgazda kollégát, aki 1 ha területű dióskertjében nemrég tért át a
kaszálásra, és kézi kaszáját állandóan a személykocsi csomagtartójában tartja. És ha van egy kis ideje, kaszál egy keveset a
diósban. De ő is elfárad, nagyobb területű dióültetvényben ez a megoldás nyilvánvalóan nem megy.

Két úton gyepesíthetünk. Az egyik a gyomok rendszeres kaszálása, amikor a területről idővel kikopnak a magasszárú
kétszikű gyomok, és csak a fűfélék maradnak, és több év után a tájra jellemző aprófüvű vegetáció marad meg. Ez a módszer
a természetes fűtakaró kialakulását segíti elő, tehát biológiai módszernek tekinthető. Hátránya, hogy az első években az
agresszíven terjeszkedő, sűrű gyökerű tarackbúza terjed intenzíven, ami fokozott vízelvonást okozhat a dió elől, és csak több
év után alakul át a gyepszerkezet. Megjegyzem, lejtős, eróziónak kitett felszínű diósban a taracknak fontos eróziógátló
szerepe van.
A másik a fűmagvetés. Erre a célra a vörösnadrág csenkesz, a vörös csenkesz, a réti csenkesz ajánlható, továbbá más, a
vidéken őshonos fűfélék. Jó megoldás lehet a csökkentett vetőmagmennyiség kiszórása is, és később engedjük felmagzani a
füveket, így segítjük elő szaporodásukat.
Egyre azért ügyeljünk. Ha már hosszabb ideje, évek óta gyepes a dióskertünk felszíne, a gyep gyökérzónáját átszőtték a dió
felszínközeli gyökerei. Mielőtt újra talajműveléses rendszerre térnénk át, gondoljuk meg, hogy nem okozunk-e fölösleges kárt
a dió gyökerének. A diógyökér ugyanis érzékeny a mechanikai sérülésekre, és az elvágott gyökérsejtek fertőződhetnek is.
A más gyümölcsfáknál jól bevált gyökérmetszési eljárások a dió esetében valószínűleg inkább károsak. Ezért ha úgy ítéljük
meg, hogy a dióskert talaja túl levegőtlen és altalajlazításra szánjuk el magunkat, azt jóval a diófák koronáján kívüli sávban
végezzük el.
Füvesített talajú diósban az utolsó fűkaszálást közvetlenül a diószüret előtt, szeptember elején kell elvégezni.
Arra azért figyeljünk, hogy a gyepesítetten művelt talajfelszín nem azonos a korábban említett szénatermesztési célú gyepes
talajjal. Ha ugyanis szénát akarunk nyerni a területről, a füveket hagynunk kell magszárba szökni, és ez idő alatt jóval több
vizet használnak fel, vonnak el a talajból, mint ha korábban kaszáltuk volna. Az egyik szakértő szerint a művelt talajhoz
képest a sűrűn kaszált gyep évi 100 mm-rel kevesebb vizet enged a diófának, a másik szerint pedig 200-250-nel kevesebbet.
Szerintem ez utóbbi inkább a szénaként hasznosított fűre vonatkozik.

A kétféle művelési mód Magyarországon egyaránt alkalmazott. Franciaországban inkább a füves talaj a gyakoribb, de ott
sem általános. A Poliénas községben tevékenykedő Polinoix cég a következő kép segítségével dicsekedett azzal, hogy ők
háromhetente kaszálnak.

Kaliforniában is használatos mindkét módszer. Ott a diótermesztő farmerek véleményét is megkérdezték ebben a kérdésben,
mit tartanak a gyepes művelés előnyének és hátrányának. A válaszok elgondolkoztatók.
A farmerek kétharmada a jobb vízgazdálkodást írja a füves felszín előnyének. Nálunk fordítva mondják, a művelt talajt
mondják jobb vízgazdálkodásúnak. (Saját tapasztalatom szerint öntözés, vagy esős időjárás mellett igen kedvező a gyep.
A gyepes felszínen akkor is dolgozni lehet, ha a földúton a dióskert a sár miatt megközelíthetetlen.)
Ugyancsak a farmerek kétharmada emelte ki előnyként, hogy gyepen nincs por. Nemcsak a traktor után felszálló, a
traktorost beborító porról van szó, hanem szüretkor a termés tisztaságáról is. Elmaradhat a dió mosása. (Véleményem
szerint szüretkor az is ugyanilyen fontos, hogy esős ősszel nem a sárból kell a diót felszedni.)
A farmerek fele szerint a fű előnye a hasznos rovarok elszaporodása. (Lehet. Én csak a zengőlegyeket tudom ilyenként
értelmezni, amelyek a levéltetvek pusztításába segítenek be.)
46 %-uk szerint könnyebb a művelés.
44 % szerint a fűtől nő a talaj termékenysége.
És csak ezzel az aránnyal megegyezően, 44 %-ban nyilatkoztak a füves talajfelszín legnagyobb hátrányáról, a
megnövekvő rágcsáló-létszámról. (Valóban, a pockok minden józan mértéket meghaladóan is képesek elszaporodni,
számukra kedvező körülmények között. És rágják a diócsemeték gyökerét, pusztítják az össze nem szedett diótermést.
A kószapockok pedig, amelyek ősszel a vízfolyások mellől a dióskertbe húzódnak, nagyobb fák gyökérzetét is képesek
károsítani.)
A következő legnagyobb hátrány, a válaszadók 38 %-a szerint a füves terület nagyobb öntözővíz-igénye. (Bizony.)
A farmerek egyharmada a füves terület erózió-csökkentő hatását is fontosnak tartja, 30 %-uk pedig, hogy egy esetleges
kaszálás-elmaradás esetén se burjánoznak túl a gyomok, mert természetszerűleg az apróbb növésű füvek válnak
uralkodóvá a rendszeres kaszálás alatt. (Igen, én is aláírom.)
Elég jelentős hátránya a füves művelésnek, a válaszadók harmada szerint, hogy diószüretkor sok gondot okoznak a
fűben maradt levágott gallyak és a fűkaszálék, ami a diófelszedő gépeket akadályozza. (A gallyakat én gondosan
eltávolítom, metszéskor. A kaszálék az alkalmazott gépi szüreti technikától függően jelenthet gondot, de szerintem a
szüret második felében lehulló lomb nagyobb probléma.)
Végül 20 % szerint kevesebb művelés szükséges füves területen, és 10 %-uk egyéb előnyöket is említett, amelyek a
felmérést végzők szerint említésre se méltóak.
A kis arányú negatív indokok között (8-12 % között) a nagyobb művelési költségek szerepelnek, valamint az öntözés és
a fűkaszálás összeegyeztethetetlensége, végül a nagyobb, virágzáskori fagyveszély. Említenek egy olyan okot is, amit én
nehezen tudok értelmezni, nevezetesen a dióskert nehezebb megközelítését.
A gyep és a művelt talaj kombinációjával, nevezetesen, hogy az egyik sor kaszáljuk, a másikat műveljük, csak egy helyen,
Moldáviában találkoztam. Pedig talán ez a legjobb megoldás.

Ennek az az előnye, hogy a füves sorközökben esős ősszel is tudnak szüretelni. További előnye a félig művelt, félig füves
területnek, hogy a művelt területen műtrágyázni lehet, nem kell a műtrágya bedolgozása céljából a füvet és a benne levő
diógyökereket bolygatni. A sorokat pedig vegyszerezéssel tartják tisztán.
Meg kell mondjam, a műveléses és a gyepes eljárások számára nem jelent alternatívát a dióültetvény teljes területének
vegyszerezése, arra csak esetileg kerülhet sor. Nem is nagyon látni ilyet. Bizony, sokáig kellett keresnem, mire vegyszerezett
dióültetvényt találtam.

Külön elgondolás a dió termőre fordulásáig a köztestermesztés. Szóba jöhet sok növény, például sűrű sorúak, búza, szója, (ez
nitrogént is termel a talajba) vagy kapások, dinnye, tök, stb. Búza és hasonló növények esetén erősen fennáll a veszély, hogy
a diófa sora elhanyagolásra kerül, műveletlen marad, és a gyomok miatt a diófák fejlődésben visszamaradnak. Tisztelt
Kollégám ha a 4-es úton szokott autózni, Fegyvernek után Surjánynál balra biztosan látott ilyen dióst.
A széles sorú növényeknél elvileg beállítható eggyel több kézi kapás, aki nem a köztes, hanem a dió sorát járja. A
gyakorlatban ez mégsem szokott menni, mert ma már nem kapál senki.
Nem ajánlható köztes növénynek a paradicsom és a burgonya. Ezek érzékenyek a juglonra.
Gabona köztes a diósban:

Külön meg kell említeni a lucernát, amit nem szabad köztesként telepíteni. (Vörösherét és más apróbb hereféléket igen.) A
lucerna mélyen gyökerezik, élelmes gyökérrendszere elszívja a vizet a diócsemeték elől, a kis diófák szemmel láthatóan
visszamaradnak a fejlődésben. Közös kártevőik és gyökereket károsító gombabetegségük is van, amelyek a lucernáról a
diófára terjedhetnek.
Hátrány, hogy a köztes növények miatt a diós területe keresztirányban nem művelhető, a sorok gyommentesen tartását - 1,52 m szélességben - vagy kézi erővel, kapával, kaszával kell megoldani, ami fizikailag lehetetlen, vagy vegyszerrel
gyomtalanítani - pl. háti permetezőből, ami szintén költséges, az élőmunkaigény, valamint a vegyszerköltség miatt, és a kis
fákra még veszélyes is lehet.
Az eredmény az lesz, hogy a diófák sora embermagasságig elgazosodik, mint az említett fegyverneki diósnál láthattuk az
elmúlt években. Bizony, a diófák megsínylik a gyomosságot.
Nem beszélve arról, hogy a köztes növények kedvéért a fák korai terebélyesedésének határt kell szabni, az oldalra irányuló
ágakat le kell metszeni. Kérdéses, ez jó-e a diónak.
Persze, olyan is van, hogy a gazda nem metszi le az alsó oldalágakat, hanem a diófára és a köztesnövényre, például a
köztesként ültetett karácsonyfának való fenyőre bízza a talaj beárnyékolását. Horvátországban is láttam ilyent, de ott nem
engedtek fényképeznem, de itthon, Kópházán sikerült.

A köztesművelés témájának lezárásaként mutatok két képet, két szomszédos diótelepítésről. Azonos korúak. A különbség
csak annyi, hogy az első képen látszó dióskert területén az első néhány év után felhagytak a köztesműveléssel, a másikban látszik - ma is folyik.

Újabb, tanulmányozásra érdemes módszer a terület tisztántartására a hőkezeléses gyomirtás, amikor a gyomokat
gáztartályból vagy gázpalackból égőfejen keresztül perzselik. Nem kell leégetni, mert a gyomnövények fehérjéi már rövid
idejű 60-80 C°-os hőre is végérvényesen károsodnak, a gyomok pusztulnak. A módszert nem ismerem, ezért nem tudok a
használhatóságáról állást foglalni.
A diófák tányérját talajtakaró anyaggal is takarhatjuk, ez segít megőrizni a talaj víztartalmát. A képen mulcs látható a
frissen ültetett diófa körül. A dióskert gazdája igen gondosan járt el, a földre fekete fóliát terített, és arra szórta a fakéregtörmeléket.

Termőre fordulás
Mottó:
„Én ültettem a diófát,
Más köti hozzá a lovát,
Én szerettem meg egy szép lányt,
Más éli vele világát.”
(magyar népdal)
Bizony, mint a magyar népdal is mondja, aki diófát ültet, nem biztos, hogy a hasznát is élvezni
fogja. Vagy mint J. Botting írta:
There once was a man from St. Stewem;
He planted nut trees and he grew'em.
After decades had passed,
They bore fruit at last
But he hadn't no teeth left to chew'em.
Vagyis, mire diófánk teremni fog, fogunk se marad, hogy termését megkóstoljuk.
Ne reménykedjünk, hogy a mi diófánk ilyen fiatalon teremni fog. Ennek az ukrán hölgynek sikerült, - biztosan tud valami
boszorkányságot, - de nekünk nem fog.

A dió jellemzően későn termőre forduló gyümölcs. Bár termését a második - esetenként az első - éves csemete is megmutatja,
és attól kezdve mintegy 4-5 éves időszakon keresztül egyre több diót érlel, az első érzékelhető mennyiséget kb. a nyolcadik
évben termi a dióültetvény. A termőre fordulás ideje nagyban függ a termesztett fajtától.
A megállapított (megállapítható) termőre fordulás ideje előtti termés a csemeték erőállapotán kívül attól is függ, hogy hány
elágazása, az előző év őszén hány beérett, jól fejlett csúcsrügye van a fának, mert csak az azokból kitörő hajtásokon találunk
nővirágot. Ha - pl. az őszi időjárás miatt - nem érik be a vesszőkön a csúcsrügy, a következő évben legfeljebb több kitörő
hajtással számolhatunk az oldalrügyekből, amelyeken fennáll a reményünk, hogy a második évben több csúcsrügyet kapunk.
Mindezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy a dió bár későn fordul termőre, nem azért, mert termőképtelen, hanem mert
előbb lombkoronát, vesszőket, csúcsrügyet kell kialakítania. A fiatal fa is teremhet, dehát a termésmennyiség elenyésző.

Bár a diófák termőre fordulása fajtától, típustól, egyedtől függően igen
széles időintervallumban következhet be, 5-15 éves koruk között, minden
szakirodalomban azt olvasni, hogy az oltványdiók hamarabb fordulnak
termőre, mint a magoncok. Ennek a tapasztalatnak az az oka, hogy,
minden diófának át kell jutnia a fiatalkori fejlődési állapoton. Az
oltványok alanya már a szemzés, oltás előtt mondjuk 2 évig fejlődik,
azután történik a szemzés, oltás. Ezután újabb 2 éves faiskolai időszak
következik, így a kiültetett oltványcsemetének négy év előnye van.
Turcanu moldáv professzor szerint - biztosan úgy van, ahogy mondja, - az
oltványok gyorsabb termőre fordulása a faiskolai alany- és oltványnevelés
eredménye. Minden év végén elvágják a csemete főgyökerét, ezáltal az
oldalgyökereket kényszerítik gyorsabb növekedésre, nagyobb oldalirányú kiterjedésre, nagyobb, tápanyagban gazdag felső
talajréteg átszövésére. Érthető, ha a csemete számára elérhető több tápanyag nagyobb növekedést eredményez, a fiatal fa
nem termő időszaka lerövidül.
Szakírók gyakran hangoztatják az oltványok korábbi termőre fordulását a magoncokkal szemben, pl. Hollandiában az
oltványokról már 3 év elteltével termést várnak, a magoncokról pedig 10-12 év elteltével.
Előbb várható termés, tehát gyorsabb a termőre fordulás az oldalrügyes diótípusoknál, fajtáknál, a hagyományos,
csúcsrügyből termő típusokhoz képest. Ha a fa jellege inkább genetikus mint vegetatív, vagyis a rendelkezésre álló
tápanyagokból nagyobb arányban és korábban fejleszt virágokat, termést, logikus, hogy kevesebb tápanyag jut a törzs, az
ágak nevelésére. Az oldalrügyes típusú diófák kisebb koronát fejlesztenek, de a korona jobban be van rakódva terméssel. Ez
a megállapítás fokozottan érvényes a fürtös termést produkáló típusokra.
Gyorsabb termőre fordulást, már fiatal korban lényegesen nagyobb termést produkálnak a sövénydiók. Egy sövénydiókísérletben négyéves korban már 0,3 t/ha termést értek el, ötéves korban pedig 1,3 t/ha-t.
Termőkorba fordult dióskert:

A dióültetvény attól kezdve adja termésének maximumát, amikortól a fák koronái beborítják a talajfelszínt. Persze, azért
fontos, hogy a korona később is megvilágított maradjon, ritkítással tartható a magas terméshozam.
Diótermés:

Szép, szép a diótermés, de mennyi? Mennyire számíthatunk? Két becslési módszer is a rendelkezésünkre áll, amíg saját,
üzemi tapasztalatunk nem alakul ki. Egyrészt, azt mondják, az oltvány-diófákról ha a termőkort elérték, fánként 20 kg
száraz, héjas termés várható. Másrészt, próbáljuk egy termőkorú diófa leveleinek számát megbecsülni, és ahány levele van,
annak nyolcadrésze diószemet várhatunk.
Mindenesetre, amíg a diófa leveleit számolgatjuk, diófánk addig is növekszik, annyival közelebb leszünk a termőre
forduláshoz.

A megporzásról
Bár egy szál barka mintegy 2 millió pollenszemet bocsát ki, üzemi diósgyümölcsösökben úgy szokták méretezni a porzófák
elhelyezését, hogy szélirányban mintegy 100 m-ig lehet számítani a pollen terjedésével, beporzó hatásával.

Házikerti, hobbikerti ültetéskor is fel szokott merülni a kérdés, hogy egy szem diófánk mellé ültessünk-e egy másikat,
porzófának. Vannak szakemberek, akik ezt ajánlják, mások pedig nem. Olyan szakvélemény is van, amely szerint azért nem
kell porzófa, mert a dió önbeporzó, egyszerre nyílnak hím- és nővirágai. Ezzel a véleménnyel vigyázzunk, mert ugyan valóban
létezik egy-két ilyen fajta, és magról kelt diók között is előfordulhat esetleg ilyen, a diófák többsége a külön idejű hím- és
nővirágzás miatt idegen beporzást igényel.

Mégis luxus lenne minden termőfa mellé porzófát ültetni. Egyrészt elérhető távolságon belül több diófa lehet, amely megadja
a szükséges időben a szükséges pollenmennyiséget. Másrészt a pollenszórás ideje nemcsak a fajtától függ, hanem az adott év
időjárásától is, és egy fajtán belül a fák egyedi különbségeitől is, dacára annak, hogy genetikailag ugyanarról az állományról
van szó. Ha több, azonos fajtájú, tehát elvileg azonos időben virágzó diófánk van, a virágzás idejében mindenképpen lesz
különbség, mert a jobb erőben lévő, jól fejlett csúcsrügyekkel rendelkező, valamivel melegebb fekvésben elhelyezkedő
egyedek előbb hajtanak, és viszont. Így a beporzás biztosított.
Én nem vagyok a porzófák ültetésének híve.

Árutermelő üzemi viszonyok között azokat a diófajtákat ajánlották együtt telepíteni, amelyek hím virágainak nyílási ideje
nagy biztonsággal esik egybe a nővirágok nyílási idejével. E tulajdonságokban a hazai típusok között jelentékeny
különbségek vannak, de az elmondható, hogy a legnagyobb mennyiségben szaporított három magyar fajta, a Tiszacsécsi 83,
a Milotai 10 és az Alsószentiváni 117 kölcsönösen jól porozzák egymást (és magukat).
Diótelepítés előtt a leendő diótermesztőnek ajánlható, hogy ne csak szakemberek véleményét kérjék ki, (mert ahány
szakember, annyiféle a vélemény), hanem a fajtaleírásokat is alaposan tanulmányozzák át.
Az utóbbi években megszaporodtak a beporzás ellenkező végletéről, a túlporzásról szóló hírek. Lengyeltótiban hosszú éveken
át vizsgálták ezt a kérdést. Úgy merült fel a probléma, hogy egy diótáblában az uralkodó szélirányra keresztben egy porzófasor volt ültetve, és érdekes módon a porzósortól a virágzás idején fújt szél irányában csak töredéke volt a diótermés, mint a
szél felől eső részen. A következő három évben pedig már tudatosan vizsgálták, és a jelenség igen jellemzően ismétlődött.
A vizsgálatba bekapcsolódott Szentiványi Péter érdi kutató is, aki a jelenség okát a túlporzásban, a több pollenszem által a

csírázás során kifejlesztett nagyobb etilén-mennyiséggel magyarázta, ami káros a nővirágra, elpusztul tőle. Véleménye szerint
egy nővirágra 15-20 pollenszemnél ha több hull, az már káros.
Azért a diótermesztőknek sem ártana a külföldi szakirodalmat tanulmányozni. Jaltában - hiába feküdt Jalta a volt
Szovjetunióban, a Gonosz Birodalmában, akkor is - a Nyikicki dióskertben ez a jelenség már 1980-ban leírásra került.
Hogy mindebből mi a tanulság? Talán annyi, hogy ha van is külön porzófánk, sok nem kell. 1 %-ról beszélnek manapság, a 2
%-ot már sokallják azok is, akik ragaszkodnak a porzófák telepítéséhez. Vezető diókutatónk, Szentiványi Péter ma már azon
a véleményen van, hogy a magyar alapfajtákhoz (A-117, M-10, T-83) egyáltalán nem kell porzófa.
És ha van még egy tanulság, az az lehet, hogy hiába szépek és erősek, egészségesek egy magonc-ültetvényben lévő diófáink, a
fák igen eltérő virágzási ideje, a nővirágzás teljes időszakában állandó pollen-túlterhelés az egyik oka lehet a magoncültetvények alacsony hozamának.
A diófa - mint tudjuk - individuális fa. Ha egy magányosan álló diófának a saját hím- és nővirágzása csak kis részben is de
összeér, a termékenyülés kielégítő, nem beszélve a más fák távolról is megérkező csekély pollenjéről. És nem beszélve az
apomiktikumról. Ez mind elég a faj fenntartásához.
A három hazai alapfajta mindegyike kellő apomiktikus tulajdonságokkal rendelkezik. Az új, keresztezett fajták apomiktikus
tulajdonságaira nézve még nincsenek kutatási eredmények. Maga Szentiványi Péter, aktív diókutatásait befejezve az újabb
fajták telepítőinek azt ajánlja, saját viszonyaik között maguk vizsgálják meg ezt a kérdést. A vizsgálat módszere igen
egyszerű. Egy adott, vizsgálandó diófajta még szét nem nyílt bibéjű nővirágai közül 50 vagy 100 db-ot vattával bugyoláljunk
be, és apró fóliadarabot erősítsünk rá befőttes gumival. Majd elvirágzás után vegyük le a vattát, és a terméskezdeményeket
számoljuk meg. Százalékosan állapíthatjuk így meg az adott diófajta apomiktikus jellegét.
A nővirágzás időszakának vége felé - ha már nem lesz több fagy - a dióskert várható termése már megbecsülhető. Amikor a
nővirágok bibéje vízszintesre nyílik vagy túlhajlik, a megtermékenyült nővirág magháza borsó nagyságú apró dió kinézetet
mutat. Amelyik nővirág nem termékenyült meg, avagy a túlporzás miatt pusztul el, ilyenkor még szépen néz ki, de a magház
nem vastagodik. Nem is fog később se, az ilyen virágból nem lesz termés.
A következő képen látható virágból termés lesz, az alsó képen láthatókból pedig csak az egyikből.

A diótermés a megporzástól számított 4-4,5 hónap elteltével érik meg. Hazai fajtáink a későn virágzó, ezért rövidebb

tenyészidejű diófajták közé tartoznak, a késői virágzás nem jár feltétlenül a késői szürettel. Még a miénknél valamivel
kedvezőbb, melegebb éghajlatú vidékeken, például Szlovénia déli részén is - a későtavaszi fagyok elkerülésére - a késői
kihajtású fajtákat ajánlják.
Azt hiszem, az éven belüli események, munkák számbavételekor a tavaszi fagy esetén szükséges teendőkről nem kell
beszélnünk. Ha telepítéskor kellően óvatosak voltunk, és az ígért globális felmelegedés ellenére mégis megjön a tavaszi fagy,
nem tehetünk mást, csak csendben mérgelődünk. Volt már ilyen, és lesz is. Így is ugyanazt az eredményt érjük el, mintha az
alábbi, nem részletezendő fagyvédelmi eljárásokhoz folyamodtunk volna, csak sokkal olcsóbb.
Füstölhetünk előre elkészített kupacok gyors meggyújtásával.
Gyújthatunk fagyvédő füstölőgyertyákat.
Fűthetünk pb-gázzal, és a meleg levegőt használt repülőgép-turbinamotorral keverhetjük el a diósban.
100 lóerős dízelmotorral meghajtott, szélkerék-nagyságú ventillátorral fújathatjuk le a magasból a nem fagyott levegőt.
12 m magas toronyból csövön szívathatjuk le a levegőt, és csövekkel oszthatjuk szét a fasorokban.
Ezt mind kipróbálták már.
Amivel valamit csökkenthetünk a fagyveszélyen, ha már nyakunkon a fagy, az a talajfelszín kisugárzásának növelése. Ha
művelt felszínünk van, tárcsázzunk, ha füvesített, akkor kaszáljunk nagyon gyorsan. Ezzel talán nyerhetünk 2-3 C°-ot. A gyep
egyébként fagyveszélyesebb, mint a művelt felület.
A növényvédelemről és a diószüretről nagy terjedelmük miatt külön beszélünk, ezért itt a könyv logikai sorrendjét két
nagyobb bakugrást követően folytatjuk. A növényvédelem és a diószüret két nagyobb, megkerülhetetlen téma, hamarosan
részletesen lesz róluk szó.
Most pedig ott folytatjuk, mintha már a diószürettel is végeztünk volna.

Szüret után
Mottó:
„Ha dió megérik, levele lehullik”
(Felvidéki magyar népdal)
Mottó:
„A házfal rózsaszin már:
őr diófánk ir rá
idegen betüket.”
(Babits Mihály)
Diószüret után így néz ki a diósgazda kosara:

És így néz ki a diófák alja:

A lehullott diólombbal valamit kezdeni kell, mert a gnomónia következő tavaszi fertőzésének a melegágya. Például fűkaszával
aprítható, fagyos vagy száraz állapotban. Az ötletet egy francia diósgazda honlapján olvastam, én is kipróbáltam.

A diófa lehullott lombjáról szinte alig írnak. Egy amerikai honlapon azt olvastam, hogy
hasznos, mert segít a gyomokat irtani. De ha nem gyom, hanem pl. fű van a diófa alatt,
akkor már ez nem igaz.
A rendelkezésemre álló információk szerint a diólevél eltüntetése a diófa környezetéből
két okból szükséges. Az egyik a diólevélből kimosódó juglon, ami a növények
többségére növekedésgátló, mérgező hatású. Ide sorolják az almafát, a paradicsomot,
a burgonyát is. Ha a növényölő hatástól tartunk, a diólevelet jobb minél előbb
eltávolítani.
Az viszont kétségtelen, hogy a diófa gyökerei is termelnek és bocsátanak ki juglont, dehát a diófa alá amúgy sem ültetünk
semmit, esetleg egy kis füvet szeretnénk.

Kiskerti megoldás a diólevél komposztálása. Egy ökológiai szakembertől azt hallottam, a diólevelet nyugodtan
komposztálhatjuk, mert a juglon viszonylag hamar elbomlik, és utána a diólevél-komposztnak nincs káros hatása.
A komposztálást viszont szerintem nehezíti, hogy a diólevél anyaga lassan bomlik. Egy kis nitrogén-műtrágya rászórásával, a
levelek megtörésével, földes keveréssel a lebomlás gyorsítható.
A komposztálás céljára a diólevelet össze kell szedni. A ház körül ma már nem kell feltétlenül kézzel összegereblyéznünk,
egyre gyakoribb a lombporszívó használata. Megpróbálkozhatunk vele, de nagy eredményt ne várjunk. Az összetett leveleket
nem szereti, azoktól könnyen, gyakran eldugul a ventillátorház levegőszűrője. Főleg, ha a diólevél nedves. Leginkább fúvó
üzemmódban érdemes megpróbálkoznunk vele.
Dehát a komposztálással mindenképpen munka van. Nekem a legszimpatikusabb a diólevél elégetése. Mi a ház körül ezt
csináljuk. De ha Ön olyan lakókörnyezetben lakik, ahol az égetés nem illik, akkor nem ajánlható. És csak a száraz diólevél
ég. Az égetéssel azért is vigyázni kell, mert a diófa törzsének, ágainak közelében a tűz sugárzó hője is elég ahhoz, hogy a
törzs vagy az ágak károsodjanak, és van olyan gomba, ami az ilyen károsodott ágrészen azonnal megtelepszik.
Egy másik ökológiai szakember szerint az égetés azért káros, mert hasznos szervezetek pusztulhatnak. Ezt a véleményt azért
túlzónak tartom.

A másik ok, ami miatt a diólevéllel kezdeni kell valamit, az, hogy a gnomónia
gomba a lehullott lombon jól áttelel. (Mert a lomb nem bomlik el tavaszig.) Esős
tavaszon komoly fertőzést, kárt tud okozni, mert a spórái az esőcseppek hatására
szóródnak ki. Ha ez ellen akarunk védekezni, elég a diólombot a tél végéig, a
fagyok megszűntéig eltüntetni. Üzemi dióültetvényben ezért ajánlatos késő ősszel,
esetleg télen, ha olyan az idő, legkésőbb koratavasszal valamilyen talajmunkát pl. tárcsázást - végezni.

Ezért tehát ha Ön a földbe ássa, az szerintem jó megoldás, de ne almafa közelében, vagy ott, ahol paradicsom vagy burgonya
lesz. A földben gyorsan elbomlik a levél, és benne a juglon.
A dióskert télen mélynyugalomban alszik.

Kár lenne, ha álmát a fák közé betévedő vadak - őzek - zavarnák, mert az őzbakok hajlamosak a fiatal diófák törzsén
dörzsölni szarvukat. A nyulak pedig a fiatal diófák törzsét képesek alul körberágni, és ezzel pusztulásukat okozni.

Az ilyen károk elkerülésére jó, ha télen is gyakran megtekintjük a dióskertet. Sőt, társaságot is hívhatunk. Vadásztársaságot,
az őzek és a nyulak kilövésére.

Tisztelt szakács Kollégám, tetszik tudni, hogy milyen jó a nyúlhús diós-fokhagymás mártásban? Nem beszélve a
szarvasgerincről, ugyancsak diós mártásban. Egy jó diós őzfilével pedig Ön nyerhetne szakácsversenyt.

Bevételek
Mottó:
„Dió koppan orrod elémért jársz üres zsebbel?”
(Buth Emília: Ősszel)
Megneveltük a diófát, a termést betakarítottuk, már a markunkban van. Már azt hisszük, nyert ügyünk van.

Micsoda tévedés! El kell adnunk, hogy pénzünk, bevételünk legyen, mert családunknak már nagyon hiányzik az a pénz, amit
egy évtizede csak bele-bele fektetünk a dióskertbe.
Próbáljuk meg a bevételeket megbecsülni!
Abból nem indulhatunk ki, amit a diófa termőképességéről különböző leírások közölnek, pl. "Egy idős diófa az élete során 20
tonna diót képes teremni." Száraz, héjas diót. Ehhez 50 éven át évi 400 kg-ot (évi 26.000 db-ot) kellene teremni. Ez nem
megy. Dorofejev professzor is, Turcanu professzor is 300 kg-ban jelöli meg a legnagyobb, 300 éves, jól termő, szabadon álló
diófák lehetséges éves hozamát. És vegyük hozzá, hogy a diófa az első 5-10 évben még kimondottan keveset terem.
Abból viszont már kiindulhatunk, ami nem szakírók véleménye, hanem tényadat.
Kaliforniában évente igen részletes statisztikák készülnek. Egy termő diófára vetítve az 1990-es és a 2000-es évek közötti
dekádban a különböző termőhelyeken és a különböző években 1100-2700 db dió termett fánként, vagyis 15-40 kg, de jobban
közelítünk az átlaghoz, ha azt mondjuk, hogy 1600-2000 db-ra, 25-30 kg-ra lehet nagyjából számítani. Kaliforniában. Ez
több, mint az a 20 kg/fa, amit az imént említettem a moldáv Turcanu professzor nyomán, pedig az is szép lenne. Három tonna
lenne egy hektáron a 8x8 méteres kötésű ültetvényből.
Ennyit potenciálisan a mi diófajtáink is tudnak, ha gondosan műveljük a dióültetvényt, és a külső, időjárási, talaj-, stb.
körülmények is jók. Nem azt mondom, hogy ennyi a jelenlegi magyar átlagtermés, mert azt az érdi kutatóintézet 2 t/ha-ban
jelölte meg. A 2 tonna a mai magyar valóság, a 4 tonna pedig az, ami elérhető lenne.
Diótermésünkért milyen árat várhatunk el? Sok helyről szerezhetünk árinformációt, és minden információ igaz is lehet, de
talán a földművelést irányító minisztérium 2007. október 3-án közzétett referencia-árai a legmegbízhatóbbak. Eszerint a
héjas dió termelői felvásárlási ára:
2003. 194,8 Ft/kg
2004. 163,7 Ft/kg
2005. 227,9 Ft/kg
2006. 260,4 Ft/kg
2007. 307,3 Ft/kg
Ezekhez az adatokhoz már csak azt kell tudnunk, hogy a szárítóüzemmel rendelkező felvásárlók
nedves, szárítatlan diót is felvásárolnak, aminek az ára talán a fele lehet a száraz dió kereskedelmi
árának. Mint ahogy ha kukoricáról beszélünk, mindig hozzá kell tenni, hogy májusi morzsoltban
kell érteni, úgy a héjas dió esetében elvárható lenne a száraz dió árát közzétenni.
És nemcsak ez a probléma a hazai árakkal, hanem a kisgazdaságok és az árutermelő ültetvények
közötti különbség is.
A bevételek kalkulálásakor nem szabad a hazai dióbél-árakat alapul venni, mert a hazai piacokon és a kisebb kereskedőknél
a házikerti dió kapható, amelynél a gazda olyan olcsón is eladja, amilyen olcsón csak megveszik, nincsenek üzemi,
termesztési költségek. A hazai hipermarketek kínálata pedig alacsony minőségű, olcsó importdió.
Csak az exportárakból indulhatunk ki, mert a hazai dió zöme, a hazai termés 60 %-a megy exportra. Ez a piac, nem a hazai.
A világ legnagyobb dióimportőre, Németország itt van a szomszédunkban. A német import héjas dióban 12-16 ezer tonnára

rúghat évente, ezen felül a dióbél 5-6 ezer tonnára. (A következő kimutatásban a dióbél héjas dióra van átszámítva.)

Gondolom, a német importba mi is beleférünk. Svájc is jelentős importőr, mert hiába szűnt meg a belföldi diótermelés, a
svájciak hozzászoktak egyedülállóan magas diófogyasztásukhoz, és nem akarnak lemondani róla. De legyünk figyelemmel az
utóbbi időben nagyon feljött lengyel importra is!

De az exportárak se magasak, a német piacon a kaliforniai, kínai, chilei, moldáv, stb. dióval kell versenyeznünk.
Jelenlegi irányszámként alapul vehetjük, hogy a héjas diót a legnagyobb hazai héjasdió-exportőr cég 2004-ben 300-400 Ft-ért
vette meg a termelőktől. Kivel hogy tudott megegyezni.
A dióbél export-árára pedig a német kereskedők által fizetett árakat célszerű alapul venni, mert annak nincs értelme, hogy
egy termelő egy felvásárlónak adja el a dióbelet, és az exportálja. 2004-ben 3-3,5 euro volt a dióbélre elérhető a német piacon
a magyar termelő számára. Igaz, 2005-2009 között már 4-5 euróval számolhattunk.
Tisztelt Kollégám, nehogy azt higgyük, hogy a világ szerencsésebb vidékein jobb ára van a diónak. Kaliforniában a héjas dió
termelői ára már három éve nem mozdul el az 1,2 $/kg-ról, vagyis mintegy 240 Ft-ról. (Korábban volt már 1,6 $ is.) Erre még
rájön az amerikai kontinensen való átszállítás és az óceánon való áthajózás költsége is, mire Hamburgban áru lesz belőle.
Nekik is ennyiből kell kijönni, igaz, hozamaik legalább a mi jellemző átlagterméseink kétszeresét elérik.

És ne csak a bevételeket nézzük, hanem a költségeket is. Nálunk is, versenytársainknál is. A saját élőmunka becsült költségét
is számítsuk fel!
A költségszámítás menete a következő lehet. Először össze kell állítani a diótelepítés és a termőre fordulás idejéig történő
ápolás költségeit. Ez egy adott összeget ad ki, ami az ültetvény bekerülési költségének tekinthető. Ennek a költségnek az
ültetvény várható termőkorú életének idejére osztott évenkénti értékcsökkenése a termőkorú évek fix költsége. Erre jön a
termőkori évenkénti költség, és a kettő együttes összegének kell megtérülnie az évenkénti hozamban.
Azt tartom a leghelyesebbnek, hogy a leendő diósgazda maga kalkulálja ki várható bevételeit és költségeit, 20-30 évre előre,
mai árakon. Mindenkinek más a helyzete, mindenki más technikai eszközökkel dolgozik, eltérő összegeket ruház be, más
szolgáltatásokat vesz igénybe, így költségei is eltérnek.
Ha mindent felszámoltunk, azt tartanánk reálisnak, ha diónkat aranyáron adhatnánk el:

Dehát, bár olyan is van, nem minden diótermesztő Aranyember. Azért próbáljunk minél magasabb árat elérni!
Kaliforniában a legdrágább a diótermesztés a világon, ha az ültetvény létesítésének és éves művelésének túlgépesített
költségeit nézzük. Náluk 7-7,5 millió Ft-nak felel meg 1 ha dióültetvény létesítése, termőkorig. Azon túl pedig évi 8-900.000
Ft-nak megfelelő költségük van.
Nálunk jóval alacsonyabbak a költségek, ez a mi versenyelőnyünk. És jóval alacsonyabbak a hozamok, ez pedig a
versenyhátrányunk.
A mi diótermesztésünknek ez a gyümölcse:

És itt látható a remény, hogy a magyar diótermesztőknek is feljön egyszer a napja.

Talán.

A diótermesztés jövedelme.
Mottó:
„Akinek diófái vannak, az gazdag.”
(Marokkói arab közmondás)
Mottó:
„Diófát ültetni nem érdemes.
Diófát örökölni érdemes.”
(Tiszaháti közmondás)
A diótermesztés jövedelméből meg lehet élni. Régen is meg lehetett. Carl Julius Weber írta a 19. században: „Egy kérvényt
tartottam a kezemben, amelyben egy paraszt a házassági kérelmének engedélyezhetőségét azzal indokolta, hogy egy évi
dióterméséből 300 gulden bevétele volt.”
Persze, a 19. század elmúlt. Ma, a 21.-ben már lényegesen árnyaltabb a kép. A diósgazdák körülményei nagyon eltérnek
egymástól, jövedelmük is erősen különbözik, attól függően, hogy ki, hol, mekkora területen, melyik piacra, mekkora
beruházott tőkével gazdálkodik.
Mégis, tisztelt diótermesztő Kollégám, azt mondhatom, hogy az egész világon, ahol a dió megterem, termesztik is a diót.
Kisebb-nagyobb gazdaságokban, kisebb-nagyobb eredményességgel. Vannak csődök is, és vannak kiemelkedő jövedelmek.
Szélső értékként hadd utaljak a hamarosan sorra kerülő fejezetek közül az iráni diótermesztőkre, akikről Farsheed Partoo
iráni fotoművész felvételeit is mellékelni tudom.
Ők az egyik véglet a diótermesztők társadalmában. A másik pedig Tazmániából, Ausztráliából Webster úr, - akiről nincs
fényképem, - az ő éves adózott nyeresége 2005-ben 2,3 millió ausztrál dollár, vagyis több mint 500 millió Ft volt. 350 hektár
dióskertből.
Magam - úgy gondolom, a diótermesztők többségével együtt - eközött a két diótermesztő között helyezkedem el.

Jelenleg Magyarországon diótermesztési jövedelmezőségi kutatást egyedül az érdi intézet végez. Számításaik eredményét - a
diótermesztés gépesítési lehetőségeinek változásával, a költségek aktualizálásával - évente ismertetni szokták. A konkrét
számok nem annyira érdekesek, mert minden diósgazda helyzete más, üzemnagyságtól, gépesítettségtől, tőkeellátottságtól,
stb. függően. A lényeg szerintem az, hogy manapság közel azonos költséggel lehet kézi munkával vagy gépesítéssel termelni a
diót. Ha egy ültetvény élettartamára vetítjük ki a költségeket és a terméshozamot, jelenleg átlagosan 250-300 Ft-ba kerül 1
kg szárított héjas dió előállítása.
A másik fontos irányszám pedig az, hogy a dióültetvénynek fánként 10-12 kg-ot kell az élettartama alatt évente teremnie (a
neveléskori időt is beszámítva), hogy a jövedelmezőségi minimumot elérje, vagyis az ültetvény élettartama alatt ne legyen
veszteséges. Persze, ehhez az szükséges, hogy a (héjas) diót 300 Ft fölött tudja a termelő eladni. (2003-as adat)
Ha tisztelt Kollégám kalkulálni akarja, mekkora dióskertet kell művelnie ahhoz, hogy annak jövedelméből megéljen, azt
ajánlom, hogy a várható bevételből induljon ki. Vegye számításba, hogy 10-20-30 év múlva mennyit fog teremni egy most
elültetendő fa. 10 éves korában 3-4 kg héjas dió reálisan elvárható. A jelenlegi magyarországi átlagtermést hektárra vetítve 2
tonnára lehet becsülni, a termőkor átlagában.(10 év előtt még igen keveset terem, és azután enyhén növekvő terméssel lehet
számolni.)
A három magyar alapfajta (M-10, A-117, T-83) potenciális termőképességét 2-3 t/ha-ban adta meg az érdi kutatóintézet. A
további öt új fajtáét pedig 4-5 t/ha-ban.
Az éves termést szorozza be a jelenlegi héjas dió termelői - nem piaci! - árával, amit vegyünk durván 300 Ft/kg-nak. A
dióbéllel ne számoljon, mert a diótörés, válogatás külön tevékenység, rosszul fizetett munka, és nagy volumenű termelésnél
nem jöhet szóba, hogy a termelő le is törje. A várható bevétel 10 %-ával kalkuláljon, mint jövedelemmel, de előbb ellenőrizze,
hogy a 90 %-ot kitevő költségek valóban kijönnek-e a 90 %-ból. Mennyi gépi és kézi munkával, műtrágyával,
növényvédőszerrel számol, és mennyi lesz a dióültetvény, a kerítés, a gépek, az öntözőrendszer, stb. éves értékcsökkenése. A
diótermesztést szolgáló teljes beruházási költséget - nemcsak az ültetvény, hanem a gépek, épületek, esetleges
öntözőberendezés, stb. költségét - minden eltelt év végén szorozza meg az adott év inflációs rátájával, és a következő év
kezdetén így fogja pontosan tudni, hogy addig mennyit fektetett be. És természetesen minden olyan évben, amíg csak költség
van a diósban, de bevétel nincs, az évenkénti anyag-, munkabér-, közteher- és egyéb költségeket is összesítse, és hasonlóan
göngyölítve vigye tovább a következő évre.
Ha tisztelt Kollégám a dióültetvény telepítése, gondozása során a legnagyobb szakértelemmel és gondossággal járt el, már
csak egyet tehet. Járulékos beruházásként emeljen a dióskert szélében egy feszületet, és kérje Isten segítségét. Mint az alábbi
képen látható dióskert gazdája, Nyíracsádon.

Dehát, felgyorsult az idő. Mióta az előző bekezdést írtam, amiben lebeszéltem tisztelt diótermesztő Kollégámat a diótörésről,
megjelentek az üzemi méretű diótörő és válogató gépek. Ma már a diósgazda reálisan gondolhat a saját termésű diójának
dióbélként történő értékesítésére. De nem mindenki, csak a 10-30 hektár közöttiek. Akinek kisebb diósa van, annak nem fog
a gépesítés költsége megtérülni, akinek pedig nagyobb, annak kicsinek fog bizonyulni a jelenleg (2011-ben) elérhető technika
kapacitása.
De ne felejtsük el, hogy hivatalos szinten a diótörés élelmiszeripari tevékenységnek minősül, annak minden olyan előírásával
együtt, ami a diótörést nemcsak feleslegesen drágítja, hanem esetünkben értelmezhetetlen is. Csak egy példa: Ahhoz, hogy a
diótörő tevékenységet az illetékes hatóság nyilvántartásba vegye, úgynevezett gyártmánylapot is készítenünk kell, amiben
részletesen le kell írni a leendő termék összetevőit. Valahogy így:
Dióbél 100 %
Egyéb alapanyag 0 %
Segédanyagok 0 %
Állományjavító 0 %
Engedélyezett színezék 0 %
Ízfokozó 0 %
Összesen 100 %
De, le kell írnunk, különben nincs nyilvántartásbavétel. Szóval, ez már nem diótermesztés, ehhez már nem értek.
Bizony, a gazda elég sok év múlva jelentheti ki, hogy a diótermesztés most már nem viszi, hanem hozza a pénzt.

A diótermesztés mint vállalkozás a paraszti tevékenységek közül a legúribb. Azoknak való, akik
nincsenek rászorulva a föld hasznának évenkénti kivételére. Vagy azoknak, akiknek más, jövedelmet
termelő tevékenysége van összevonva diótelepítéssel, és így nyereségük utáni adófizetési kötelezettségük
lecsökken. Minden esetben a jövő érdekében végzett jelenlegi befektetésről van szó.
Tessék sokáig számolgatni, és csak azután belevágni! Tessék megnézni a baloldali képet! Lehet, hogy
tisztelt fiatal Kollégámnak is ilyen szép ősz szakálla lesz, mire dióültetvény-beruházása megtérül.
De mondok valamit.
Ha tisztelt Kollégám dióültetvény-beruházásban gondolkozik, nem muszáj a tervezés, előkészítés, ültetés, nevelés évtizedeit
bevétel nélkül végigdolgoznia. Kész, termő dióst is lehet vásárolni, és akkor a megtérülési számítások is sokkal könnyebbek.
A következő képen látható 8 ha területű termő dióültetvény éppen most eladó. Kaliforniában, Winters községben. Ha van rá
elég dollárja.

Nem írták, hogy mennyiért vesztegetik, de közelebb, Isztanbul szélén, a Balaban úton is eladó egy dióskert (talán 2-3
hektáros lehet), egy beleépített 100 m 2-es lakóházzal. A ház szép, a diófák még növésben vannak. 97 millió Ft-ért a miénk
lehet.

Tisztelt dióskert-ültető Kollégám, nem rossz az ötlet!
Üzletszerűen mi is foglalkozhatunk vele. Ingatlanfejlesztés. Házat építünk, dióst telepítünk mellé, és veszik, mint a cukrot.

De várjunk egy kicsit, egyelőre ne rohanjunk még Isztanbulig se, nézzünk körül néhány hazai dióskertben. Erről szól a
következő fejezet.

DIÓSZÜRET
Vázlat:
A dió primőrje
Kézi diószüret
Dióverés
A gépi betakarításról általában
Rázás, rázógépek
Rendresodrók
Felszedőgépek
Ponyvás gépek
Gyalogkíséretű gépek
Szívórendszerű gépek
Seprőrendszerű gépek
Beszállítás, stb.
Buroktalanítás
Szárítás
Tervezzük meg saját diószárítónkat!
A héj fehérítése
A dió osztályozása
A pekándió-szüret gépesítése
Mottó:
"Fölöttem a diófának sincs határideje,
mégis eljött az érés ideje, ..."
(Konrád György: Határok Európában)
"Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó."
(Takáts Gyula: Szüreti vers)
A diószüretet nem lehet elég korán elkezdeni. Akár már óvodás korban. A képen francia óvodások láthatók.

Franciaországban, a Grenoble-i termőtájon rendeletileg van meghatározva a diószüret kezdete. Szeptember 20-a előtt nem
kezdhető meg, és ugyancsak rendeletileg meghatározottan szeptember 25-én kezdődhet a diókereskedés.

A dió primőrje
Mottó:
"Á la Saint Laurent, on peut porter la noix aux dents."
(Szent Lőrinckor - augusztus 10. - megkóstolhatjuk a diót.)
(francia közmondás)
A diószüret legkorábban akkor kezdhető, ha a kopáncs alatt a dió héja - pl. a belső fele - barnulni
kezd. Ez a diókopáncs repedésének kezdete előtt 1-4 héttel áll be, és
legkésőbb szeptember közepéig nevezhetjük a diót friss diónak. A
diókopáncs repedésének kezdetekor betakarított termés bele a legszebb
világos cserszínű. A cserszínű - egyben cserízű - hártya egy csöppet
keserű, de az erre érzékenyek igen könnyen lehúzhatják az édes,
porcelánfehér bélhúsról.
Ilyenkor a dióbél víztartalma magas, a périgordi kereskedelmi szokvány
szerint 30 % lehet, olajtartalma pedig ilyenkor még alacsonyabb, mint
az érett dióé. Emiatt energiatartalma a száraz dióbél energiatartalmától lényegesen elmarad, 10 dkg-ra
vetítve 500 kilokalóriánál nem sokkal magasabb.
A franciák ebben az állapotban nevezik a dióbelet "friss dió"-nak, ami náluk különleges
csemegének számít.
Dehát ők ínyencek, ők tudják, mi a jó.
Párizsnak minden ősszel - tudjuk, amikor Szent Mihály útjára beszökik az ősz, - van két jó
hete. Ekkor megérkezik vidékről, Correze, Lot, Dordogne megyékből, valamint Grenoble
vidékéről a friss dió.
A friss dió annyira friss, hogy még nem teljesen érett, nem tartható el, gyorsan meg kell enni.
Annyira friss, hogy a diósgazdáknak nincs módjuk megszárítani. Gyors diórázás,
kopáncstalanítás, mosás után azonnal küldik Párizsba a diót. Héjasan, azonmód nedvesen,
ahogy mosták. Hűtőkocsiban, 4 C°-ra lehűtve, mert a friss dió romlékony.
A kereskedők ilyenkor az utcán is árulják.
A vevők már várják, gyorsan törik, csemegéznek belőle. Szőlővel, sajttal, kevés borral.

Azt írja egy amerikai, aki véletlen épp a friss dió szezonjában járt
Párizsban, hogy eddig nem is tudta, milyen az igazi jó dió. Aki egyszer
megkóstolta a friss diót, az később se akar másfélét, és nehéz az év további
50 hetét kivárni, mire újra kapható lesz.
Szentiványi professzor előadásából tudjuk, hogy a dió fogyasztási
szempontból már teljesen érettnek tekinthető, és olyankor a legjobb, ha a
burok még nem kezd repedni, de késsel a dióhéjat a varratnál hosszában
kettévágva a belső héjas bélrekeszek alul is csontszínűek már, nem fehérek.
Friss dió céljára ennél korábban, akkor lehet a diót betakarítani, amikor a
belső héjas bélrekeszek már színesedni kezdenek. Ha teljesen fehérek,
akkor még friss dióként is éretlen a dió, ha pedig teljesen színesek, akkor
már túl vannak a friss dió érettségi állapotán.
Külsőleg a friss dió nem néz ki szépen. Még a héja is sötét, mert nedves, még nem száradt szép diószínűre. Az a vevő, aki csak
a szeme után választ, sose fogja megtudni, milyen a friss dió. Mert kívülről ilyen, belülről olyan:

A gyakorlatban, termesztői szempontból érettnek egyébként akkor mondhatjuk a diót, ha a burok felreped, és a dió könnyen
kihull. Nagyüzemben gyakran nem várják meg a kihullást, hanem előbb rázzák le a diót, amikor már a primőr-állapotnál
érettebb, de még burkos. Akkor kezdhető a diófa rázása, ha a burkok részlegesen felrepedt állapotban vannak. Ilyenkor a
dió már termesztői szempontból is érettnek tekinthető.

A rázásos betakarítás esetén külön munkaművelet a kopáncstalanítás, majd a mosás és a szárítás. Ha megvárjuk, hogy a
kopáncs leváljon a dióról, és a dió lehulljon, csak a szárítás munkaműveletével kell már foglalkoznunk.

Kézi diószüret
Mottó:
"Gyerünk, rózsám, gyerünk, rózsám
a szőlőbe, a szőlőbe
Szedjünk szőlőt, szedjünk szőlőt
keszkenőbe, keszkenőbe
Piros almát, piros almát
a kezünkbe, a kezünkbe
Csörgő diót, csörgő diót
kebelünkbe, kebelünkbe"
(Magyar népdal)
Mottó:
"Verik a diófát, zörög a dió."
(Sík Sándor: Őszi kertben)
A diótermesztés éves munkáinak legnagyobbika a diószüret. Ez a néhány hetes munka adja az éves termelési költségek 40-45
%-át.
A lehullott diót legkésőbb három napon belül a földről fel kell szedni, mert ha a dió
hosszabb ideig a földön marad, minőségromlás következik be. Ha napos idő van, a földön
fekvő dió a napsütés hatására erősebben melegszik fel, mint a fán függő, levegőtől
körüllengett dió. 40 C° fölött pedig a dió értékes olajsavai károsodnak, romlik a dióbél
íze. Megfigyelték, ha a levegő 25 C°-os, a talajon fekvő dióban már 40 C° van, ha pedig
28 C°-os, akkor 42 C°.
Továbbá ha a földön fekvő dión még a földön is rajta van a burok, további +5 C°-ot
hozzáadhatunk.
Ezek az adatok a talajon fekvő dióra vonatkoznak. A fűre
hullott diónál kisebb a felmelegedés, a minőségromlás. A
minőségromlás azt jelenti, hogy a dióbél olajsavai
károsodnak, és sötétedik a dióbél színe, romlik az íze.
Ha pedig esős az idő, a földön a dió héja nedvességet szív
magába, ami penészgomba-fertőzéshez vezet, a vége ez esetben is a minőségromlás. A fán ha
kinyílt is a kopáncs, és a dióhéj szabadon ki van téve az esőnek, a dió még nem fertőződik
penészgombával. A fertőzés csak a talajon következik be, és a penészgomba életfeltételei
akkor adottak, ha a dió nedves is marad.
Szakemberek a világ különböző részein egyaránt úgy nyilatkoznak, hogy három napnyi
kintalvást kibír a dió, minőségkárosodás nélkül. Célozzuk meg tehát a diószüret munkáinak
megtervezésekor, hogy legkésőbb három napon belül felszedjük a lehullott diót.
A hétvégi telken gyakran csak hetente jutunk hozzá, hogy a diótermést összeszedjük. És a
hétvégi telek azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy megmutatkozik lustaságunk, hanyagságunk,
és bizony, a diófa alja nincs a diószüret idejére kitakarítva, legalábbis lekaszálva, és az érett
dió a csalán alá hull. Nemcsak hogy nem szárad a földön a dió, hanem a saját bőrünkön tapasztaljuk, milyen a diószedés a
csalán alól. Mint a következő kert gazdája panaszolta.

A frissen felszedett dió nemcsak a gondozatlan kertben, de máshol is, mindenhol, nedves, nélkülözhetetlen a szárítás. Ha
kosárba szedjük egyszál diófánk termését, abban meg is száradhat.

Vagy öntsük át háncskosárba, szellőző rekeszbe.

Ha vödörbe szedjük, hamarosan ki kell önteni, szárítani. Frissen vödörbe szedett Milotai 10-es dió:

Szüret Weber német diósgazdánál Ettenheimben:

A kézi diószüretet úgy tervezhetjük, ha azzal kalkulálunk, hogy nagy diófák esetén a hektárankénti kézi munkaerő-szükséglet
600-800 óra. Egy dolgozó 70-80 kg diót tud naponta kézzel fölszedni. Ha ugyanakkor verni is kell a fát, akkor 40-50 kg-ot.
Magának a verésnek a teljesítménye a zöld burok eltávolításával együtt 3-4 kg/óra. Ez rendkívül kevés. Hasonlítsuk össze 3-4
kg száraz héjas dió felvásárlási árát egy napi munkabérrel és járulékaival.
Mivel a diószüret az éves munkák legköltségesebb szakasza, a diósgazda akkor jár el a legbölcsebben, ha a diószüret
szezonjában leül egy diófa alá, kezébe vesz egy könyvet, és olvasgat. De nem akármit, hanem Marxtól A Tőke I. kötetét.
Rögtön megtudja, mit kell tenni. Teljesítménybért kell alkalmazni!
(A teljesítménybér) "egészen biztos mértéket ad a munka intenzitására vonatkozóan. Csak az a munkaidő, amely előzetesen
meghatározott és tapasztalatilag megállapított árumennyiségben testesül meg, számít társadalmilag szükséges munkaerőnek,
és csak azt fizetik meg mint ilyet."
Keljünk fel hát a diófa alól, és mondjuk meg a dolgozóinknak, hogy mennyi dióért mennyit fizetünk. Mert ha nem így jár el,
könnyen ráfizethet a gazda.
Diószedés a franciáknál, a Grenoble-i körzetben régen és ma:

Diószüret egy japán kiskertben:

Kézi diószüret Fejér megyében:

Kézi diószüret Szolnok megyében, a Nagykunságban:

Talán észrevette az előbbi képeken tisztelt dióbirtokos Kollégám, aki - mint a földbirtokosok - maga nem dolgozik, hanem a
diószüretet fizetett dolgozókkal végezteti el, hogy a kézi diószedést szinte lehetetlen lefényképezni. Ha hátulról fényképezünk,
ami egyébként a fotoművészet alapszabályaiba ütközik, a képen nem látszik semmi. Ha pedig szemből, akkor leáll a
diószedés, és mindenki mosolyog.

Visszatérve a diószüret költségeire, kalkulálhatunk máshogy is. Ha 1 kg héjas diót (kb. 64 szemet) a felvásárlónak 300 Ft-ért
tudunk eladni, akkor egy szem lehullott dió a fa alatt kb. 5 Ft-ot ér számunkra. Ha a földön látunk ötforintost, lehajolunk-e
érte? Nem biztos. Eleinte inkább, de másodszor, harmadszor, századszor már kevésbé. Márpedig minden diószemért le kell
hajolni. A diósgazdának, családtagjainak, alkalmazottainak. Hány lehajlást visel el az ember dereka egy nap? Egy nap még
elviseli, de heteken át?

Tehát elkerülhetetlen, hogy azon gondolkozzunk, milyen technikai megoldással lehetne a diószüretet megkönnyíteni. Erre
léteznek különböző kézi eszközök, technikai megoldások is, mint pl. a mellékelt litdavey nevű szedőkosárka, vagy hasonló,
akár házilag barkácsolt szerkezetek, amelyek 1-2 fa termését segítenek felszedni a büszke, meghajolni nem tudó gazdának.
De ha ezekkel se győzzük, marad a gépesítés.

A mutatott Litdavey-hez hasonló másik szedőkosár is létezik, itt feketedió-szüreten látjuk.

Sikerült nekem is Litdaveyt fényképeznem. Olyan, mint egy nagy habverő.

A kosár ürítése a vödör szélére helyezett hajlított dróttal történik. Praktikus.

Gyerekjáték dolgozni vele.

Hazai "találmány" a kézi diószedés megkönnyítésére, a lehajlással járó derékfájás megelőzésére egy egyszerű 5 cm-es
műanyag lefolyócső használata. Egy földvári diótermesztő kolléga találmánya, csak azt nem tudom, hogy balaton-, dunavagy tiszaföldvári.
A találmány szerint a lefolyócső alsó végébe egy zsanért kell rögzíteni, aminek egyik szárnya fix, a másik pedig a dióra
nyomva felhajlik, a diót beengedi a csőbe, majd egy gumi húzza vissza a zsanért. Egymás után akár 20 dió is felszedhető, csak
aztán kell vödörbe üríteni, a cső megfordításával. Látni nem láttam, a működését nehezen képzelem el, de a kolléga nagyon
dícsérte.
Az ötleten gondolkozva én csak a következő megoldásig jutottam el, dehát az én fantáziám nagyon is korlátolt. Két rugót kell
a cső aljára erősíteni, amelyek nyomásra eltávolodnak egymástól, a dió átpréselődik közöttük, és utána újra egyenesbe
húzódnak, a diót benntartják.
De nemcsak agyilag vagyok lassú, mire két megfelelő rugót kerestem volna, feleségem még jobb ötletet valósított meg. A
lefolyó-csőbe megfelelő méretű gumidugót erősített a cső végére, a közepét kivágta, és sugárirányban bevagdosta.
Tökéletesen működik, 20-30 dió felszedése után kell csak megfordítani, kiüríteni.

És félnapi diószedés után se fájdul meg az ember dereka. Nem is lassúbb vele a munka, mint kézzel.
Egy ügyes mesterember úgy fejlesztette tovább a diószedő lefolyócső technikáját, hogy a cső alsó részére mintegy 15-20 cm
hosszan három, kemény acéldrótot erősített, amelyek alsó végét a csőbe behajlította, és a három rövid, ferde tüske nem
engedi kiesni a közéjük szorult diót. Üzembiztos megoldás.
De ha a kézi eszközök használatán túl vagyunk, gépesítenünk kell. Kiskertben, kisebb üzemi ültetvényben kézi, háti
eszközökkel "gépesíthetünk".
Egy amerikai, Baganut nevű szerkezet, aminek használata még nem jelent gépesítést, csupán a kézi diószedés
megkönnyítését, gyakorlatilag nem más, mint egy széles műanyag kerekű taliga. Úgy működik, hogy tologatás közben a
műanyagtüskék közé beszorul a dió, és egy műanyag ujj a tüskék közül a tartályba sodorja. Az alábbi, kéthengeres változat
90 cm szélességben dolgozik. Flipover néven nagyobb változat, három tagú, 120 cm munkaszélességű is készül:

A fenti, harmadik baganut-gép Európában szinte egyedüliként egy tiszaújvárosi dióskertben dolgozik. Tapasztalat szerint
igen megkönnyíti a kézi diószedést, és növeli a teljesítményét. Egy személy kényelmesen, derékfájdító hajlongás nélkül képes
három személy munkáját elvégezni. (Ez a megállapítás a közepes méretű, kéthengeres típusra vonatkozik.)
A diófelszedő taliga munkájához füves talaj szükséges, mert a rögöket is felszedi. Sima, egyenletes felszínen működik igazán
jól, mert széles kereke nem tudja kopírozni a felszín egyenetlenségeit, és a gödrökből nem szedi fel a diót. A magas fűből is
biztonsággal felszedi, olyan helyről is, ahol szabad szemmel szinte észrevehetetlen a lehullott dió.
Nagy előnye, hogy nem szedi fel a fűkaszálékot, viszont a lehullott diólombot felszedi, emiatt rendszeresen tisztítani kell.
A Baganut gyűjtőkosarának ürítése történhet közvetlenül a földre, kupacokba, vagy ponyvára, esetleg 10 cm-es műanyag
rekeszbe, végül közvetlenül a tálcás szárítóra is. Tetszés szerint.

A dión kívül mogyoró, mandula, gesztenye és más héjas termések felszedésére is gyártják, más tüskeméretekkel.
(Nem szabad elhallgatnom a Baganut diófelszedő taliga legnagyobb hátrányát sem: Amerikából, vagyis az EU területén
kívülről kell rendelni. A gyártó elküldi ugyan légi küldeményként Ferihegyre, de a csomag vámoltatása, kiváltása igen
nehézkes.
Ha megkaptuk az értesítést a küldemény megérkezéséről, három napi hideg élelemmel jelenjünk meg Ferihegyen, mert a
közelben nincs büfé.
Az első nap a vámhivatali ablaknál való sorbanállással telik el. Amikor sorrakerülünk, megállapítják, hogy nincs vámhivatali
kódszámunk, aminek igényléséhez űrlapot adnak. Ennek során még azt is be kell jelölnünk, hogy férfiak vagyunk-e vagy nők,
ha még tudjuk a sorbanállás után. Az igénylőlap beadásáért történő sorbanállás végén közlik, hogy a kódszámot kiadó
ügyintéző eltávozott, és aznap már nem jön vissza. (A teremben még kb. 20 vámtiszt tartózkodik, de más nem adhat kódot.)

Másnap a kódszámot szerezzük be. Ha közelebb van, menjünk a megyeszékhelyen működő vámhivatalba. Megfelelően hosszú
sorállás és várakozás után közlik, hogy menjünk haza, és számlavezető bankunktól kérjünk hivatalos igazolást arról, hogy
bankunknak mi a kódszáma, bár ezt eredetileg nem kérték az igénylőlapon. A bankban is kivárjuk sorunkat, elmagyarázzuk,
mi a helyzet, és végül kapunk aláírt igazolást. Ezzel visszamegyünk a megyeszékhelyre, most már rövidebb a sor, amit ki kell
várnunk, és kezünkbe kapjuk a saját kódszámunk.
Harmadnap munkakezdéskor már legyünk Ferihegyen! Kellő sorállás után megtudjuk, hogy a vámkezeléshez
formanyomtatványt kell beszereznünk, ami helyben nem kapható, csak bent Pesten. Mindegy, megszerezzük, de kitölteni nem
tudjuk, ahhoz vámügyintézői tanfolyam kell. Mindegy, pénzért kitöltetjük, sorállás után beadjuk. Most már csak várni kell.
Mintegy 3 óra elteltével érdeklődhetünk, határozatot kapunk, sorban állunk a pénztárban, fizetünk, sorban állunk a
csomagkiadásnál, és már kész is vagyunk.
Hát, nagy élmény.)
Végül előnye a diószedő taligának, hogy egy- és kéthengeres változata kisautóban, akár egy Suzuki Wagon R-ben is
szállítható.

A Baganut diófelszedőnek létezik kistraktorral vontatható változata is, tag-a-long néven. Hazai kipróbálásáról még nincsenek
adatok.

Aki megismeri a baganut munkáját, mindenkinek az jut először eszébe róla, hogy le kéne koppintani, itthon elkészíteni, akkor
nem lenne olyan drága. A műanyagkerekek hazai legyártatásán akad meg ez az elgondolás. Nem így a franciáknál, ahol egy
mezőgépgyár teljes pontossággal másolta le és gyártja a baganutot, saját nevén.

A diót felszívó rendszerű gépekkel is felszedhetjük, ilyeneket leginkább Olaszországban gyártanak.
Cifarelliék háton hordható "porszívója" elég nehéz lehet, amellett, hogy rázza a hátat és kiabál a fülbe. Viszont nagy előnye,
hogy most már Szolnokon is kapható, ha elég drága is:

Amilyen ügyesek a franciák, ezt is lemásolták, ezt is gyártják. A következő képen igaz, gesztenyét szednek vele, de dióra is
hirdetik.

Szüretkor a kopánccsal lehullott dióról a kopáncsot lehetőleg azonnal el kell távolítani. Ezt a munkát végezhetjük
(gumikesztyűs) kézzel vagy más módon. Vigyázzunk, a kopáncs festékanyaga nemcsak kezünket, hanem ruhánkat is
megfesti! A festékanyag nem káros a kezünkre, de azzal a komoly veszéllyel jár, hogy nem mosható le, és mintegy 15 napig, a
felső hámréteg fokozatos lekopásáig megmarad, és ez alatt aki lát bennünket, arra a következtetésre fog jutni, hogy olyan
elmaradottak vagyunk, hogy még mindig füstszűrő nélküli cigarettát szívunk. Ezt pedig el kell kerülni!
Kopáncstalanítás után mossuk meg a diót, és száraz, szellős helyen terítsük ki egy rétegben száradni. A száradó dió reggelre
rendszeresen „izzad”, az előző nap már száraznak látott héjon újból kicsapódik a víz. Naponta forgassuk meg, teljes
száradásig!

Dióverés
Mottó:
"Jobb a diófának: termése miatt verik őt le"
(Janus Pannius: A roskadozó gyümölcsfa)
"Ágas-bogas vén diófa
Úgy hasonlítasz az emberre!
Minél jobban meg vagy áldva,
Annál jobban meg vagy verve."
(Nehrer Lajos közlése)
"s megverten susog a diófa"
(Simon István: Ősz felé)
A dióverés a német népszokásból is ismert: Szokás volt szilveszterkor megverni egy bottal a
diófa ágát, mert ha elmulasztják, a termés üt vissza.
Ez nem dióverés, nem erről beszélünk.
A dióverés hagyományos népi szüreti eljárás.
Hallottam már néprajzi előadást is a dióverésről, mintha az népszokás lenne, de
szerintem nem az, hanem termelési eljárás. Amikor kertészetet tanultam, tanárom így
vezette be a dióverés tárgyalását:
"A diót akkor verik, ha terem, nem akkor, amikor nem terem. Minél jobban terem,
annál jobban verik. Ez igazságtalan."
Pedig a dió verés nélkül, magától is lehull. Csak nagyon ritkán látni olyat, hogy egyegy diószem lombhullás után is a fán marad, az olyan általában baktériumfertőzött,
értéktelen szem.

Miért is verik
tehát a diófát?
Azt hiszem, én
tudom a három
pontos helyes
választ. Azért,
hogy idejében
össze tudják
szedni a diót, és a
lehullott diót ne
más szedje össze,
amikor gazdái
nincsenek ott.
Tehát
vagyonvédelmi
okból. Az az
általános, hogy a
diófák többsége
nem bezárt kertekben, hanem szabadban terem, legtöbbször az üzemi ültetvényeket se kerítik körbe. Bárki, aki egyedül vagy
pereputtyostul arra jár, fölszedheti. És bizony, járnak is, szedik is!
Ennek a kerékpárosnak pereputtya nincs, de (pere)puttonya van. Tele. Még jó, hogy belenéztünk. Tessék elképzelni, tisztelt
szüretelő Kollégám, milyen az, ha az őszi Tour de Hongrie útvonala a dióültetvényünk mellett vezet el.

Próbálkozhatunk azzal a megoldással, amit a Tour de France útvonalán látni, az út felől jól láthatóan kitehetünk egy táblát.

De ez se jelent védelmet. A hazai alkalmi diószedők nem tudnak franciául. Ha pedig azt írjuk ki, hogy a magánterületre
belépni életveszélyes, még minket fognak elítélni.
Ezért a diósgazda nem a diótolvaj, hanem a diófa verésére kényszerül. A felvásárló pedig attól is felvásárolja a zsák diót,
akiről tudja, hogy nincs diófája.

De úgy látszik, felül kell vizsgálnom véleményemet. Újabban arról győződtem meg, hogy a hagyományos paraszti gondosság
vereti a diófát. Minden szem dióra szükség van, mindet össze kell szedni. Amikor eljön a dióverés ideje - meglehetős későn,
amikor a termés zöme már lehullott, - összeáll a diósgazda diószedő csapata, néhány verőlegénnyel, és fáról fára járva egy
szem diót se hagynak a fán. Ha nem érik fel az akár 6 m-es bottal se, akkor felmásznak az idősebb diófák erős ágaira, és
onnan már felérik. A fa alól a szedők pedig az utolsó szemet is gondosan felszedik.
Így mesélte nekem Gyula bácsi, aki akkor, amikor még nem volt Gyula bácsi, csak Gyula, a tsz kezdeti éveiben Karcsi
bácsival - aki akkor még szintén nem volt Karcsi bácsi - párban összefogva dolgozott. És még arról is beszélt, elmarasztaló
hangon, hogy bizony, voltak olyanok is a faluban, akik nem voltak ennyire gondosak.

Volt viszont olyan is a tsz-ben, aki dióverés közben esett le a diófáról 3 m magasról, és azóta is nyomorék. Mert felmászott a
diófára, és a vastagabb ágakon állva verte, rázta le a magasabb ágakról a diót. Ez a fiú még nem nyomorék:

És mikor verik a diófát?
A népszokások tudós ismerői szerint egy jeles napon, szeptember 8-án, Kisasszony
napján, Szűz Mária születésének napján kezdik. És folytatják, amíg csak dió van a
fán. Hát, ilyen a néprajz. Maradjunk inkább abban, hogy akkor verik, amikor
terem, és amikor a gazdája ott van a diófánál.
Azt mondják, a diófa akkor terem jól, ha verik. Ebben van némi igazság, mert a
megsebzett vesszők, hajtások rügyeiből a sebzés alatt valóban több hajtás indul
jövőre, tehát két év múlva megnő a nővirágot hozó csúcsrügyek száma. És így több
a termés. De sok szakember szerint nagyobb a diófát ért kár azáltal, hogy a sebek
nyílt utat adnak a farontó gombák betelepülésének, a fa idő előtti
tönkremenetelének.
Ha mindenképpen botozni kell a fát, jobban ajánlható
a dióverő pózna tetejét valami olyan kampóval ellátni,
ami nem sérti a fát, és a kampóval a kisebb ágakat
megrázni. Lehet, hogy nem jön le egyszerre minden
szem, de a fát kíméljük.
Még jobb megoldás, amit Mednyánszki László
Dióverés című festményén láthatunk, hogy hosszú
karú fogót barkácsolunk, és azzal fogjuk, rázzuk meg
a kiszemelt ágat.
Ez a módszer is gépesíthető, erre szolgál a legegyszerűbb, baloldalt látott Carratu típusú
ágrázó, ugyancsak olasz gyártmány, mint a Cifarelli-féle felszívó, ez is apró benzinmotorral
működik. Ennek a gépnek létezik pneumatikus változata is.
A hagyományos török diószüretet a következő két úriember mutatja be nekünk. Látjuk,
lehullott burkos diót szednek, de nem verték, hanem kis, kapaszerű szerszámmal rázták az
ágakat. Ott van balra, a földön.

Kampót egészen hosszú botra is szerelhetünk, de sokkal kényelmetlenebb az ágak között mozogni vele.

Dióverés Franciaországban régen:

Dióverés manapság Magyarországon:

A dióverés világszokás. Kínai felvétel:

Ha valamiről híres Korea, az biztosan nem a fejlett diótermesztés. Koreai dióverés és a munka eredménye:

És nagy múltja is van a dióverésnek. 1755-ben írta Duhamel Du Monceau francia író: "De La Bretonnerie úr nem ítélte el a
dióverés szokását. Szeptember közepe felé maga vette kézbe a dióverő póznát, nem félt, hogy leveri az ágakat, ha letörik,
majd nő másik, ami pótolja a koronában, és egy másik évben bőven fog teremni."
Mellékelek egy francia képeslapot és egy angol muzeális rézkarcot a dióverésről.

Képzelje el tisztelt diófatulajdonos Kollégám, nemcsak a diófát verik!
A pekándiót is, Amerikában.

Kínában is.

Végezetül is csak azt tudom mondani, ne bántsuk a diófát, hanem Weöres Sándor gondolatait magunkévá téve tisztelettel
közeledjünk hozzá.
"Vagy figyelj meg egy diófát: ha tépázod, kelletlenül és viszolyogva adja gyümölcsét; s ha szelíden, tisztelettel közeledsz
hozzá, szívesen adakozni kezd és megpillantod a lefosztottnak látszó alsó ágakon a legelérhetőbb és addig észre nem vett
diókat: ez a diófa tündére." (Weöres Sándor: Út a teljesség felé)

A gépi betakarításról általában
Mottó:
"Á la Sainte-Croix, cueille tes poires et noix."
(Szent Keresztkor - szeptember 14. - szedd a körtét és a diót.)
(francia közmondás)
A dió gépi betakarítására világviszonylatban igen különböző technikai megoldásokat fejlesztettek ki. A legfejlettebb
technológiai sorral a kaliforniai termelők rendelkeznek, ahol a rázás, a felszedés, a mosás (esetenként vegyszeres fehérítés),
szárítás munkaműveletei teljesen gépesítettek, egy hektárra 18-30 kézi munkaórát igényelnek. A fejlett amerikai technológiát
Magyarországon a Juglans Hungária Kft lengyeltóti üzeme követi. Európa más országaiban is sok helyen hasonló
technológiát alkalmaznak. Ez a technológia hatékony, de eszközigényes. Kezdő diótermelő üzemeknek se igényük, se pénzük
a nagyértékű beruházásokra, ezért más megoldásokat is figyelembe kell venni, vagy maradni a kézi módszernél.
Mindig számolni kell a kézi és a gépi munka költségeit. Nemcsak a túlzott gépesítésnek, a túl nagy dolgozó-létszám
foglalkoztatásának is megvannak a hátrányai.

Mindenképpen szólni kell viszont az olasz dióbetakarító-gép konstrukciókról, amelyek érdekes, változatos megoldásokat
kínálnak, de vannak kanadai, francia és egyéb módszerek is.
Hazánkban a dióbetakarítás kérdéskörével Andor Domokos foglalkozott, aki a lengyeltóti tapasztalatokat dolgozta fel, és
vannak információi a kapható olasz és francia betakarítógépekről is.
Gépi betakarítás előtt egyes nagyüzemek érésgyorsító kezelést alkalmaznak, szüret előtt 1-2 héttel 200-400 ppm-es Ethreles
permetezés formájában. Ezzel az elhúzódó érés összébb hozható.
A diószüret megkezdése előtt a dióültetvény talaját el kell simítani, le kell hengerezni, füvesített művelés esetén pedig
biztosítani kell a szüret előtti kaszálást, mégpedig lehetőleg úgy, hogy az előző kaszálás óta ne legyen ideje a gyomnak nagyra
nőni, hogy a felszedőgépek munkáját ne nehezítse. A fűkasza után járjon tömörítőhenger.
A felület tiszta, gyommentes legyen. Mintaszerűen előkészített talajfelszín diószüret előtt:

Gépi betakarítás előtt, rázás előtt a dió mindenképpen előre hullik. Erre gondolnunk kell, kézi vagy gépi úton az előre hullott
diót fel kell szednünk. Nemcsak azért, mert az ezután jövő gépek nagy taposási kárt okoznak, hanem azért is, mert az előre
hullott dió víztartalma már kisebb, mint a rázotté. Nem szárítható együtt, mert vagy túlszáradás következik be, vagy nem lesz
kielégítő a száradás. A harmadik oka az előszedésnek pedig az, hogy a léha, értéktelen szemek a szüret elején, a normális
érés előtt hullanak le. Eltávolításuk az előszedéssel lehetséges.

A dióbetakarítás gépesítésében három nagyságrend különíthető el, nem beszélve a kézi diószüretről, valamint az azt
megkönnyítő kisebb eszközökről (kézi motoros ágrázó, diófelszedő taliga, háton hordható motoros felszívó, stb.).
A legnagyobb diótermelők ernyős rázógépeket használnak, és kiegészítésként rendresöprő és felszedő gépeik is lehetnek. Ez
a legnagyobb beruházásigényű, de legnagyobb teljesítményű betakarítás.
A közepes gazdaságok legcélszerűbb dióbetakarító gépe a seprőrendszerű önjáró felszedő.
A kisebb, de kézi erővel már nem győző gazdák pedig a szívórendszerű gépekkel dolgozhatnak sikerrel, amelyek ha vontatott
kivitelűek, a legkisebb összegű beruházást igénylik.
Általában a gépek szüreti teljesítménye beruházási költségükkel nagyjából arányos. De nem mindig.
Bár elég sokféle dióbetakarító gép létezik, a diósgazdák mégis a mezőgazdasági gépgyárak mostohagyerekeinek tekinthetők.
El vagyunk hanyagolva. A létező gyártmányokat magunknak kell felkutatnunk, előnyüket-hátrányukat nem közli velünk
senki. Mivel a gépek kis szériában, sokszor egyedileg készülnek, drágák.
Nagyon észnél kell lennünk, amikor gépi technikát választunk, mert rá lehet fizetni.
Tanuljunk ezért egymástól, a kollégák hibáiból. És tanuljunk más diófélék termesztőitől, akik ugyanezzel a problémával
küzdenek. Például a pekándió-szüret gépesíthetőségét érdemes megnéznünk. Rokonszakma, hasonló gondok.
A diósgazdák - nemcsak itthon, mindenhol a világban - találékonyságra vannak kényszerítve. Magunknak kell kigondolnunk
a célszerű, olcsó megoldásokat, és ha kész gépet nem kapunk, magunknak kell legyártatnunk.

Kevés olyan mezőgazdasági gépgyár létezik, amelyik dióra szakosodott, és kizárólag a diószüret munkáira, valamint az azt
követő munkákra gyárt gépeket, berendezéseket. Ilyen például az AMB, Franciaországban, Beaulieu-ben.

Persze, ők könnyű helyzetben vannak, a környékükön minden parasztgazda nagyban foglalkozik dióval, tehát tömegigény
van a termékeikre, kénytelenek egyre jobb gépeket kínálni. A gyárban kizárólag olyan dolgozókat foglalkoztatnak, akik
diótermesztő parasztgazdák gyerekei, vagy maguk is azok. Evidens, a környéken minden család érdekelt valamilyen fokon a
diótermesztésben.

A gyárhoz saját tulajdonú dióültetvény is tartozik, ahol a termékek kipróbálhatók. Csak a gyárkapun kell kilépni, és máris a
diósban vannak.

Rázás, rázógépek
Mottó:
„Ez a század ilyen század mint egy szem diót, lerázat.”
(Buda Ferenc: Rigmusok...)
A diófa gépi rázása 1950-ben kezdődött, Kaliforniában, de 1965-ben már a kaliforniai
dióskertek többségében rázva szüretelték a diót.
A dió rázását a kopáncs felrepedésekor (kovadásakor) kell kezdeni. Ha túl korán rázatjuk, a dió nehezen válik le a vessző
végéről, ráadásul szinte kizárólag kopánccsal együtt. A dióbél víztartalma is túl
magas még ilyenkor, a szárítás gondot okoz, kivéve természetesen azt az esetet,
ha francia mintára "friss diót" akarunk nyerni a dióbélből, aminek a technikája
elvileg rendelkezésre áll, a száraz dióhoz hasonlóan.
Ha érés előtt az Ethrel-es érésgyorsítást alkalmaztuk, akkor
ezek a hátrányos jelenségek elmaradnak, és egyszeri rázással
jó minőségű áru kapható az érés korai stádiumában is. De
hátránya az Ethrel-nek, hogy ha sok, a lombot is leviszi. Én nem ismerem, de állítólag ilyen az Etaphon
is.
A burokrepedés szükséges mértékét különbözőképpen ítélik meg, általában akkor
tartják jónak, ha a repedt kopáncsú diók aránya 40-70 %. 40-45 %-os repedtségnél a
dióbelet körülvevő fásodó rekeszfalak (héjelválasztó szövet) már kemények és barna
színűek, ami szintén az érettség jele. Rázásra az az ideális, ha a diószemek 70 %-án
hajszálrepedt a burok. Ilyenkor már nemcsak a buroktalanítás végezhető el könnyen,
hanem rázásra a dió is könnyen leválik, és a bél nedvességtartalma is megfelelő. Ekkor
már nem 40-50, hanem 35 %-os a bél víztartalma, körülbelül.
A túl késői rázás sok előzetes hullással jár, mert a diófajták többsége hosszabb idő,
hetek vagy egy hónap alatt hullajtja le dióját.
De azzal a szakvéleménnyel már nem értek
egyet, hogy a késői rázás férgesedéssel járna
együtt. Meleg időben viszont a fán elképzelhető
már a zöld burokban a dió túlmelegedése, a
minőségromlás. Az érett dió bele már a fán is
barnulásnak indulhat. A héjas dió ilyenkori
minőségromlása egyrészt a kopáncsnak a dióra
száradásában, másrészt a dióhéj barnulásában
jelentkezik.

Száraz évjáratban, száraz szeptemberben előfordul, hogy a dióburok nem akar repedni, a dió rázásra még nem érett,
ugyanakkor az idő meg halad. Ennek az állapotnak az szokott a következménye lenni, hogy a gépi betakarítás tervezett
rendje, szervezettsége az első néhány csepp esőtől már felborul, mert a dióburok gyors repedésnek, a dió pedig hullásnak
indul. És ha egyszer a várt eső megjön, a következmény az szokott lenni, hogy a dió tömegesen a sárba hull. A minőségi áru
iránti követelményekről ilyenkor jobb említést se tenni.
A fa méretétől függően alkalmazandók a törzsrázó vagy nagyobb fáknál az ágrázó gépek.
A legegyszerűbb megoldású rázógép a köteles, excenteres rázógép. Ennél a gépnél a kötél megrántja az ágat, és az ág
rugalmassága fejti ki az ellenkező irányú erőt. Nagyobb fáknál gond a kötél felakasztása a megfelelő ágakra.

Ez egy francia gép volt a képen, az AMB Rousset gépe. Magyarországon nem kapható, de idehaza megjelent két német
gyártó kínálata is, a Bäuerle és a Feucht. Egészen kis teljesítményű traktorokhoz is jók.

További, kistraktorral működtethető köteles rázók:

Még az egyszerűbb megoldások közé tartozik a löködő rendszerű rázógép, ami nem fogja meg, hanem csak ütemesen löki a
fatörzset vagy ágat. Hidromotoros hajtással. 50-60 cm-es vastag fatörzset is jól ráz.

Az AMB löködős rázógép mintegy 3 millió Ft-ba kerül, ami használhatóságához képest nem drága. Hátránya, hogy a kezelési
pozíció kényelmetlen, egész nap hátrafele fordulva kell dolgozni. De létezik az AMB gyárnak olyan rázógépe is, ami megfogja
a fát. A traktoroson kívül egy gyalogos dolgozó is kell hozzá, aki a rázóegységet kezeli. (Figyeljünk fel a munkavédelmi sisak
használatán túl a vállvédőre is!)

A gép munkája fagykáros, 50 %-os termésmennyiségű évben:

Az ugyancsak francia Sommier rázógép is megfogja a fát.

Ugyancsak egyszerű megoldás, ha a hazánkban az egyéb gyümölcsfajok rázására leginkább elterjedt Schaumann rázógépet
használjuk úgy, hogy csak löketjük a rázótoronnyal az ágat. A Schaumann cég már nem gyárt gépeket, de Martonvásáron
működik egy gépgyártó vállalkozás, amelyik nagyon hasonló gépeket készít. A gép 27-30 cm-es vastagságú ágakig jó.
Hátránya a Schaumann típusú gépeknek, hogy kicsi a teljesítményük. Napi 300 fával lehet számolni, ami 20 kg/fa termés
esetén csak 6 tonna.
A ponyvás rázógép ponyvája kézzel húzható ki, négy ember kell hozzá. Maga a rázás csak néhány másodpercig tart. A
ponyva mellé hullott diót külön fel kell szedni.

A ponyvát a dióval együtt a gép húzza vissza, a dió a gép szállítószalagjára ürül, ahonnan a szállítószalag mögé állított
konténerbe gyűlik.

Hidromotoros meghajtású függesztett rázógép:

A gép fajtáját a dióültetvény kora is meghatározza. 30-35 cm-es törzsátmérőig a csonthéjasoknál használt rázógépek még jól
alkalmazhatók. Idősebb ültetvényben speciális, traktorra szerelhető vagy önjáró rázógépek használhatók. Minden rázógéppel
az a baj, hogy drága. Még az egyszerű, traktorra függesztett rázógépeket se kapjuk meg 5-6 millió Ft-nál olcsóbban. Hát még
az önjárókat!

Gondoljuk meg tehát, a diótermesztés jövedelmezősége hány, milyen értékű gép beszerzését viseli el! Évente egy hónapnyi
kihasználtsággal, géptároló-szín iránti igénnyel.

A rázás percenkénti 800-1200-as frekvenciával, 25-30 mm-es amplitudóval végezhető eredményesen. A fát nem károsítja.
Egy-egy fát 2-20 másodpercig rázzunk. Ilymódon 90-98 %-os dióleválás érhető el.
Nem mindegy, a gép hol fogja meg a törzset. Ezt a gyakorlat alapján kell előírni a gépkezelőnek, mert ha
magasabban fogjuk meg, nő ugyan a gyümölcsnél a kilengés, de csökken a leválasztó erő (az ún. "ébredő
gyorsulás"), így romolhat a leválasztás hatásfoka. Figyeljünk munka közben! Másik diófajta is másként
viselkedhet rázáskor.
Természetesen idős fákon egy-egy nagyobb ág rázása jöhet számításba, nem a törzs megfogása. És
vannak speciális ágrázó gépek is.

Még ilyen ágrázó gép is van:

És milyen rázógépek vannak még?
Van a Sicma olasz gyárnak Mitos 80 típusú, dióra adaptált gépe, amit olasz ültetvényekben használnak is.

Van egy olyan rázógép is, amit John Deere traktor elejére szerelnek, és messziről rázza a fát. Ennél a gépnél a távolság miatt
nincs taposási kár.
Ez is amerikai rázógép, Kaliforniában üzemel:

És van egy francia gyártmányú, Pellence típusú rázógép is, amiből Lengyeltótiban is láthatunk egyet működés közben,
diószüretkor. Speciális, hidroakkumulátoros megoldású gép. A hidroakkumulátornak az a lényege, hogy az energiát gyűjti, és
a rázáskor 3-4 percig 150 lóerőt képes leadni. Ez a gép 35-40 cm törzsátmérőig jó.
Rázógép bemutató Lengyeltótiban:

Rázás után:

Külön gond, hogy rázáskor már a gép előtt vannak lehullott diók, és a gép is ráz maga elé. Erre ügyeljünk. Vagy olyan gépet
vegyünk, ami "nyomseprővel" rendelkezik, vagy a kisegítő személyzet - pl. két fő - söpörje el a gép elől a diókat, amint azt
egy kaliforniai filmen magam is láttam.
2009-ben egy seprővel felszerelt rázógépet mutattak be Lengyeltótiban. Nemcsak a keréknyomból, hanem a traktor teljes
szélességéből is elsöpri az addig lehullott diót. A gép előlről és hátulról:

A gép - figyelje meg tisztelt Kollégám, - egészen alacsonyan is meg tudja fogni a fát, és a rázókarokat magasba emelve is tud
dolgozni. Nagy fákra is jó.

A diórázáskor használatos gépeket általában nem bordás, hanem ballonos gumikerekekkel szokták ellátni. Nem azért,
mintha az kevésbé törné a diót, hanem azért, hogy a talajtaposást, tömörödést mérsékeljék. Ebből a szempontból a
gyepesített talajfelszín előnyt jelent, mert kevésbé tömörödik.
A rázás ütemezéséről. Ha a dió felszedése nem bír az említett három napos késéssel lépést tartani a rázással, inkább a
rázással álljunk le, minthogy a dió túl soká heverjen a földön. Így kisebb a kár.
Ha a rázásos dióbetakarítást egy ütemben teljesen el akarjuk végezni, a rázógéphez jelentős kézi dolgozó létszámot kell
társítani. A ponyvás rázó előtt kézzel kell összeszedni a diót. Egy 3-4 fős csapatnak közvetlenül a rázógép előtt néhány fával
járva kell az előzőleg lehullott diót ládába szedni, majd jöhet a rázás, a szállítószalag a ponyva behúzásakor a gép végében
ugyancsak ládákba ürít, utánuk pedig a harmadik csapat következik, egy botos dióverő és két-három vödrös diószedő, akik
már nem hagynak diót a fán és a fa alatt. Ennek a módszernek a képei:

És nem említettem, de egy pótkocsis traktornak munka közben az üres ládákat kell kiadagolnia, és a teliket felszednie.
Rázásos betakarítás esetén azzal számoljunk, hogy az összegyűjtött termés több mint 50 %-a levél, gally, szemét lehet, amit
később kell eltávolítani. Ez az előző képen is látható volt.
A rázásos munkaművelet előtt hullott diót leginkább kézzel kell összeszedni. Mivel a diófa rázását az érés korábbi fázisában
kell megkezdeni, a rázás előtt hullott dió mennyisége nem nagy. Minősége viszont annyira rossz, hogy nem keverhető a többi
dió közé, külön kell kezelni, és külön válogatás után jöhet ki belőle kevés árudió.
Rázás Kaliforniában:

Rázógép használatakor ügyeljünk a mechanikai sérülés veszélyére. Törzsrázó gép okozta sérülés egy francia ültetvényben:

Rendresodrók
Mottó:
„A dió is odahulla”
(Arany János)
Mint ahogy Arany Jánostól is tudjuk, a dió oda hullik, ahova.
A gépi felszedés előtt jó, ha rendre tudjuk söpörni.
Persze, lehet kézzel is, de nem ajánlott. Ugyan, mitől dolgozna hatékonyabban egy diósöprő mint
egy utcaseprő?

De ha nincs rendresodró gépünk, bizony, Kaliforniában is előfordul, hogy kézzel kell a diót rendre söpörtetni:

Vannak rendresodró gépek. A munkájuk eredménye így néz ki:

Sőt, így, rekordtermés idején:

Például létezik egy kistraktorra szerelhető rendresöprő gép, ami igen egyszerűen működik.
Egy végtelenített szalag forog a haladási irányra keresztben, és a szalagra szerelt seprűk
sodorják ki oldalra a diót. Bolognában a novemberenként megrendezésre kerülő
mezőgazdasági gépkiállításon látni ilyent, Scopatrici Molon néven. Hátránya, hogy olyan
kistraktor kell hozzá, amelyiknek elől is van kardánja.
Másik megoldás az önjáró söprőgép. Az olasz Bosco cég gyárt ilyent. Az első egy
gyalogkíséretű.

A másik típusuk pedig önjáró. Nézzük körül!

Olyan megoldást is látni, hogy ugyanaz a traktor
hordja a rázógépet és a söprőt. A traktor elején van
a rendresöprő gép, hátul pedig a rázó. Vagy a másik
gép, amelyik elől söpör, hátul pedig fúj.
Nemcsak söpörni, fúvatni is lehet a diót. Szükségből
permetezőgéppel is megoldható az oldalra fújás.

Felszedőgépek
Mottó:
„Szedd a diót, viseld gondját a kertnek”
(Rónay György: A közelítő tél)

Ponyvák, gyűjtőernyők
A ponyvára rázott dió összegyűjtéséhez a legegyszerűbb esetekben nem kell gép, a ponyva kézzel is felhajtható.

Ha rengeteg ponyvához jutottunk ingyen, - máshogy nem éri meg, - a dióültetvény nagyobb területét is lefedhetjük szüretkor.
Hegyoldalban is működik. Rázni se kell, elég összeszedni.

Ezeknél a ponyváknál könnyű a kézi összeszedés, nincs szükség felszedőgépre. De többségében nem ilyen az üzemi gyakorlat.

Az ültetvény 20-25 éves koráig jól alkalmazhatók a rázógépekhez kifejlesztett ponyvák, gyűjtőernyők.
Használatuknak a koronaméret növekedése, a felfogási veszteség emelkedése szab határt. A használt
ponyvák mérete 5,5 m, illetve 7 m szokott lenni, de van 9 m-es is.
A baloldalt látható géphez hasonló az olasz Berardinucci gyár saját
belsőégésű motoros gyűjtőernyője. Ez a gép jól kombinálható a köteles rázógépekkel, a ponyvára
rázott diót helyben ládába gyűjti. A teljesítménye 15 fa, óránként.
A ponyvás rázógépeket előtisztító egységekkel is felszerelik, amelyek a lehulló leveleket kifújják, a
gallyakat eltávolítják, de a kopáncs egy része a gyűjtő göngyölegben (láda, zsák, rekesz, pótkocsi)
marad.
A rázással egy menetben történő gyűjtés esetén jelentős veszteséget és többletmunkát okoz a földre
hullott dió, amit a gép előtt össze kell szedni. Ezért külföldön egyre inkább az önálló felszedőgépek
terjednek.
A jobboldalt látható, Guillot-Blanc (GB) gyártmányú gép például igényes, minőségi munkát tud
végezni. A gépben pálcás hengeres burokleválasztó egység működik, ami a burkot a táblán
leválasztja a dióról, és más rendszerekkel szemben a diósban hagyja. Ez azért is előnyös, mert a
kopáncs jelentős mennyiségű káliumot tartalmaz, amire a diósban szükség van.
Általában azok a felszedőgépek előnyösebbek, amelyek a dió közé került szemetet (por, rög,
diólevél, dióburok, fű és gyom) minél előbb, még a diósban kiválogatják, és a helyszínen hagyják.
Engelhardt Lajos találmánya a Schaumann rázógépre szerelt kisméretű pálcás henger, ami a helyszínen kiszórja a
szennyeződés nagyját. A henger előtt egy ventillátor fújja ki a leveleket, könnyebb szennyeződéseket. Lovasberényben üzemel
ez a gép.

Tehát házi megoldások is jók lehetnek.

Gyalogkíséretű felszedők
A felszedőgépek használatának előfeltétele a gyepesített talajfelszín. Egyébként port, rögöt,
sarat is felszednének a gépek.
Az önálló felszedőgépek traktorvontatásúak vagy
önjáróak lehetnek. És érdekességként megjelentek
a gyalogos, kézi irányítású apró felszedőgépek is,
mint a mellékelt Bosco gyártmányú, kismotorral
hajtott gép is. A Bosco gyár diófelszedő gépeinek sorozatából a jobboldali képen
látható gép csak az első, a többi komolyabb. Már Budapesten is kaphatók.
Esetleg az tarthat vissza bennünket a Bosco-gépek vásárlásától, hogy elsősorban
olivabogyó felszedésére szerkesztették őket. Igaz, dióra is hirdetik, de ahhoz előbb
látnunk kellene ezeknek a gépeknek a munkáját.

A fentebbi gyalogkíséretű Bosco felszedő közelebbről:

A gyalogkíséretű gépekből a francia AMB-Rousset gyár háromfélét is gyárt, eltérő teljesítménnyel.

Hullott almára is használhatók ezek a gépek, ugyanúgy, mint a német Bäuerle cég gyalogkíséretű gépe. Műanyag dobozokba
gyűjti a diót, amiket időnként ki kell üríteni, vagy cserélni.

Ebből a gépből kb. 5 db működik már hazai diótermesztő üzemekben, a tapasztalatok kedvezőek.
Hasonló, de egyszerűbb kivitelű és olcsóbb az ugyancsak német Feucht cég gyalogkíséretű diófelszedő gépe. Még csak most
mutatták be, még nincsenek tapasztalatok.

De Feucht-ék és az őket képviselő mátészalkaiak engem is, - aki Andor Domokos nyomdokain járva tényleg elég sokat
foglalkozom a dió gépesíthetőségével, - képzelje el tisztelt gépészkedő Kollégám, még engem is megtévesztettek. Vagy
legalábbis megkísérelték. Feucht-gyártmányként reklámozzák a francia AMB-gépeket. Nemcsak az itt mutatott
gyalogkíséretű felszedőt, hanem a diómanipulálás gépeiből is többet. Tessék csak összehasonlítani az előbb látott AMBgépekkel!

Még hogy Auflesemachine! Ramasseuse a becsületes neve!

Szívórendszerű felszedők
Az egyszerűbb önjáró gépek csak felszedik a termést, a válogatást később kell elvégezni. A jobbak - és drágábbak - a dió
felszedése mellett a felszedett szennyező anyagokat különválasztják a terméstől. Kb. 95 %-os hatásfokkal csak a - kopáncsos,
valamint kopáncstalan - diót gyűjtik be.
A legegyszerűbbek vontatott kivitelűek, szívó-elven működnek. Ilyen volt az Udine melletti
Tonutti gépgyár gépe, amíg gyártották. Ennél a gépnél egy személy a traktort vezeti, a
másik a gép gégecsövét viszi kézben, és azzal "porszívózza" össze a földről a diószemeket. A
gép két szívócsöves változatban is létezett, működtetéséhez egy traktorosra és két
"takarítóra" volt szükség. A gép csak a lombot távolította el nagyjából, a többi tisztítás
későbbre maradt.
Valószínűleg azért hagyták abba a gyártását, mert az árához képest és a kézi munkaerő szükséglethez képest kicsi volt a
teljesítménye.
Ugyanez lehet a hibája a Monchiero gyártmányú két szívócsöves vontatott felszedő gépnek is, azon túl, hogy elsődlegesen
nem dió, hanem gesztenye felszedésére fejlesztették ki. A gép bonyolultságát is az okozza, hogy gesztenye héj-leválasztásra
tervezték, nem dióra. De ajánlják, hirdetik diószüretre is, és Pesten is árulják.

A Tonutti- és a Monchiero-géppel azonos elven működik egy hazai gyártású, szívórendszerű, traktorvontatású gép is, de
lényegesen egyszerűbb. Mondhatni, lecsupaszított változat. A gép ma már üzemszerűen működik, ha tisztelt Kollégámat

érdekli, bővebb tájékoztatást személyesen adok, elég olcsó.

A következő képen pedig a felszedett dió ürítése látható.

Itt már az olasz Facma gyár kétcsöves, vontatott, szívórendszerű gépe látható, egy hazai bemutatóról. Az előző, hazai
felszívóhoz képest annyival tud többet, hogy előtisztító egységgel is felszerelték. Budaörsön volt képviselete a gyárnak, de
érdeklődés hiányában bezárták. Olaszországba, Latisanába kell utazni érte.

Vontatott, szívórendszerű felszedőgépek munkában:

Szárítás
Nemcsak a mosott diót kell szárítani, lehetőleg gyorsan, hanem minden diót, a kézzel a földről
felszedettet is, mert a dió szüretkor - főleg, ha betartjuk a három napos felszedési szabályt - több mint
30 % vizet tartalmaz.
A kopáncsosan rázott - de már kopáncstalan - dió víztartalmát beszállításkor 40 %-ra becsülhetjük,
ez egy szakmailag elfogadott irányszám. Ugyancsak 40 %-ra tehetjük a burkosan betakarított, friss
dióként értékesített dió belének víztartalmát is.
A rázatlanul a fán megérett, burokból kibújt és földre hullott dióét pedig - azonnali felszedés és beszállítás esetén - 25-30 %ra.
A cél a 10-12 %-ra történő szárítás. 12 %-nál már száraznak tekinthető, eltartható a dió.
Ekkor mondják légszáraznak. A 12 % azonban a megengedett felső határ. Jobb, ha kissé
szárazabb. Természetes úton a száradás 12 % víztartalomig történik. A mesterséges
szárításnak se szabad 8 %-nál kisebb víztartalmat eredményeznie, mert akkor már romlik a
bél állaga, a dióbél íze pörköltmogyoró-szerű lesz.
A kellőképpen ki nem szárított, 12 % feletti dió viszont veszít íz- és aromaanyagaiból,
penészedhet, megromolhat. Akkor is penészedik, ha - kellő szárítás nélkül - gyorsan
megtörjük, és abban reménykedünk, hogy a dióbél jobban szárad, mint a héjában. Ez a
remény - hogy is mondta Csokonai? - többnyire csalfa, vak. Korán megtört dió bele:

Kaliforniában a 8 %-ra történő szárítás az általános. Mi ezt nem vehetjük alapul. Nemcsak azért, mert a túlszárított dió
beltartalmi értéke csökkenhet, hanem azért is, mert nem vagyunk annyira gazdagok, mint a kaliforniaiak, hogy pazarlóan
bánhatnánk az energiával.
A termelők többsége jelenleg még nem rendelkezik a dióbél nedvességtartalmának meghatározására alkalmas eszközzel.
Milyen is lenne az? C. Blache és A. Verhaeghe, a creyssei diótermesztési kutatóállomás kutatói szerint a dió esetében is jól
alkalmazhatók lennének a más mezőgazdasági termékek,gabonák nedvességtartalom-meghatározására használt műszerek,
amelyek a termelő gazdák számára is elérhetők. "Indikátor" néven nevezik ezeket a műszereket, amelyeknek működése a
vizsgált anyag elektromos vezetőképességén alapul. A vezetőképesség pedig a nedvességtartalommal arányos.
Ha nincs házi műszerünk, hogyan tudjuk mégis meghatározni a dió víztartalmát?
Házilagosan, a tapasztalati módszert némi kis súlyméréssel és két százalékszámítással kiegészítve, vagy laboratóriumi úton.
Előbb ez utóbbiról.
A hazai mezőgazdasági és élelmiszervizsgáló laboratóriumok gyakorlatában kizárólag az úgynevezett atmoszférás szárítás
szerepel, ami azt jelenti, hogy a diót megdarálva szárítószekrényben magas, 100 C° körüli hőmérsékleten súlyállandóságig
szárítják. Ekkor a dió víztartalma 0 %, és a szárítmány súlyából, valamint a kiindulási súlyból kiszámítható a minta
víztartalma. Az atmoszférás szárítás egyébként azt jelenti, hogy a szárítás nem vákuumban történik.
Véleményem szerint az atmoszférás szárítási víztartalom-meghatározási módszer a dió esetében szakmailag elfogadhatatlan.
Magasabb hőmérsékleten a folyékony halmazállapotú olajok (amelyek mennyisége nem hanyagolható el, mert a dióbél
súlyának 70 %-át is kitehetik) kettős kötései felbomlanak, a szárítás során kémiai átalakuláson mennek át, és súlyuk is
változhat.
A hivatalos, atmoszférás víztartalom-meghatározási módszert otthon, saját dióskertünkben úgy finomíthatjuk, hogy legalább
30 db dió súlyát megmérjük szárítás előtt, és a konyhai sütőben 3-4 óra alatt 100 C°-on leszárítjuk. A dió természetesen
használhatatlanná válik, de a száraz súlyból a nedvességtartalmat visszaszámolhatjuk.
A legegyszerűbb víztartalom-becslési módszer természetesen a hagyományos, érzékszervi módszer.

Ha természetes úton, levegőn, nem pedig szárítóberendezésben szárítjuk a diót,
akkor mondhatjuk diónkat kellően száraznak, ha szemre és fogásra a héja száraz.
És nemcsak ma az, hanem már tegnap, tegnapelőtt is az volt. Tehát a szárítást
addig kell folytatni, amíg érzékszervi úton már vagy két napja száraznak ítéltük.
Azért szükséges ez a kétnapi biztonság, mert például természetes száradás
folyamán nappal szárazra száradhat a dióhéj, de amíg van leadható víztartalma a
bélnek, éjszaka a nedvesség újból kicsapódik a dióhéj felületén, és reggel
"izzadtnak" találjuk a diót.
Van még egy természetes, egyszerű nedvességmeghatározási módszer is. Ha a
szüret idején az első napon behozott dióból lemérünk egy kisebb necchálónyi
mennyiséget, és leszárítás után újból lemérjük, akkor a száraz dió
nedvességtartalmát 11 vagy 12 %-nak kalkulálva visszaszámolható a kiindulási
állapot szerinti nedvességtartalom. Az ezután következő beszállításokkal is
megismételhetjük ezt a módszert, és hamarosan tapasztalati úton, a beérkező dió
érzékszervi vizsgálatával is meg tudjuk becsülni a víztartalmát, és annak
megfelelően gondoskodhatunk hosszabb vagy rövidebb idejű szárításáról.
A száradt állapotról úgy is meggyőződhetünk, hogy a dióhéj már a fajtára jellemző
könnyedséggel törik, a bélelválasztó rekeszek töréskor "reccsennek", a törés
felülete éles és száraz.
A hirtelen, magas hőmérsékleten szárított diónak a varrata is szétnyílhat.
De most még nem tartunk itt. El kell döntenünk, hogy környezeti hőmérsékletű
levegővel kívánunk-e szárítani, vagy melegített levegővel, mesterséges szárítókban.
Házikertben, egy-két diófával lényegesen könnyebb a helyzet. Ha az egy rétegben elhelyezett diót nappal kitesszük a levegőre,
a szárítással nem sok gondunk lesz. Diószárítás Marokkóban és Németországban, mindkét esetben a háztetőn:

Házilag a diószárításra egyszerű módszereket alkalmazhatunk. Például felköthetjük a diószsákot a gerendára. Az egerek se
fogják elérni.

Sőt, a mókusok se, akik szárítás alatt szívességből is végeznek nedvesség-ellenőrzést.

Diószárítás Bulgáriában:

A Baszkföldön:

És Németországban:

Az utolsó németországi képen a természetes száradásra egy kis fűtött levegős rásegítés is látszik, amikor a gazdasszony a
kályha, kandalló mellé teszi száradni a kiskerti diót.

A hagyományos szárítási mód Magyarországon a falusi padlásokon egy rétegben történő
kiterítés, néha átforgatás. De mostanában a parasztház is egyre kevesebb, és a parasztot is
egyre nehezebb rávenni, hogy a diószsákot a vállára vegye.
Egészen kis mennyiség szárítása a mellékelt képen látható, speciális diószárító kosárban is
lehetséges. Ez a kosár horvát múzeumi anyag, 1920-ból, Szlavóniából, Prkovci faluból.
A padláson szétterített dió fejlettebb változata, ha a diót esőtől védett betonpadozaton terítik
ki egy rétegben, és szükség szerint, eleinte naponta lapáttal átforgatják. Magam Fejér
megyében láttam ilyen szárítási módot.

De Koreában is fényképeztek ilyent. Figyeljük meg, a második rétegben csak kb. feleannyi diószem van, mint az alsóban, így
a levegő a betonon fekvő diókhoz is hozzáfér.

Ha egy rétegben terítjük ki a száradni való diót, egy kisebb portán nagyon hamar elfogy a szárításra alkalmas felület.
Ilyenkor mindenhol dió van, még a lépcsőn is.

Nem szabad viszont az egy rétegű diót napnak kitéve, pláne fekete fólián szárítani, mert akkor garantált a túlmelegedés, az
olajsavak károsodása, az íz romlása. Ilyet egy igazi diósgazda nem csinál. Csak akkor szárítja napon, fekete fólián, ha azzal
nyugtatja magát, hogy a dió nem emberi fogyasztásra, hanem kereskedőhöz fog kerülni.

Az itt mutatott, keletmagyarországi diószárítás a harmadik világ technikáját idézi. Fekete fólia nélkül így néz ki a napon
száradó dió:

Ugye, élelmiszerhigiéniával foglalkozó kedves Kollégám, mennyivel olcsóbb így kezelni a leendő élelmiszert? Ezért vannak a
feltörekvő országok versenyelőnyben, mert az európai fogyasztók csak az árat nézik.
A legegyszerűbb ez a török megoldás. A diót haza se viszik, hanem a természetben terítik szét, ahol van egy kis szabad hely.

A görögök is így tesznek, esetleg ponyvára terítik.

A hagyományoshoz hasonló, energiafelhasználás nélküli szárítás a színekben - vagy más, esőtől védett, szellős helyiségekben történő szárítás, olyan rekeszeken, állványokon, amelyeken a dió átszellőzhet. Dehát a rekesz, az állvány már pénzbe kerül.

Én is így szárítok. A diót egy rétegben 10 cm-es műanyag gyümölcsös rekeszekbe helyezem (2 kg/rekesz),
a rekeszeket egymásra rakva szellős helyre teszem, és a diót minden nap átöntöm, így forgatom. A szárítás
kb. két hétig tart, és ha száraz a dió, nagyobb tartályban, vastagabb rétegben tárolható.

A képeken látjuk, nagyon fontos, hogy a rekeszek alulról is szellőzzenek. Ez ugyan nem, de rekeszes szárítás ez is:

Nagyobb mennyiségű dió esetén ez a szárítási mód helyigényes. Egy rétegben 1 m 2-en kb. 8,5 kg légszáraz héjas dió
helyezhető el. 1 tonna dió 115-120 m 2 szárítási felületet igényel.
Természetesen, a szárítórekeszeket ahány rétegben helyezzük egymás fölé, a szárítás helyigénye annak megfelelően, annyiad
részre csökken. És ha egy adag dió megszáradt, ugyanott szárítható a következő. De a 30-as gyümölcsös rekeszekből csak 6
sor, a 10-es rekeszből legfeljebb 12 sor (ha legalul egy üres rekesz van, hogy az alsó rekesz is szellőzzön) rakható egymásra
kézi erővel, ezért a helytakarékosság korlátozott.

A szárítás végeztével a dió a gyümölcsösrekeszekben tárolható, továbbra is szellőzik.
Hasonló a "tálcás" szárítás, amit többek között Oroszországban, Franciaországban, Bulgáriában kultiválnak, minden olyan
diótermesztő gazdaságban, ahol győzik kézi erővel a tálcák mozgatását. A tálcákon a diót vagy egy rétegben, vagy
többsorosan, 8-10 cm vastagon helyezik el. A szárítóasztalok - tálcák - rácsos, illetve lyuggatott fenekűek. A szárítás első
napjaiban naponta kétszer, azután naponta egyszer forgatják át a diót.

Francia adatok szerint az az ideális, ha a dió egy hét alatt leszárad, ennyi idő alatt nincs semmilyen minőségromlás. Hogy
valójában meddig tart a szárítás? Amíg a diót száraznak nem találjuk. Ez egy héttől három hétig is eltarthat.
Tálcás diószárítás az Egyesült Államokban, 1941-ben:

Tálcás szárítás Hollandiában:

Tálcás szárítás Borsodban:

Ausztráliában:

És Argentinában:

Egy diótermesztő görög kolléga szárítótálcáival jóformán az egész úttestet is elfoglalta a háza előtt. Hát, igen, a diónál nincs
fontosabb.

A tálcás szárítás szekrényes megoldással is kombinálható, ha nem számítunk nagy diómennyiségre. A következő, argentin
megoldás szerint a tálcák fából készültek, a szekrény pedig vaslemezből, és a szárítás idején ha kisüt a nap, a szekrényben
már meleg van. A levegő cserélődését az alsó és felső nyílások biztosítják.

A következő kép is kisüzemi módszert mutat. A zsákba szedett diót zsákban szárítják, a napon, a lovaskocsi platóján, amit ha
jön az eső, csak betolnak a színbe. Vagy utánfutón, ömlesztve.

A természetes levegőn végzett szárítás nagy helyigénye miatt nagy ültetvényeknél csak a mesterséges szárító berendezések
jöhetnek számításba, amelyek hideg - környezeti - levegősek vagy meleg levegősek lehetnek. A befúvott hideglevegős szárítás
esetén nagyon durva közelítéssel óránként 0,2 % víztartalom-csökkenéssel kalkulálhatunk.
Egy réges-régi, primitív, ömlesztett diót szárító hideglevegős berendezés Ausztráliából:

Ha hideg levegős diószárítót létesítünk, arra mindig ügyeljünk, hogy az épület déli oldaláról szívja be a ventillátor a hideg
levegőt, mert a szeptemberi diószárítási szezonban igen nagy különbség van ugyanannak az épületnek a két oldalán lévő
levegőnek a hőmérsékletében és víztartalmában. A befúvott levegő víztartalma legfeljebb 40 % lehet.
A legegyszerűbb hideg levegős szárítóberendezés egy szűkülő légcsatorna, amelynek a felülete nyitott, és a felületére
helyezhetők a dióval teli tartályládák, egymás mellé. A ventillátor teljesítménye 1200-1500 m 3 legyen óránként, a szárítási
felület minden négyzetméterére. Ez az Európában elfogadott standard. Kaliforniában 2500 m 3-rel számolnak,
négyzetméterenként.
A pontos méretezés természetesen a diórakat magasságától is függ.
A hideglevegős szárítóberendezést a következő irányszámok alapján méretezhetjük, 0,8 m-es diórakat-magasság és 2,5szeres szüreti rotáció mellett:
Szárítandó mennyiség tonna Felület m 2
2-4
4
4-6
8
6-8
10
8-10
14
10-15
20
15-20
27
20-25
33

Bármilyen szárítóberendezéssel dolgozzunk is, arra mindig ügyeljünk, hogy a diórakat magassága egyforma legyen, különben
a száradás nem lesz egyenletes.
Kisüzemi, 900 kg kapacitású diószárító, kétoldalt két kürtővel, levegő-befúvó ventillátorral (a kék elemek):

A diótermesztésben hasznosíthatók más mezőgazdasági terményekre kifejlesztett hideglevegős szárítóberendezések is. A
gyakorlatban természetesen nem hideglevegős, hanem meleglevegős berendezéseket találunk, mert a legtöbb mezőgazdasági
terméknél a gyors leszárítás a cél. De ha ezeken a fűtést kikapcsoljuk, és hideglevegős befúvást alkalmazunk, diószárításra is
alkalmasak. Azért kell a fűtésüket lekapcsolni, mert nem a dióra van méretezve, a dió lassabban adja le a vizet, de azt
hagyományos szárításkor is leadja. A fűtés a dió károsodásával járhat, és drága is.
Ilyen, felhasználható szárító lehet például egy tökmagszárító, ami gyakorlatilag két, egymásra helyezett hatalmas láda. Az
alsóba fújják a szárító levegőt, minden irányban zárt, csak felfelé apró lyukú rácsos. A felső láda fölül nyitott, abba terítik a
tökmagot vagy diót, legfeljebb 50 cm-es rétegben, és időnként lapáttal átforgatják.
Másik lehetőség lehet egy meggyaszaló. Ez hosszú légcsatornából áll, amiben csőrlővel húzott, soktálcás kocsik haladnak a
befúvott levegővel ellentétes irányban. Egy-egy kocsi tálcáin akár 300 kg dió is kiteríthető egy rétegben, egyszerre 3-4 tonna
dió is szárítható.
Próbálkozhatunk dohányszárítóval is, fűszerpaprika szárítóval is. A diótermesztők találékonyak, mindegyiket kipróbálták
már.
Tökmag, meggy, dohány, fűszerpaprika. Létezik olyan diós kolléga, aki egyikkel se foglalkozik?
Ha igen, neki is le kell szárítani a dióját. Egy zempléni diótermesztő kolléga a háztartási vegyes tüzelésű kazánját használja
erre. Fahulladékkal tüzel, és a termelt meleg víz hőjét egy ventillátoros hőcserélő alacsonyan húzódó csatornába fújja, ami
fölött vannak a dióval teli tartályok. A meleg levegő a dióval teli tartályokon keresztül száll fel. A berendezés az épületen
kívül helyezkedik el, így a nedves levegő egyből eltávozik. Szellemes, praktikus megoldás.

A ventillátor, a hőcserélő (olyan, mint egy nagyobb méretű teherautó hűtője), a meleg levegő szétterítését végző köztag (a
felső részén hőmérővel), utána pedig az első szárítótartály:

A tartályt az oldalsó nyílásokon fogja meg a targonca villája, és emeli a helyére. Itt a szárítótartály belseje látszik. A tartály
20x40 mm-es zártszelvény vázból és lemezborításból áll. Szárítás után a tartályt targoncával emelik tartályláda fölé. A száraz
dió ürítése az alul látható pillangó-lapokkal történik, amelyek kívülről nyithatók.

A meleg víz hőcserélőbe vezetésére és a lehűlt víz visszavezetésére 1 collos gumicsövet használnak.

Érdemes lenne kipróbálni ennek az ötletnek a hőcserélő nélküli változatát is. Ha a melegvizes csövet a konténerek alatt
vezetjük oda-vissza, és a levegőcsatorna oldalán engedjük be a hideg levegőt, talán működne villanyenergia használata nélkül
is.
Lehet, hogy ez az ötletem nem válna be, de a fenti berendezés továbbfejlesztése során egy másik ötletet megvalósítottak. A
szárítótartályokat lefedték, a szárítót zárt rendszerűvé alakították, és a nedves, meleg levegőből mint egy hűtőgép esetében, a
vizet kicsapatták. A még meleg levegőt pedig visszavezették, szárítani. Ez nem az én ötletem volt, mégis működik.
A nyesedékre, a megújuló energiaforrásra a jövőben jobban kell számítanunk, mert a gáz drága. Pálházán kívül már
fatüzelésű szárítókat láthatunk Lovasberényben, Pécsett, Balatonbogláron is. Lovasberényben azzal az energiával is
takarékoskodik a diósgazda, ami a fatüzelésű, szalmatüzelésű kazán gyors hőmérséklet-felfutásából adódik. Melegvizes
puffertartályt épített a rendszerbe, és amikor a kazán tüzelésével leállnak, a szárító még órákig mehet a puffertartály hőjéről.
A tartály 10 m 3-es, de a kétharmada is elég lenne.
Ha azt akarjuk, hogy a diószárításra használt betonfelületen épített vagy a betonfelületbe bemélyedő csatorna ne zavarja az
ott folyó egyéb munkákat, akkor a meleglevegős csatornát a betonba is beleépíthetjük, amint a következő képen látszik.
Csak egy nyílás bontja meg a sima felületet, amire konténer helyezhető, akár több is egymásra. Ez is az előző megoldás egy
változata.

Az igazán nagyüzemi diószárítási módszerek hatékonyak, de nagy beruházást
és nagy energiafelhasználást igényelnek.
A valódi meleg levegős szárítás nem mai találmány, nem is a szocialista,
állami gazdasági rendszer maradványa. 1929-ben kezdték alkalmazni
Kaliforniában, a világ többi része csak később állt rá. A diótermesztő
nagyüzemek módszere.
A meleg levegős szárítókban olaj vagy gáz égetésével, egyes országokban
elektromos melegítéssel, és minden esetben ventillátoros hőbefúvással 25-40
óra alatt szárad meg a dió. Az energiafelhasználás magas (5200-7600 KJ/1 kg
víz), viszont időben leszárad a dió, és jóval kevésbé hely- és épületigényes,
mint a környezeti levegős szárítás.
A meleg levegős szárítók alkalmazásakor azonban nem szabad elfelejteni,
hogy egyes diófajtáknál túl magas szárítási hőmérséklet, túl gyors vízleadás
hatására a dióhéj szétnyílhat.
Nagyobb diótermelő és diófeldolgozó cégek komplett diómanipuláló gépsorral
rendelkeznek, mint például a Juglans Hungária Kft, Lengyeltótiban,vagy a
Tranzit-Dió Kft, Jánkmajtison. Mindkét gépsor mosásra, szárításra,
tisztításra, válogatásra ad igény szerinti lehetőséget, nagy volumenben. Az
alábbi képek nem a fenti, két legnagyobb hazai üzemben készültek, de egy
diófeldolgozó gépsor részleteit mutatják.

A másik, több kézi munkát igénylő megoldás, amit Baktalórántházán, a diófelvásárlással, -importtal és -feldolgozással
foglalkozó Rosava Bt telephelyén láthatunk, hogy a diófeldolgozás saját gyártású gépeit nem gépsorban, hanem külön-külön,
önállóan helyezik el, és kézzel végzik az anyagmozgatást.
Franciaországban ha a beérkező dió víztartalma magasabb 28 %-nál, előszárítást alkalmaznak, legfeljebb 30 C°-on. A
tényleges szárítás 28 % alatt következhet, 35-40 C°-os levegővel.
Hátrányos tulajdonsága a diónak, hogy a szárítási hőmérséklet nem más szárítandó
magvaknál megszokott hőmérsékletre, mert 40 C° a dióbél károsodik. Ez rontja a
hőlégbefúvásos diószárítás hatásfokát.Ami a szárító levegő maximális hőmérsékletét illeti,
40-42 C°-ot, Bulgáriában 35-40 C°-ot, Svájcban 35 C°-ot javasolnak.
Francia és kaliforniai adatok alapján a cserélődő légmennyiség és a levegőáramlás
sebessége 1200-2400 m3/m2/h, illetve 0,35-0,65, de leginkább 0,42 m/s.
Ezekhez a légsebességekhez Franciaországban 0,8-1 m-es, Kaliforniában 1,2-1,8 m-es
rakatmagasságban helyezik el a diót.
Egy kiló dió szárításához - gázolaj esetén - 5-15 Ft az energiaköltség. Hát, nem valami energia- és költségtakarékos.
A nagyobb diótermelő üzemek gyakorlatában a diószárítás tartályokban
történik, és helyes tervezés esetén a dió az egész tartályban egyenletesen
szárad, a befejeztével a víztartalomban nincs 5 %-os különbség. Ha
technikailag lehetőség van a szárítás ideje alatt a dió keverésére, a szárítás
végeztével a diótételben nem nagyobb a nedvességtartalom-differencia, mint 2
%.
A gyakorlatban ez nincs pontosan így. A szárító tartályban a diók sűrűn
helyezkednek el, egymáshoz érnek. Ezért a vízleadás a diók felületén nem
egyenletes, ahol összeérnek, nem szárad úgy, mint ahol éri a levegő a dióhéjat.
Időbe telik, amíg a dió zártabb részéből is áthúzódik és leadásra kerül a

nedvesség.
Ezért újabban, hogy a dió gyorsabban, kisebb energiaköltséggel száradjon, olyan szárítókat terveznek, amelyekben a diók
keveréséről valamilyen szerkezet gondoskodik, például egy központi, függőleges csiga, ami felfelé mozgathatja a diót, és
időnként - pl. óránként két percet - kever egy keveset a diórakaton. Ekkor a dió helyet változtat, jobban szárad.

Maga a száradás hogyan megy végbe? Nagyon lassan. A dió nem búza vagy kukorica, kívülről szinte légmentesen zárt héj
borítja. A belül lévő, 1 dkg-ot megközelítő súlyú dióbél akár 40 %-os nedvességtartalmának a héjon keresztül kell eltávoznia,
amíg légszáraz állapotba nem kerül. Ez azért megy olyan lassan, mert a dióhéj pórusai, láttuk, a hajszálnál vékonyabbak. A
szárító levegő a dióhéj felszínét éri, és az onnan leszárított nedvesség helyére lassan diffundál a belső.
Hogy milyen egyéb szárítók kaphatók még? Azt már említettem, hogy a francia GB cégnek komplett technológiai sora van, a
szárítást is beleértve. Az ugyancsak francia az AMB Rousset tartályos szárítójáról két képem van. Ennek az a specialitása,
hogy rácsos tartálya van, a rácstól felfelé eső részben előszárítás folyik, alatta pedig tényleges szárítás. Aztán leereszthető.

Az olasz Filli Zaffrani cég pedig diószárításra átalakított gabonaszárítót gyárt.
A francia Guillot-Blanc cég diómosó-szárító gépsora kisebb diótermelő üzemek számára, amely ma már itthon, Osliban is
látható, nemcsak a következő kép szerinti, franciaország-beli gyári telephelyen. A szárító fontos eleme a közepén felfelé
mozgató csiga, ami keveri a diót. És hogy a mozgatástól a dió ne törjön, a gép fala nem vasból, hanem ponyvából készült.

Egészen kicsi diós gazdaságok számára konstruálta az olasz Rivmec gyár a következő szárítót. Fűtött levegő kell ennek a
működéséhez is, és egy villanymotor keveri ebben is a diót. Hasonlít a megoldás a francia GB konstrukcóra, de kisebb.

Vannak újabb, hazai tervezésű szárítók is, diós nagyüzemek részére. Lengyeltótiban már üzemel három ilyen szárítótartály,
amelyek zártak, gázüzeműek. A nedves dió betáplálása fölül történik, a szárazat alul ürítik. Ugyanilyenek épültek 2006-ban
Jánkmajtison is. És azóta több helyen több is.

A nedves dió fönt, szállítószalagon érkezik, és terelőlap állításával lehet szabályozni, hogy melyik szekrénybe kerüljön. A
szekrény fölső kamrájának az alja rácsos.

Az alsó kamrában egy szárazabb adag van, amit ha a leeresztőnyíláson konténerbe eresztettünk, a fölső rácspadozat
egyszerű elforgatásával a fölső adag kerülhet alulra, addig fölül szárad.

Hasonló tartályos szárítókat Franciaországban is alkalmaznak, ott a Sommier gyár készít ilyeneket.

Az ilyen nagyméretű, többemeletnyi magas szekrényes diószárítókat Kaliforniában modulrendszerben is gyártják. Látjuk,
egymás mellé helyezve a szárítókapacitás növelhető.

Sőt, a következő képek tanúsága szerint azt is propagálják, hogy a szárító a dióültetvény mellett, a szabadban is elhelyezhető.
Itt is, mint a zárt csarnokban elhelyezett gépnél, környezeti levegőt nyomnak a berendezésbe, tehát nem használnak
hőenergiát. Persze, Kaliforniában, az örök napfényben.

Idehaza viszont a diós nagyüzemek nem tekinthetnek el attól, hogy fűtsék a szárító levegőjét.

Gázzal is fűthető, ahogy a legnagyobbak csinálják, de etekintetben a divatot követve megújuló energiát is használhatunk
(Pécs, Lovasberény, Pálháza). A megújuló energia leginkább mezőgazdasági és erdei eredetű melléktermék, szalma, gally,
tüzifa, dióhéj.
A gázüzem előnye a pontos szabályozhatóság, amennyi meleg kell, annyi adagolható. A megújuló energiának nincs ilyen
előnye, mert például a dióhéj hirtelen lobban be, felnyomja a vegyes tüzelésű kazán vizét, és ugyanolyan gyorsan le is lohad.
Ha nem akarjuk a kazán levegőjét lefojtani, ezzel a rendszert hatékonyságromlásra és füstölésre bírni, akkor a kazán és a
szárítóventillátor hőcserélője közé puffertartályt kell beépíteni. Ennek előnye, hogy a fűtés befejezése után még órákig
működhet a szárító. Ha hőmérőket (érzékelőket), csapokat és szivattyúkat is beépítünk, az üzem folyamatos működése
önműködően szabályozható.
Ha nagybálás szalmára is alkalmas 300 kw-os vegyes tüzelésű kazánunk van, 12 m 3-es puffertartály indokolt.

30 kw-os, háztartási méretű kazánhoz a tizede is elég.
Végül, ha végeztünk a szárítással, tárolhatjuk a diót. A szárított dió szellős, hűvös, száraz helyiségben 1-2 évig minőségromlás
nélkül tárolható, 60-80 cm-es rétegben, forgatás nélkül is. Ha az egerek és a raktári molyok is úgy akarják.

Mindenesetre szellősen tároljuk a diót. Rekeszben, zsákban.

Vagy ha több diónk van, vasvázzal erősített léctartályban.

Buroktalanítás, mosás
Mottó:
„Kihasadt a dió
Zöld zakója,
Nem csoda, viseli
Tavasz óta”
(Pákolicz István: Dió)
A rázott dió 60-90 %-ban is tartalmazhat zöld burkot, így a kopáncstalanítás kérdésköre nem kerülhető meg.
A buroktól a diót gyorsan meg kell szabadítani, gyakorlatilag azonnal, a felszedést követően. A burok a dió héját is
elsötétítheti, akár meg is feketítheti, vagyis értékesíthetetlenné teheti. További gond, hogy a burokban a dió nem szárad,
penészedhet. Ha magas a hőmérséklet, a kopáncsos dió bele sötétebbre színeződik, mert kísérletek szerint a napra kitett
burkos dió bele kb. 5 C°-kal melegebb, mint a mellette levő héjas dióé.

Buroktalanítás szempontjából a dióhéj felszíne befolyásolja a kopáncs leválaszthatóságát.
Először a kézi módszerekről. Egy kisebb, egydiófás diósgazda kollégám a világ túlsó felén egészen egyszerűen oldotta meg a
buroktalanítást. Munkára nevelte a gyerekeit.

Persze, ezt Magyarországon nem lehet megtenni, ez koreai gyakorlat. Ott dolgoznak, Samsungot, Hyundait, stb.-t gyártanak.
A kisebb diósgazdáknak, - akik azért mégis többen vannak, - unalmas és idegen lenne a gépi buroktalanítás teljes fejezetét
végigolvasniuk. Ugorják át. Nekik elmondom, hogy három hektáros szomszéd diótermesztő kollégám nem gépesített, hanem
leöntötte a burkos diót egy halomba, és köréültette a napszámosokat. Megszámoltam, 16-ot. És egy hétig kopácsoltak.
Kézi módszerrel a kopáncstalanítás valóban szűnni nem akaró kopácsolást igényel. Ezt el kell kerülni, mert estefelé a
szomszédok átszólnak, hogy szűnjünk meg. Ezért a munkát gépesíteni kell, csendesebbé és termelékenyebbé tenni.

Gépi buroktalanítás esetén a varrat nem kellő zártsága hátrányos. A varrat szilárdsága
a két féldió héjkarimáinak illeszkedő felületénél kialakult kötőanyag (fajtára jellemző)
minőségétől függ. Kívánatos a minél zártabb kötöttség, ebből a szempontból a hazai
fajták jók. Ha a varrat nem jól zárt, a kopáncs-eltávolító gép a diót szétrepesztheti.
Rázott dió gépi buroktalanításakor olyan problémával is találkozni, hogy a burok oly
erősen ül a héjon, hogy leszedése jelentős diótöréssel jár. Az ilyen diókat kell fülleszteni,
vagyis egy napra halomban, rakásban, fóliával letakarva melegen, párásan tartani,
utána újból felönteni a gépre. Vannak szerzők, akik 2-6 napi, 45-60 cm-es rétegben
történő füllesztést ajánlanak a nehezen leváló kopáncsú diók kezelésére. A füllesztés mindenképpen a bél sötétedésével,
minőségromlással jár.
A gépi buroktalanítás hazai etalonja a Juglans Hungária Kft gépsora lehet, amit a szeptemberenként megrendezett
diófesztivál alkalmával működés közben is tanulmányozhatunk.
A konténerben beszállított rázott dió:

A dió fogadása a gépsoron:

A dió felhordása a buroktalanítóhoz:

A buroktalanítás gépesítésére különböző elven működő, de általában stabil, beépített gépeket fejlesztettek ki. E gépek
változatos áteresztőképességűek, általában folyamatos üzeműek. Például ilyen a Lengyeltótiban működő gép is: Egyik végén
állandóan érkezik a burkos dió, a másik végén megy ki a procedúrán átment dió, ami közben egy dörzsölést kapott. Ezt
követi a leválasztás munkáját befejező és mosó gép. Egy fekvő hengerből áll ez a gép, aminek a palástja hézagos,
gömbvasakból áll. A gömbvasak között potyog ki a levált burokmaradvány. A leválasztást nemcsak az segíti, hogy a diók a
forgó hengerben forognak, dörzsölik, ütik egymást, hanem a henger állandó vízsugárral való mosása és a henger belsejében
enyhe spirálban végigfutó néhány laposvas-borda is, amely tereli, emeli a diótömeget.
Ha a mosó-buroktalanító hengerben nincs laposvas-borda, az se baj. Kielégítő munkát lehet nélküle is végezni. Ebben az
esetben a henger egyik végét kissé megemelik, és a dió a saját súlyánál fogva halad előre.
A lengyeltóti gép felső felöntőgarata a következő képen látszik.

A francia diótermesztők üzemmérete, gyakorlata áll a legközelebb mihozzánk. Egy alsó-középkategóriás diómosó,
buroktalanító berendezés rajza Franciaországból:

A mosó-buroktalanító henger fogadógaratja a ráöntött diót fokozatosan engedi a hengerbe, ahol vízsugár mossa, közben a
henger forgása miatt a burkos dió a henger pálcáira hull, és a burok nagyja leválik. A hengerből folyamatosan ürül a dió egy
válogatószalagra, ahol a burkosan maradt dió kézzel kiszedhető, és vagy az écaleuse nevű buroktalanító gépbe kerül, vagy
később újra felönthető lesz. A buroktalan dió kerül a szárítóba. A képen a ferde aljzatú szárítókamra is, és a konténeres
szárítási rendszer konténere (pallox) is feltüntetésre került. Két külön rendszer.
A gépsor úgy van megszerkesztve, hogy a folyamat során a dió a saját súlyánál fogva, gravitációs úton kerül a következő
gépre. Már az első beöntésnél, de később, a gépek kapcsolódásánál erre figyelemmel kell lennünk. Ha sík terepen dolgozunk,
felhordó szalagok közbeiktatása lehet szükséges, de sokkal jobb lenne, ha a meglévő terepviszonyokat kihasználva, vagy
mesterséges terepet építve felhordószalagok nélkül tudnánk a folyamatot végigvinni.
A mosóhenger 70 cm átmérőjű, 2-3 m hosszú. 500-1000 kg diót is képes óránként átereszteni. A henger pálcái különböző
típusú vasakból készíthetők. A gömbvas lágyabb munkát végez, a szögvas és a bordás betonvas keményebbet.
Ez a gépsor négy ember munkáját igényli. Egy kell a dió felöntéséhez, a konténer elszállításához, a szárító kezeléséhez,
ketten a kézi válogatást végzik, és egy személy az écaleuse-t kezeli.
Hasonló elven működik, de ennél a gépnél kisebb a francia AMB-buroktalanító, ami egyébként a hazai forgótárcsás
buroktalanítók mintapéldája. Állítólag létezik ebből a gépből szakaszos üzemelésű is, de én még csak folyamatos üzeműt
láttam, alul, oldalt van egy kiömlőnyílás. A teljesítménye ettől nagy.

Önálló buroktalanító gépsor képe:

A felhordó azért kell, mert kézi erővel nem lehet magasra emelni a burkos dióval teli gyümölcsösládákat, vödröket. A
buroktalanítón két nyílás van, alul főleg a mosóvíz távozik, ami a burok leválasztásához kellett, oldalt pedig az elvileg
buroktalan dió megy át a pálcás leválasztó hengerbe. A képen látható henger ugyan laposvas bordával ellátott, de a
gyakorlatban nem bizonyult elég hosszúnak, nem minden burokmaradványt választ külön.
A buroktalanítóban egy álló drótkefés tárcsa alatt bordázott vaskorong forog. A kefék vágják le a burkot, a korong bordái
kifelé sodorják a diót. A gép kiszerelt - szezon végére alaposan elkopott - drótkefés tárcsája:

Ahogy a rendszerváltást követően telepített kis-középüzemi diósok egyre
többet teremnek, tulajdonosaiknak előbb-utóbb gondolniuk kell a diószüret
gépesítésére (rázás, felszedés, buroktalanítás, szárítás, stb.). Nemcsak
importból lehet ezeket a gépeket beszerezni, már hazai gépgyártó is
sorozatban gyárt ilyeneket, az első gépek már üzemekben is láthatók. Egy
kis-középüzemi diómosó-buroktalanító, még a teljes felszereltség előtt, de a
működés elve, a csigavonalas továbbító és a szögvas-palást jól látható.

Buroktalanító-mosó pálcás henger gyártás alatt:

De sok más megoldás is létezik, a technikai próbálkozások kora még nem zárult le. Például egy törökországi elgondolás:

Két tárcsa van a medencében, amelynek rácsos az alja. Az első ledörzsöli a burkot, a második előtt mosóvizet kap a dió, és a
második tárcsa tovább tisztítja.
Törökországban olyan buroktalanító gépet is lehet kapni, amit benzinmotor hajt, így a buroktalanítás a dióültetvényben
elvégezhető. Természetesen, kisebb üzemeknek való, ahol nem konténerbe gyűjtik a diót, mert kézzel kell a gépre felönteni.

Ilyen gép házilag is barkácsolható, a kép szerint:

A még kisebb diótermesztőknek nem szükséges speciális dióburoktalanító gépet vásárolni vagy készíttetni. Egyszerű
betonkeverővel is megoldható a munka, ahogy azt Tony Wilson újzélandi diótermesztő is hirdeti.
Buroktalanító gép Chilében:

Lássuk a legnagyobbat: Buroktalanító gépsor Kaliforniában:

Kaliforniában se mindenki a csúcstechnikát alkalmazza. Az átlagos birtokméret 20 ha körül van, ekkora diós üzemnek elég a
következő képek szerinti buroktalanító.
A dió felöntési helye nem látszik. A gép lelke a széles lánc-asztal, ami előre hozza a diót, és közben a fölötte elhelyezkedő sűrű
kefe-erdő rázkódása dörzsöli le a dióburkot. A buroktalan dió elől hull ki.

A diót azonban még egyszer meg kell mosni, mert felülete festékanyagot kapott a zöld buroktól. Ez
rövid idő alatt megvan, mert a dió csak 1-3 percig tartható vízben anélkül, hogy héja vizet szívna
fel. Ez a második mosás már igen alacsony vízigényű, 100 kg dióra csak 2-4 l mosóvíz kell.
A kétszeri mosás azért is gyakorlat, mert a dióültetvények nem füvesek, a dió igen koszosan
érkezik be. Az első mosás csak a piszok nagyját viszi le.

Ha csak kicsit is esős a szüret ideje, fűvel nem takart talajfelszínű dióskertekben mindenképpen szükség van a dió mosására,
mert a beszállított dió így néz ki:

A mosógép is lehet szakaszos vagy folyamatos üzemű. Itt egy folyamatos üzemű diómosó képe Lengyeltótiból.

Ezek pedig az AMB gyár folyamatos üzemű mosói.

Hasonló, folyamatos mosót a Guillot-Blanc cég is gyárt, egy hazai üzemben is látható, és állítólag igen jó munkát végez.
Sommier típusú mosó fix és mobil kivitelben:

Sokan vegyszerrel mosnak, 0,25 %-os szódás oldattal, utána öblítenek. A mosóvíz-igény magas,
mosásonként legalább 2,5 l/kg, és ivóvíz minőségű vízzel szabad csak mosni, tehát a víz csak egyszer
használható fel.
A buroktalanítást, mosást követő szárítás megkönnyítésére is vannak ma már kezdeményezések.
Lengyeltótiban szivacsbetéttel itatják le a dióról a fölösleges vizet, Pálházán pedig kefesort állítottak
be. Tapasztalat szerint a szivacs a hatékony, akkor is, ha évente cserélni kell. A szárítási költség csökkenésében bőven
megtérül.

A kefe- és szivacssor vége:

Kefés és szivacsos hengerek ugyanabban a gépben egymás után helyezkednek el Lovasberényben. Azt nem láttam, de ilyen
gép lehet.

A hengerekről egy nagy ventillátor fújja le a vizet.

Olyan, hazai megoldás is van a diómosásra, hogy a forgó hengeren belül egy dobot helyeznek el, aminek a felülete érdes,
reszelős, ezen hatékonyabb a burokleválasztás és a mosás.
A dió mosásához nem használható másmilyen, csak ivóvíz minőségű víz. Nem olcsó, sőt, a megyei vízmű vállalat
monopolhelyzete és indokolatlanul költséges működése miatt kifejezetten drága. És van még egy gond a dió mosásával. A
zöld burok fenolos is, savas is (5,5 pH-ról számoltak be), szennyvíz-szempontból. Ez közegészségügyi, környezetvédelmi
kérdés is.
A száraz dió súlyának háromszorosát-ötszörösét számolhatjuk a procedúra során felhasznált víz és az
elvezetendő szennyvíz mennyiségét tekintve. Nálunk 2-3 l/kg vízzel kalkulálnak, Franciaországban 5-8
literrel. Jobbra diós kisgazdaságok részére gyártott szakaszos üzemű francia diómosó látható.

A diótermést nemcsak a rázásos betakarításra ráállt diótermelő üzemek,
hanem sokszor házikerti diósgazdák is mossák. Azok, akik igényesek a
dió tisztaságára. Például így szokták Svájcban is. Nem kell attól félni,
hogy a dió alapi nyílásán a belseje tovább nedvesedik. Rövid idejű mosás
során nem jut be víz a dióhéjon belülre. Például ha egy, a mellékelt kép
szerinti egyszerű rácsos kereten locsolócsővel vágatják.
Ha a legegyszerűbb diómosást láttuk, nézzük meg a legnagyobb beruházásigényűt is, hasonlítsuk össze a kettőt, és
lehetőségeinknek megfelelően válasszuk ki az üzemméretünknek és a pénztárcánknak leginkább megfelelőt. Diómosó és szárító gépsor Kaliforniában:

A buroktalanítás piszkos munka. A maradványokkal teli mosóvíz csak néhány pillanatig zöld, utána megfeketedik. A vizet a
talaj nem nyeli el, az ülepítőmedencék sorra telnek, lassan szikkadnak. Kiöntéssel fenyegetnek, mint a vörösiszap. Csak ez
fekete.

A buroktalanítás utáni hulladék:

Különleges, friss dió előállítására az úgynevezett Barton típusú berendezéseket, azok utángyártott változatait használják.
Tudjuk, a friss dió olyan dió, aminek magától még nem jön le a burka. Erre a problémára találták ki az olyan álló hengert,
aminek az alja forog, a fölötte levő tárcsán pedig drót-tüskék vannak. Ezek valósággal lehántják a még szilárd zöld burkot.
Nagyon hasonló gépet Franciaországban is gyártanak ilyen célra. Mint egy nagyméretű hagyományos forgótárcsás mosógép,
úgy működik. A burokmaradványokat a hengerpalást rücskei dörzsölik le.

A másik francia gépgyár, a Sommier hasonló berendezését munka közben fényképezték.

Természetesen ezután a gép után is gyors mosásnak kell következnie, és a friss diót azonnal hűtőbe kell betárolni, és a
vevőhöz is hűtőkocsival szállítani.

Tervezzük meg saját diószárítónkat!
Tisztelt gépész Kollégám, vagyunk mi is annyira kreatívak, mint az előbb említett külföldi diószárító berendezések gyártói.
Tervezzük meg magunk a szükséges diószárítónkat! Ilyent, mint amit a képen látunk.

Utána pedig gyártassuk le a helyi legügyesebb lakatossal. (Ha nem ismer ilyent, tudok kivitelezőt ajánlani.)
Abból indulunk ki, hogy a szárító a szüret utáni munkák gépesítésének kulcs-eleme, hat a többi munkaművelet gépesítésére
is.
Mik a követelmények egy jó diószárító iránt?
Először is, legyen védett a hidegtől. A dió melegben jobban, hamarabb szárad, a lehűlés energiaveszteséggel és
pénzveszteséggel egyenlő.
Másodszor akkora legyen, amekkora nekünk kell. A kisebb nem elég, a nagyobb pedig drága.
A szárító környezete legyen jól szellőzött. A dióból sok nedvesség távozik a levegőbe, - mondjuk, dió-tonnánként 200
liter! - a nedves levegőt el kell vezetni, helyébe szárazat engedni.
Elhelyezése ne akadályozza az anyagmozgatást - feltöltés, ürítés, - és a közlekedést. A hőmérséklet és a nedvesség
ellenőrzését.
Követelményeink vannak már, most a szárító típusának a kiválasztása következik.
Ha henger alakú, középen csigás szárító az elképzelésünk, mint amilyen például a francia
GB cég bemutatott szárítója, igazán egyszerű dolgunk van. Úgy teszünk, mint az egyik
tiszaújvárosi diótermesztő kolléga, írunk a cégnek, tervrajzot kérünk tőle, és annak
alapján itthon legyártatjuk.
A másik lehetőség a 45°-os rácsos aljzattal ellátott szárítószekrény (jobbra). A dió
betermelése fölülről történik, ürítése elől, alul, egy ajtó megnyitásával.
Esetleg billentéssel segíthető az ürítés.
A harmadik a szellőzőcsatornás rendszer, amit a következő kép mutat. A képen
két változat látszik. A szellőzőcsatorna készülhet betonból, ez akár a padlószint
alatt is futhat, vagy kiemelve, mint a képen. A csatorna fölé egymás mellé
helyezhetők a diót tartalmazó konténerek, amelyek alja rácsos. Ha nem készítünk
betoncsatornát, maguk a konténerek is kialakíthatók úgy, hogy alsó részük
képezi a csatornát. Mindkét esetben targoncával, emelővillával mozgathatók a
konténerek. A csatorna 10-15 m hosszú legyen, és akár négy konténer is
elhelyezhető rajta.

Vagy válasszunk tornyos rendszert, amiben 23 szinten szárad a dió, szintenként elhelyezett
tálcákon. A tálcák lentről lánccal
mozgathatók, billentéssel leüríthetők. A dió
egy-egy ürítéskor egy tálcával lejjebb kerül,
és az egyre szárazabb dió egyre szárazabb
levegővel találkozik, az ellenáram elve
alapján. Ez a leginkább energiatakarékos, de
sajnos, betáplálásához felhordószalag
nélkülözhetetlen. Levegő rengeteg kell hozzá,
2000 m 3 óránként, négyzetméterenként.
Viszont a teljesítménye is a legnagyobb, több, mint 15 tonna dió egyszerre megszárítható egy tornyos szárítóban.
Ez eddig négy típus volt. Létezik még olyan is, amelynél a meleg levegő részben visszavezetésre kerül, energiaspórolási céllal.
Vagy olyan, amelynél a légáram visszafordítható. És a korábban említett egyéni elgondolások, a szilvaaszaló, a
dohányszárító, stb.
A technikai megoldások keresése közben egyről ne feledkezzünk el, a szárítani kívánt dióról. A hőmérséklet nem haladhatja
meg a 40 C°-ot, és ha diófajtánk olyan, amelyik erős, gyors szárításkor csőrös szétnyílásra hajlamos, a hőmérsékletet eleve
alacsonyabbra tervezzük. A magyar fajtákról nem ismerek olyan leírást, ami szerint szétnyílásra hajlamuk lenne, de biztos
ami biztos, néhány kilónyit szárítsunk melegen, akár a sütőnkben is.
A célszerű szárítótípus kiválasztása a szárítani kívánt dió mennyiségétől is függ. Alapadatként arra számíthatunk, hogy a
szárító üzemeltetése iránt lökésszerűen fog az igény ősszel jelentkezni. Egy-egy gazdaságban nyilván csak egynéhány diófajta
terem, minden fajtának jellemző érési ideje van. És megnöveli a szárítókapacitás iránti igényt, ha géppel szüretelünk, mert
akkor egyszerre sokat hozunk be.
Ezek figyelembevételével úgy helyes kalkulálnunk, hogy a várható éves összes termés negyedrészét szárítjuk le egyszerre,
vagyis a szárítókapacitásunkat négyszeresen tudjuk egy évben kihasználni.
Ehhez már csak azt kell hozzászámítanunk, hogy a dió átlagos köbmétersúlya szárazon kb. 300 kg, és már tervezhetjük is a
szükséges szárítókapacitást köbméterben, és a köbméterigény alapján a szárítókamrák mérete is kialakítható.
A következő táblázat illusztrálja az elmondottakat, kézi és gépi diószüret esetén.

Válasszuk meg a körülményeinknek megfelelő energiaszolgáltatást. Gáz, villany, gázolaj, tüzifa fűtőértékének
összehasonlítására van adatom, de más energia is számításba jöhet, kalkuláljunk az aktuális és várható energiaárakkal,
beszerzési lehetőségekkel.
1 kg propán-bután gáz energiája megfelel 12,8 kW elektromos energiának, 1,3 liter gázolajénak, vagy a fa fajtájától függően
3-6 kg tüzifa energiájának.
A szárítás hőszükséglete 6500-8500 kcal, vagyis 7,5-10 kW dió-köbméterenként.
Például 4 m 2 szárító-kamra alapterület és 80 cm rétegvastagság esetén 32 kW energiával szárítható meg a dió.
A meleg levegőt ventillátorral nyomatjuk át a diórétegen. Egy méter magas diórétegen 1500-2000 m 3 levegőt kell óránként
átfúvatni. A például hozott diómennyiség ventillátor-teljesítmény iránti igénye tehát legalább 4800 m 3 óránként, ha 1500 m 3rel számolunk. 2000 m 3-rel akkor kell számolnunk, ha szárítónk többszintes.
A ventillátor nyomásigénye pedig 1 méter dió rétegvastagságra 35 vízmilliméter, vagyis a példa szerinti 80 cm-re 28 mm.
Azért kell ennyi levegő, mert ha a szárító levegő lassan halad át a diórétegen, az alsó diókból felvett vizet kicsapathatja a
felső diókra.
A légáram helyes sebességéről műszer nélkül, egyszerű módszerrel győződhetünk meg.
Vegyünk egy A/4-es, 80 g/m 2 súlyú gépírópapírt, vágjuk félbe, és fektessük a dióréteg tetejére. Akkor helyes a légáram

sebessége, ha 2-5 milliméterre felemelkedik a fél-papír. Ekkor a légáram 1000m 3/m 2 óránként. Ha a félpapírt kettőbe
hajtjuk, így a két negyed-papírt emeli meg 2-5 mm-re a levegő, a légáram 2000m 3.
Nagyobb se legyen a szélerősség, mert az energiavesztést okoz.
A dió akkor szárad, ha a szárító levegő relatív nedvességtartalma legfeljebb 40 %. A relatív nedvességtartalom azt jelenti,
hogy az adott hőmérsékleten a levegőben levő víz hány százaléka annak a víznek, amivel a levegő annyira telített, hogy többet
nem tud befogadni, és a levegőben levő víz már kicsapódik. A relatív negvességtartalom minden hőfokon más, a meleg
levegőben megtartható víz a sokszorosa a hideg levegőének. Általában azt mondhatjuk, hogy a diószárítás körülményei
között 1 C° hőmérséklet-növelés 5 % relatív nedvességtartalom csökkenéssel jár.
A levegő 15 C°-on 10,9 g vizet képes megtartani, tehát 15 C°-on 10,9 g a 100 %. 25 C°-on 20,7 g, 35 C°-on 37,6 g.
A hőmérséklettel egyidejűleg mért relatív nedvességtartalom mérésére egészen olcsó digitális készülékek kaphatók, a
környezeti levegő relatív nedvességtartalmából is kiszámíthatjuk a száradó dión áthaladó levegő relatív nedvességtartalmát,
de a szárítón belül is mérhetünk.
Fordítva is számolhatunk. Ha az őszi esős, ködös diószüreti szezonban 18 C°-ot és 95 % relatív páratartalmat mérünk, akkor
a 40 %-os páratartalom eléréséhez (95-40)/5=11 C°-os hőmérséklet-emelés szükséges, vagyis 29 C°-osnak kell lenni a szárító
levegőnek.
És hogy egy kicsit bonyolítsuk, a vizesen bekerült diót előszáríthatjuk, a tényleges szárítás előtt. Az előszárítás nem a dióbél
száradását célozza, hanem a felesleges nedvesség eltávolítását a dió héjáról. Rövidebb ideig, alacsony hőfokon történhet, pl.
25 C°-on. Vagy ha diónk héja szétnyílásra hajlamos, 20-22 C°-on.
Ha szárítószekrényünket, fűtőberendezésünket, ventillátorunkat a fentiek szerint méreteztük, mennyi idő alatt szárad meg a
berakott dió?
Ez a berakott dió nedvességtartalmától függ, ami pedig attól, hogy a dió mennyire érett, magas víztartalommal ráztuk-e le,
vagy megvártuk, amíg a fán részben megszárad. És attól, hogy dióéréskor mennyire esős az idő. A következő francia táblázat
csak hozzávetőleges, mert a magyar gyakorlatban szárazabb diókkal számolhatunk.

Most már finomíthatjuk igényeinket, egyéni elképzelés alapján. Az előszárítást már említettem, a használt levegő
visszavezetését még nem. Ha olyan berendezést építünk, hogy a levegő visszavezethető legyen, arra csak a szárítási idő
második felében kerítsünk sort.
Ha elkészült diószárító berendezésünk, hozzákezdhetünk a szárításhoz. Fordítsuk figyelmünket újból a dió felé.
Akkor lesz eredményes a szárítás, akkor kapunk szép dióbelet, ha egy tartályba
egyszerre egyforma diót tárolunk be. Ha fajtára nem is egyformát, de nagyjából
azonos nedvességűt, ami azt jelenti, hogy egy időben betakarított, a földön
legfeljebb két-három napon át kint aludt diót, amit beszállítás után várakoztatás
nélkül raktunk a szárítóba.
Megszárítottuk tehát a diót. Mikor mondhatjuk száraznak? 12 %
nedvességtartalomnál. A nedvességtartalmat megbecsülhetjük magunk is, de
mérhetjük is, ha már rendelkezünk elég tapasztalati adattal, diófajtánként.
Adott térfogatú dió súlyából következtethetünk a víztartalmára, a francia
kutatók 10 liter dióra adják meg a diósúlyt, a víztartalom függvényében, saját
fajtáikra. Ez függ a fajta jellemző alakjától, nagyságától. De műszerek is
léteznek, amelyek az elektromos vezetőképességen alapulnak. Ezeket gabonák
nedvességtartalmának mérésére fejlesztették ki, de hozzávetőleges eredményt a
dióra is adnak. És még egy módszer: A dió akkor érte el a 12 %-os szárazságot,
ha a megtört dióban a belső válaszfal hajlításra már eltörik.
Bármennyire is egyszerűnek látszik, a diószárító üzemeltetése mégse
veszélytelen. Ha illetékes szakhatóságok nem is írnák elő számunkra, azért
legyünk figyelemmel a következő biztonsági szempontokra, tartsuk be azokat.

Ha gázzal fűtünk, minden, a gázüzemű készülékekre vonatkozó szabályt gondosan tartsunk be. Például a tömítettséget,
palackos gáz esetén a hajlékony gázcső maximális hosszát.
Ha üzemi helyiségünkben más tevékenységet is végzünk, a diószárítás idejére azt függesszük fel, az éghető anyagokat a
szárítás idejére vigyük ki a helyiségből. Még a dióhéjat is.
A szárító közeléből minden anyagot, külön figyelemmel a tűzveszélyes, robbanásveszélyes tüzelőanyagokra,
üzemanyagokra, távolítsunk el. A szerszámokat, berendezéseket is, amik nem odavalók.
A diószárító helyiség állandóan tiszta legyen. A dohányzásról nem kell szólnom, élelmiszer-előállításnál annak nincs
helye.
A száradó dió maga is tűzveszélyes. Tűzoltókészülék álljon állandóan elérhető közelségben.

A héj fehérítése
Én nem értem, hogy miért, de a dió kereskedelmi értékét növeli, ha a héj színe világos. Talán a nyugati, fehér fogyasztók
értékítélete miatt, akik a fehér kultúrkörben szocializálódtak. (Ami - aki - fehér, az többet ér, mint a nem fehér.) És nem
ismerik a dió természetes színét.
A világos héj elérése érdekében egyes technológiák szerves részét képezi a fehérítési eljárás is.
A szárítás előtti fehérítésnél a diót 2 %-os nátriumhidroxid, vagy 1,5-5 %-os kénsavas - más források szerint kénessavas oldatban mossák rövid ideig, ezután leöblítik és szárítják. Vagy zárt helyen - esetleg hordóban - kénlap égetésével kénezik.
Hülyeség - szerintem. A kénezés a sérült, nem ép héjú dióra káros is, ízelváltozást okoz.
Argentinában pedig nátriumhipokloriddal - azt mondják, van ilyen vegyszer, én nem tudom - fehérítik a diót.
Indiában is általános a dió fehérítése, mert a diókopáncs jellemző barna foltokat hagy a dió héján. A mosást is kosarakban
végezték, és a kosarakban lévő diót mártják vegyszeres oldatba. A fehérítést 10 másodpercig szódás-meszes oldatban, majd 1
másodpercig gyenge kénsav-oldatban végzik. A fehérítés eredményeként a dióhéj felszíne sima, krémes, kellemes színű lesz.
Vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a fehérített héjú dió belén vegyszermaradványok találhatók. Úgy gondolom, ezek
károsak az egészségre, de legalábbis nem képeznek a fogyasztó számára értéket. Ezért a magam részéről a fehérítéstől
tartózkodom, és erre biztatom tisztelt diótermesztő Kollégámat is.
Fehérített olasz és fehérítetlen hazai dió összehasonlítása következik. Tisztelt diófogyasztó Kollégám, Ön melyiket venné
meg?

Szárítás után is van lehetőség a dió fehérítésére. A száraz, válogatott diót 2 %-os nátriumhipoklorid
(NaOCl) oldatban, vagy elektrolízis által felszabadított nascens klór tartalmú konyhasóoldatban - 3050 másodpercig - kezelve mellékíz nélküli világos árut kapunk. Olyant, aminek a színe még
természetesnek hat, és egyöntetűbb, mint a kezelés előtt. És nincsenek a dión fekete foltok.
Fehérített görög dió:

A vegyszeres kezelés után gyors átöblítés és utószárítás szükséges.
Hát, így vegye meg az igényes fogyasztó a világos héjú diót, hogy nem tudja, milyen vegyi anyagokkal kezelték, hogy magas
igényét kielégítsék!

A dió válogatása, osztályozása
Ha azt akarjuk, hogy szép árudiónk legyen, a diószüret teljes ideje alatt, továbbá
a szárítás, manipulálás, előkészítés alatt állandóan válogatni kell. Ha kézzel
szedjük össze a diót, a válogatás ott kezdődik, hogy a szemmel láthatóan beteg,
fekete kopáncsú diót fel se szedjük. Szedés után még kint a dióskertben is
válogatunk, a szedők közül egyet azzal bízunk meg, hogy a többiek által
összeszedett rossz diót - és a közé került levelet és egyéb szennyeződést - dobálja
ki.
A szárítás során, a tárolás során a gondos diósgazda ahányszor a dió közelébe
kerül, a csúnyább, rosszabb, apróbb szemű diót mindig kiszedi a többi közül, és
külön szárítja, tárolja.
Legtöbbször külön válogatási munkaműveletet is be kell iktatnunk a munkák sorába.
Rázóasztalos válogatási technika, archív francia fotókon:

Osztályozni pedig akkor kell a diót, ha héjasan hozzák forgalomba.
A nagyobb termelők a dió letörésére, letöretésére, a bél kiválogatására képtelenek, mert rendkívül munkaigényes.

A nagyüzemek helyesen is teszik, ha héjasan értékesítenek, ameddig a piacon a héjas dió elhelyezhető. A gyakorlatban ez az
exportpiacot, a német piacot jelenti. A jómódú német fogyasztónak nem derogál magának megtörnie a borozgatáshoz vagy
házi felhasználásra vásárolt diót.
Nem így a magyar fogyasztó. Az nem vesz mást, csak dióbelet. De a diótörésről majd később. Előbb próbáljuk meg héjasan
eladni, ha megveszik. Ehhez kalibrálni kell.
Felöntés:

Régen így kalibrálták a diót Franciaországban:

Kalibráló gépet egy ügyes mester házilag is tud készíteni. Baktalórántházán láthatunk ilyent. A lényege egy rázóasztal, amin a
kalibrációnak megfelelő lukak vannak. A felöntött dióból a méretnek megfelelők az asztal végén gyűlnek tartályba, a
kisebbek áthullanak. Több rostalap helyezhető egymás alá.
Ha nincs kalibráló gépünk, - a kisebb termesztőknek minek is lenne, - szemre is
kalibrálhatunk, amint a jobboldali, törökországi felvétel mutatja. A kisebb diókat
kapkodjuk ki a méretben megfelelők közül. A gyakorlatban ritkán kell a kép
szerinti méretellenőrzést elvégezni, gyorsan hozzászokik az ember szeme a
mérethez.
A héjas dió iránti kereskedői igény lehet például 25 mm, 25-30 mm, 30-35 mm és a
35 mm fölötti osztályozás. Létezik 28 mm+, 30 mm+, 32 mm+ és így tovább 2 mmenként, 38 mm-ig, szóval, van ilyen kereskedői igény is, ami azt jelenti, hogy az
egyes osztályokban a megadott méretnél kisebb dió nem lehet, csak nagyobb. Egy a
biztos, a kereskedő határoz meg mindent, a termesztő csak alkalmazkodik.
A hazai fajták diójáról nincs olyan részletes kimutatásunk, mint amilyent Kaliforniában évente készítenek az ottani diókról.
Átlagban azt mondhatjuk, a mi diónk valamivel nagyobb 30 mm-nél, így jó, egyöntetű áru előállítására alkalmas. A hazai
nemes dió méretével nem vagyunk versenyhátrányban a kaliforniai dióval szemben, hiszen ott az átlagos méret 1990-2000.
között 31-32 mm volt, kevés évben, helyen és fajtánál haladta ezt meg.
Az osztályozást a válogatás előzi meg, amikor a dióból kiszedik a törött és nem szép darabokat. Ha gépesítik, a válogatásra
hosszú, lassú szalagú asztalokat használnak, vagy rostaszerkezeteken, illetve megfelelő furatú osztályozó hengereken szokott
a válogatás történni.
Most látom, belelendültem a héjas dió válogatásának témakörébe. Kár volt. Igazából majd a dió áruvá készítése fejezetében
fogom tárgyalni, ez csak a bevezetés volt.
32 mm+ méretre osztályozott Milotai 10-es dió:

Seprőrendszerű felszedők
Mottó:
"Entre les deux fetes de Notre Dame, il faut ramasser les noix!"
(A két Mária nap között fel kell szedni a diót.)
(francia közmondás)
Jobbak - drágábbak is - a seprőrendszerű felszedőgépek. Olasz gépgyárak többfélét is
gyártanak. Van olyan, amihez előbb rendre kell söpörni a diót, és van, amelyik bizonyos
szélességről maga söpri össze, nemcsak a felszedést végzi. A seprőrendszerű gépek
csapadékos időjárás esetén, sárban rosszul dolgoznak.
A seprőrendszerű gépek leggyakoribb közös eleme az elől keresztben álló henger, amelyen forgó
gumipálcák sodorják a diót. Rásegítésként oldalról kerekes vagy futószalagos seprő is dolgozik. Van
olyan seprőrendszerű gép is (Facma), amelyikről hiányzik a henger, és a seprőkerekek egy
szívócsőhöz terelik a diót.

A seprőrendszerű felszedőgépekből létezik traktorvontatású, és létezik önjáró. Nekem az önjárók szimpatikusabbak, de
előbb mutatok egy példát az előbbire, a francia AMB gyár termékére. Mivel vontatott gépről van szó, a taposási kár
elkerülésére a traktor elé is seprőt szereltek fel.

Seprőrendszerű önjáró felszedőgép munkában Kaliforniában:

AMB típusú felszedő:

Nézzük meg alaposabban az AMB-gépet!

RGV 1700 típusú felszedő:

Ugyanaz munkában Grenoble vidékén:

RGV 2002 típusú felszedő, oldalsó fúvóval ellátva:

Végül egy igazán széles munkaszélességű AMB-gép:

Egy sor olasz gépgyár is gyárt diófelszedő gépeket, közülük többet (Monchiero, Bosco) a budapesti Penda Kft. forgalmaz.

Magyarországon, Budaörsön is volt képviselete a Rómától északra, Viterbo mellett, Vitorchianoban működő Facma
mezőgazdasági gépgyárnak. Maga a gyár nem nagy, de szívórendszerű diófelszedője figyelemre méltó. A gyárat nem
egyszerű megtalálni, mert címével ellentétben nem Vitorchianoban, hanem az autóút túloldalán egy közeli községben települt,
és egyetlen tábla sincs kitéve, még az épületre se. Talán röstellik, milyen egyszerű módon folyik a gépgyártás.
A Facma gyár Cimina 180 típusú seprővel kombinált szívórendszerű felszedőjén figyeljük meg, hogy a gép oldalán lefelé tartó
zöld cső az elől felszívott levegőt fújja ki, ezáltal bizonyos rendrefújást végez, de legalább a fasorból kifújja a diót.

Maga a gép szimpatikus, de kissé drága. És őszintén, az se növeli a bizalmat, hogy egy véletlenszerű időpontban két
diófelszedőjük is garanciális javításra várt a gyárudvaron.

Továbbfejlesztett Facma felszedő 2009-ben:

És további gyári képek, hátha kedvünk támad megvenni. Hát, kedvem nekem is volna, azért érdeklődtem Budaörsön is,
Vitorchiano-ban is, de végül letettem róle. Pénzhiány miatt.

Csak a teljesség kedvéért, létezik a gyárnak vontatott kivitelű, oldalazó seprős gépe is.

Az olasz gépgyárak közül a Neivében működő Rivmec gyár egyszerűsített megoldással állt elő. Kétféle felszedőgépe is van,
mindkettő a kisméretű olasz kertitraktor-család - amelyből legalább öt gyár készít eltérő típusokat - számára készült, és
előnyük, hogy a gép a traktor előtt halad. Egyik felszedője első kardánnal ellátott kertitraktorra szerelhető, a második pedig
megfordítható ülésűre.

Mindkét gépnek az a hátránya, hogy az egyszerűsítés miatt diólevéllel szennyezett termést szed fel, és se a levelet, se az
előzetesen lerázott dió burkát nem távolítja el.
A betakarított dió tisztítására külön tisztítógépet szerkesztettek, amit - megelőzve a későbbi tisztítók ismertetését - itt
mutatok be.

Egy újabb, 2009-es változat a megfordítható ülésű olasz kertitraktorra adaptált felszedőre:

A német Bäuerle cég hullott alma felszedőgépe kevés átalakítással dió felszedésére is jó, már így is forgalmazzák.
Háromhengeres, 30 lóerős dízelmotorja elektronikus befecskendezésű. Hajtása, kormányzása hidromotoros. 2-2,5 m
szélességben szedi fel a hullott diót, amit egy hátsó, emelhető, billenthető tartályba gyűjt. A földről felszedett diót
rázórostélyos továbbítás tisztítja meg a diólevéltől, a szennyeződésektől.

Az előző képeken egy gépkiállításon volt látható az önjáró Bäuerle diófelszedő. Itt pedig egy bemutatón látjuk, munka
közben. Amit nem látunk, az az, hogy éjjel sok eső esett, a dióültetvénybe nem lehetett kimenni, ezért a bemutató céljára két
konténernyi diót öntöttek ki, füves területre. Bár a dió olyan sűrűn feküdt a földön, hogy a gép helyenként szinte csak túrta,
nem győzte felszedni, de másodszori átjárásra már sikerült. Megbírkózik tehát a nagy terméssel is. Egyébként is a
forgalmazó úgy ajánlja, hogy diófelszedés előtt rázzuk meg a diófákat, akkor hatékony a gép munkája.

Bäuerle gépek a kereskedő udvarán:

A gép mintegy hatmillió forintba kerül, a Bartifarm forgalmazza. Olcsóbban is vehetünk önjáró német diófelszedőt, már
kapható a Feucht cég gépe. Szilvafelszedésben már kipróbálták, dióban még nem. Mátészalkán forgalmazzák.

Újabb, általam még be nem azonosított önjáró diófelszedők:

Hát, felszedőgép-kínálat, az van. Végül egy táblázat a 2009-es olaszországi vásárlási lehetőségekről:

Tisztelt diótermesztő Kollégám, drágák a diófelszedő gépek. Ne vegyünk tehát feltétlenül
új gépet. A mellékelt, Grimo gyártmányú használt önjáró diófelszedő éppen most eladó,
amint azt kanadai újsághirdetésben olvashatjuk.
Azt mondják hozzáértők, a teljesen gépesített diószürethez nagyobb ültetvényben is elég 6
dolgozó. Egy az előszedő géppel szedi össze a diót, egy a rázógépen ül, egy a felszedőn, és
kell három kézi munkás arra, amit nem szed össze a gép.
Két azonosítatlan gyártmányú önjáró diófelszedő gép képe következik, Törökországból.
Az első szívórendszerű, a felszedéshez rendresöprést igényel. A második pedig mechanikus, seprős elven működik.

Egy ismeretlen, kaliforniai felszedőgép:

Egy házilag barkácsolt ausztrál diófelszedőgép. Látjuk, a diófelszedők nem mai találmányok. Ez a gép is még a színes
fényképezés feltalálása előtt készült. És nézzük meg a hölgy frizuráját!

Tisztelt Kollégám, a diótermesztők nem olyanok, mint a kukoricatermelők. Nem feltétlenül jobbak, én is ismerek olyan
diótermesztő Kollégát, aki nem üti meg egy szántó-vető parasztember színvonalát. Nem, a különbség létszámbeli.
A kukoricatermelők ugyanis sokan vannak. A világ legnagyobb mezőgazdasági
gépgyárai szolgálják ki őket, míg ugyanezen gyárak számára a diósgazdák nem
jelentenek felvevőpiacot. Nem is vesznek észre minket a mezőgépgyártók. Kevesen
vagyunk, elszórtan, és termesztési, gépesítési elgondolásaink is különböznek.
A diótermesztők tehát rákényszerültek a találékonyságra. Egyszerű, olcsó gépi
megoldásokat kénytelenek keresni és alkalmazni. Mint a jobboldali képen látható
amerikai diósgazda is, aki egy használt pekándió-felszedő gépet alakított át
diófelszedésre, és munkájának eredményéről tart helyszíni bemutatót.
A makadámia-dió - ami
egyébként nem igazi dió, ezért
kívül esik stúdiumunkon termesztőitől is lehet
tanulnunk. Milyen egyszerű és
praktikus ez a diófelszedő! A
kép alapján egy ügyes gépész
itthon is szerkeszthet
hasonlót.
Használatához fordítható
ülésű traktor kell, így a
traktor kereke elől felszedi a
diót. A traktor hidraulikája emeli vagy süllyeszti a gépet, de oldalt apró járókereke is van. A diót rugós pálcák sodorják egy
vízszintes asztalra, ahonnan egy lapátokkal ellátott szállítószalag hordja a felhordó csigára. A dió közvetlenül tartályládába
gyűlik, amit targonca kezelhet. A munkagép mozgó részeit hidromotor hajtja.
Emberi kéz csak a traktor vezetéséhez kell.

Beszállítás, stb.
Tisztelt diószedő Kollégám, a dió összeszedésével akkor végezhetünk, ha az utolsó szem diót is összeszedtük. Hogy melyik az?
Ez.

Azért kell jól megnéznünk, hogy felismerjük. Mert csak addig kell dolgoznunk, amíg ezt meg nem találjuk.
Jobb ötletem van. Kezdjük ezzel.
Szóval, végeztünk. Már csak haza kell vinni.
Jaj, ne siessünk annyira! Láttuk, mennyi szemetet, koszt is összeszedtek a felszedőgépek. Ezt mind haza akarjuk vinni, és
kommunális szemétként elszállíttatni? Vagy külön rakodással, fuvarral visszaszállítani a dióültetvénybe?
Van, aki más megoldást választott, és szerkesztett egy traktorvontatású tisztítógépet, ami a dióültetvényben kifújja a
falevelet, port, gallyakat, stb. a dió közül, sőt, a válogatószalagon kézi munkával a rossz dió kiválogatására is lehetőség van.

Külön felhívnám a figyelmet a rácsos kürtőre, ami nagy ötlet a gépen. A gyakorlatból ismerjük a ventillátoros diótisztítás
nagy hibáját, azt, hogy a gépkonstruktőrök elfeledkeznek a gép mellett dolgozókról, és a szabad levegőbe fúvatják a
szemetet. Itt a rács a levegőt kiengedi, a szemét pedig a kürtő végén gyűlik össze.
Tehát haza kell vinni a diót. Nem mindegy, miben visszük. Itt érkeztünk el a diótermesztésben, feldolgozásban használatos
göngyölegek témaköréhez.
Azért kell erre előre gondolni, mert az a praktikus, ha a diószüret során kint, a diósban, továbbá a beszállításkor, és bent a
telepen a szárítás, tárolás, feldolgozásra való anyagmozgatáskor azonos típusú göngyöleget használunk.
Az ültetvényben összeszedett dió zsákban, rekeszben, tartályládában vagy ömlesztve pótkocsin szállítható be a további
feldolgozás helyére.
A diótermesztő nagyüzemek - és ki ne szeretné magát a nagyok közé sorolni - tartályládával dolgoznak.

A felszedőgépről tartályládába ürül a dió, bent a telepen ládabuktató önti fel a gépsorra, és a szárítóból kiszedett dió is
tartályládában tárolható, amiből hat emeletnyi is egymásra rakható. Nemcsak élőmunka-kímélő, hanem helytakarékos
módszer is.

A manipulálás munkafázisai is úgy vannak megszerkesztve, hogy a gépek a tartályládák méretéhez igazodnak. Például a
hengeres diókalibráló gépek palástján áthulló kisebb dió tartályládába hull, tehát az osztályozóhenger alsó magasságát ahhoz
kell méretezni.
A tartályládás diókezelés esetenként a göngyöleg nélküli, ömlesztett dió kezelésével is kombinálható, pl. beszállításkor, de
ömlesztett dióval inkább az foglalkozik, akinek még nem jutott pénze göngyölegre. És például sima betonfelületen szárít, és
van pénze a dió átlapátolásának kézi munkáját megfizetni.
Ömlesztett dió beszállítása pótkocsin, utánfutón:

A kisebb diós gazdaságok számára az egyéb gyümölcsökre is használatos gyümölcsös rekeszek használatát ajánlom,
különösen azoknak, akik más gyümölccsel is foglalkoznak, és a göngyöleg úgyis rendelkezésükre áll. 30-as, esetleg talán 20as rekesz jöhet számításba, de vékony rétegű dió szárítására a 10-es rekesz is nagyon praktikus.

A mozgatás, átöntés, felöntés, stb. kézi erővel történik, de nem nehéz, mert egy 30-as rekesz száraz dió legfeljebb 13-14 kg,
plusz a rekesz kétkilós súlya. Egész nap se fárad el, aki ezzel dolgozik. A 30-as rekeszből 6 emelet rakható egymásra, sima
betonfelületen egy kampós húzóvassal könnyen mozgatható egyben. A rekesz alapterülete 40 x 60 cm, vagyis a szabvány, 80 x
120-as euro-raklapon négy darab helyezhető el, és a rekeszoszlopokat fölül összefogva raklapemelővel is szállítható.
Végül, a rekeszek alja, oldala szellős, erre a célra méretezett szárítószekrényben a dió rekeszestől szárítható. Sőt, ha nem
tesszük szárítószekrénybe, oszlopban tárolva is jól szellőzik.

A zsákos diókezelés a legkevésbé praktikus, szerintem. Pedig de sok helyen látni!
A raschel-zsákkal az a baj, hogy olyan, mint az ellenzéki sajtó. Ha nem fogjuk be szorosan a száját, csak kibuggyan belőle
valami, ami nem kéne. És ha megsértjük, ami elkerülhetetlen, akkor megállíthatatlanul ömlik belőle. Csak győzzünk utána
takarítani.

Kaliforniában a betakarított dió tárolásának teljesen nagyüzemi, automatizált módszereit alkalmazzák. Például így:

Neveléskori metszés
Mottó:

„Mióta nem láttalak, mióta!
De nagyra nőttél, derék diófa!
Alattad jobban esik az óbor.
Szigliget csonkja csillagot csókol.”
(Utassy József.)
A diófának - hosszabb termőre fordulási ideje miatt - hosszabb a nevelési időszaka, mint más
gyümölcsfáknak. Egy német diónemesítő úgy fogalmaz, hogy a diófának jellemzően hosszú a
fiatalkora.
A nevelés idején az a termelő célja, hogy nagy növekedést, jól fejlett törzset és ágrendszert érjen
el.
A szabad törzsmagasságot, ami alatt nem hagyunk meg ágakat, minden termelőnek magának
kell meghatároznia. Talán a 130 cm-es törzsmagasság a legáltalánosabban alkalmazott
magasság, efölött a diófa elágazhat, és központi tengelye is tovább nőhet. Ha a termő
dióültetvényben a diót a későbbiekben rázógéppel tervezzük lerázatni, arra számítsunk, hogy
eleinte a törzset, később a vázágakat kell a rázógéppel megfogatni, és rázatni. Ebből a
szempontból talán a 130 cm-es törzsmagasság a legmegfelelőbb.
Az én szempontom más. Termőkorban sem kívánom a diófát rázatni, hanem a betakarítást
inkább úgy ütemezem, hogy a lehullott diót többször szedem össze. Fontosabb számomra, hogy
gyomirtás céljából traktorral a fa közelében is tudjak járni, ezért azt tűztem ki célul, hogy 2 m
alatt nem hagyok meg ágakat. Ültetvényemben a jobb termőhelyű részeken az elképzelésem
eddig jól bevált, 2 m fölötti elágaztatással a fák jól fejlődtek, szép koronát fejlesztettek. A
rosszabb talajú részeken viszont az alacsonyabb oldalágak korai lemetszése miatt a fák
fejlődése lelassult, a kellő lombfelület hiánya miatt visszamaradtak a fejlődésben. Valószínű,
módszerem úgy javítható, hogy néhány évig megtartjuk az alsóbb elágazásokat is, és több év
eltelte után fokozatosan tisztítjuk föl a törzset, de mindig csak az ágak kis hányadát távolítjuk el.
A magas, 2 m-es törzsmagasságot megcélzó diótermesztő az első-második évben csak egy hajtást hagyjon meg, és azt 10-15
cm-enként kösse a karóhoz.
Egy diónemesítő azt ajánlja, az első évben senki ne metssze le az elágazásokat. A második év végén kezdhet a termesztő
metszeni, a törzs kialakítása céljából. Akkor 80-100 cm magasságig lehet feltisztítani a törzset.
Az én neveléskori metszési módszeremnek még egy hibája van. Célomat, hogy kistraktorral a fa közelében is el tudjak járni,
azért sem érem el, mert a magasra metszett diófa se enged közel magához termőkorban. Ágai a tavaszi kilombosodás után
már a lomb súlya alatt is, de még inkább a növekvő zölddiók súlya alatt nagyon lehajlanak. Sokszor a traktor kereke alá is
fekszik egy-egy terméssel szépen berakódott ágrész.

Bár a 2 m-es szabad törzsmagasság megcélzásakor nem támaszkodtam szakirodalomra vagy szakértőre, - ezt úgysem
ajánlotta volna senki, - utólag mégis találkoztam hasonló elképzeléssel. Egy oroszországi diófaiskola eleve 2 m magas
egyenes törzsre oltja a nemes diót.

Igaz, nem diótermesztési céllal, hanem díszfaként árusítják az ilyen magasra oltott csemetéket.
Azért ha ilyesmin gondolkozunk, nem árt, ha figyelembe vesszük, hogy minél magasabb a szabadon hagyott törzshossz, minél
magasabban indulnak az oldalágak, annál később várhatunk a diófáról érdemleges termést. Holczer István ezt úgy
fogalmazta meg, hogy minden 20 cm-es törzsmagasság-emelés 1-1 évvel késlelteti a termőre fordulást.

A diófa ugyanis természeténél fogva gömbkoronát nevel, elágazásait alacsonyan indítja, gyakran mint egy nagy bokor, úgy
néz ki. Az igen alacsony törzsű diófákon található a legnagyobb lombtömeg, ezek fejlődnek a leggyorsabban.
Az első metszési probléma - hogyan metsszünk? - a kiültetett csemeténél jelentkezik. Kétféle álláspont van. Az egyik az, hogy
sehogy, mert a csemetének a csúcsrügye a legnagyobb rügye, abból várható a legjobb növekedésű hajtás. Ennek az
álláspontnak csak az a hibája, hogy átültetéskor a csemete elveszti gyökérzetének egy részét, így a gyökérzet és a lomb nincs
arányban egymással, a csemete nem tudja kihasználni a csúcsrügyben rejlő növekedési lehetőséget.
Ültetés után, visszametszés előtt.

Komoly diótermelő szakemberek szerint viszont - bármennyire is sajnálja az ember - a kiültetett csemetét térdmagasságban
kell visszametszeni, egy életképes olyan rügyre, amely az uralkodó szélirány felé néz. Ezt csinálják Kaliforniában és
Franciaországban is. Csináljuk mi is, főleg, ha oltványunk nem ideális. Ekkor az előjövő hajtás szép lesz, amit ajánlatos lesz
karóhoz kötni.
Eszerint az álláspont szerint így lesz a legerőteljesebb az első éves növekedés, mert ezzel a metszéssel helyreállítottuk a
csemetekerti kitermeléskor fellépett gyökérfelület-károsodás miatt megbillent gyökérfelület-lombfelület egyensúlyt. Az első
éves csemete gyökérzete ugyanis nem bír annyi vizet felszívni, mint a hasonló korú, csemetekertből ki nem termelt csemete.
Most nézzük meg az előző képen látott, több mint 2,5 m magas csemetét, térdmagasságban visszametszve. Így már arányban
van gyökérzetének kiterjedése a kihajtó lombfelülettel.

Szentiványi professzor egy előadásában egyszerű gyakorlati módszert ajánlott, aminek segítségével bárki meggyőződhet, hol
kell az elültetett diócsemetét az első tavaszon visszametszeni. Nem biztos, hogy térdmagasságban, hanem olyan magasan,
ahol már elég tartalék tápanyagot tartalmaz a diócsemete törzse ahhoz, hogy egészséges hajtást indítson.
A módszer tényleg egyszerű. A csemetét ha elmetsszük, a metszési felületet kenjük be jódoldattal. Ahol világos, ott nincs elég
keményítő, ahol sötét, ott már van. Lefelé haladva.
Gyakorlati tapasztalatok szerint is jó hatású a fiatal diócsemete visszametszése. Nézzük meg a következő két képet. Az elsőn
egy első éves, kertbe kiültetett diócsemete látszik, májusban. Látszik, hogy több hajtást indít. A gazdája májusban hajtást
válogatott, metszett. Az eredmény a második képen látszik, a nyári szép hajtásnövekedésben.

Van úgy, hogy sajnáljuk a diócsemetét térdben elmetszeni. Ez esetben tegyünk engedményt, és kicsivel följebb vágjuk el. Egy
amerikai szakíró szerint a csemete 1/3-át mindenképpen vágjuk le.
És hogyan válasszuk ki, melyik rügyre metsszünk?

Nyakas rügyet nem szabad választani. Talán nem kell elmondanom, milyen a
nyakas rügy, hiszen tisztelt Kollégám ugyanúgy ismeri, mint én. Szemre szép,
egészséges rügy, csak az a baj, hogy a rügy a vesszőhöz való csatlakozásnál
elvékonyodik. Az ilyen rügyből kitörő hajtás nagy valószínűséggel le fog törni.
A visszametszés a kiválasztott rügy fölött 1,5-2 cm-rel történjen. Ugyanakkor ha
elágazások is vannak a csemetén, azokat is ajánlatos lemeteszeni. Ezért
véleményem szerint diócsemete-vásárláskor semmi előnyt nem jelent a koronás
oltvány. Az indulás, a kezdeti fejlődés suhángról jobb lesz.
Azt talán mondanom se kell, a metszési felületet minden esetben sebkezelő
anyaggal kell lezárni. És akkor járunk el helyesen, - nem győzöm a fontosságát
aláhúzni, - ha a sebkezelő anyagot gombaölőszerrel keverjük, mert a diófa sok
gombakártevője a sebeken át hatol be. Ha hosszabb idő elteltével ha a seb
beszárad, de a fa nem nőtte be, ismételjük meg a sebkezelést.
Az ültetés utáni első év hajtásnövekedése hazai viszonyok között elsősorban a
csapadékhiány és az öntözés hiánya miatt nem szokott kielégítő lenni.
Magyarországon a legjobb ültetvényekben is a csemeték legalább 5 %-a ülve
marad, vagyis 3-5 cm-esnél nem fejleszt hosszabb hajtást. A második évben ezeket a csemetéket ajánlatos alaposan, 40-50
cm-re visszametszeni. Ezeknél gyakorlatilag egy évet késik a fejlődés.
Kaliforniában és Franciaországban 1-1,5-2 m-es növekedések tapasztalhatók alacsony visszametszés esetén, igaz, más
vízviszonyok mellett.
A második évben már válogatni lehet a hajtásokból. Vezérnek, tengelynek az uralkodó szélirány felé néző legfelső, vagy
legerősebben növő vesszőt válasszuk. Hagyjunk meg mellette lejjebb egy másik vesszőt is, ami az ellenkező irányba néz, ezt
egy évvel később távolíthatjuk el. Ezen kívül csak apró vesszőcskéket hagyjunk meg a törzsön, törzserősítés céljából.
Tősarjat ne hagyjunk a fán.
Lengyeltótiban nem így csinálják, lehet, hogy az ő módszerük jobb. Az első néhány évben nem szedik le az alsó
oldalhajtásokat, csak visszacsípik a végüket 40-50 cm után. Ezáltal nő a lombfelület, erősödik a fa. Úgy fogalmaznak, az alsó
ágakat csak akkor vágják le, ha a korona a magasba ért. De kérdésként marad meg bennem, hogy gyomtalanítási
szándékkal hogyan tudnak a fa közelébe menni géppel és kézzel.
A harmadik évben is be kell tartani az általános metszési elveket. Koronaalakítás, törzserősítés.
Metszés előtti és utáni állapot egy harmadik éves diófán, amely az első két évben jól fejlődött.

Gazdája a koronaszerkezetet szépre, megfelelőre alakítja. Még mindig sok a megmaradt ág, de egyszerre nem is szabad
többet lemetszeni. Talán még ennyit is sok volt egyszerre, lehetett volna jövőre is hagyni. A törzserősítő - helyesen megmaradt. A vesszők végeinek visszavágása is kérdéses, szükség volt-e rá, ilyen messziről nem látszik, hogy mennyire
voltak beérve. Ebben a korban és később is a beéretlen vesszővég már nem akkora gond, ha a fán marad, mint az első
metszéskor, amikor a törzset kell elindítani. A leszáradó vesszővégeket a vegetációs időben is alakítani lehet.

Másik példa, ugyancsak a második év utáni metszésre:

A későbbi, nevelési években a metszéssel arra törekedjünk, hogy alulról egyre följebb föltisztítsuk a törzset, de a
lombfelületnek mindig csak legfeljebb negyedét-ötödét távolítsuk el. Törzserősítőnek mindig a legvékonyabb vesszők közül
hagyjunk néhányat, ha vannak. Vágjuk ki továbbá a vezér konkurrensét, alsó részen pedig az igen erősen oldalra nyúló
ágakat, valamint a sérülteket. És ha jelentkeznek tősarjak, azokat is.
Tisztelt diótermesztő Kollégám, a kezdő diótermesztők nincsenek tisztában a diófa metszésével. Önnek való feladat, hogy
hasonló metszési bemutatót hirdessen az érdeklődőknek, mint amit a kínai képen látni. Egy metszési bemutatóért a kezdő
Kollégáink nem fognak Kínába menni.

A tervezett szabad törzsmagasság elérése után általában nincs szükség alakító beavatkozásra, a diófa természeténél fogva
szép, arányos koronát nevel. Mondják, hogy néhány vázág kinevelése is szükséges, de úgy gondolom, ezt már a diófára
bízhatjuk. A leendő vázágak kiválasztását nem kell elsietni. A koronában lévő ágakat is csak fokozatosan ritkítsuk, hadd
erősödjön a fa.
A kívánatos vázágak számát Magyarországon 3-ban határozzák meg, elsősorban a gépi rázás céljából. A vázágak
kialakítása során az legyen a fő szempontunk, hogy a törzsről egy helyen csak egy vázág induljon, mert az azonos
magasságban induló vázágak idősebb korban erősen hajlamosak a letörésre. A vázágak eredési helye között legalább 20 cm
legyen, de lehet 40 cm is. Ha erős központi tengelyű diófánk van, a központi tengely kivágásával se kell sietnünk, feljebb egy
második ágemelet is indítható róla, ráérünk azután kimetszeni. A második ágemelet indítását se siessük el, az első ágemelet
fölső ága fölött 1 m-rel indíthatjuk a következőt. Spanyol szaktanács szerint is 5-10 vázág legyen a diófa törzsén, 1,5-3 m
között eredeztetve.
Ami pedig a vázágak irányát illeti, felülnézetben a 120°-os elhelyezkedés a célszerű, ekkor egyensúlyban van a korona.
Oldalnézetben pedig nem kell ragaszkodni a ferdén felfelé növőkhöz, a vízszintesen indulók is jók, mert később úgyis felfelé
fognak kanyarodni.

A szép, egyensúlyban lévő korona elérése érdekében a vázágak indulásától kezdve öt éven át irányítsuk a vázágakat
olymódon, hogy a vázág végén lévő vesszőt évente kissé visszavágjuk, és az előjövő hajtásokból a legmegfelelőbb irányút,
erősségűt hagyjuk meg.
És még egy megjegyzés a neveléskori metszéshez: Ha a fiatal diófa törzsén vagy fontos vázágán két, egyformán szépen növő
vessző igen hegyes szögben ágazik szét, bármennyire is sajnáljuk, az egyiket mindenképpen le kell metszenünk, akkor is, ha a
megmaradt vessző eredésénél nagy seb keletkezik is. Azért kell lemetszenünk, mert a következő néhány évben nem is kell
hozzá vihar, elég egy erősebb szél vagy egy nagyobb eső, és már szét is hasadt. Így:

Kaliforniában a diófáknak központi tengelyt, mint mondják, vezérágat igyekeznek nevelni, ami magasra törhet. Később a
központi tengely kiszedhető, 4-5 vázág („oldalvezér”, mint ott mondják) veszi át a feltörekvő, koronatartó szerepet. A törzset
ideális esetben 2 m magasságig kopaszítják fel, hogy a gépi talajmunkának és rázásnak semmi akadálya ne legyen. Bár látni
sok, rövidebb törzsű, géppel rázott termőfát is.
Franciaországban többféle metszési módszert is alkalmaznak, a különböző körülmények közötti ideális módszer megtalálása
jelenleg is kutatási feladat, a creyssei kutatóállomás fiatal kutatói foglalkoznak vele.
A hagyományos, csúcsrügyes diófajták a francia kutatók szerint nevelhetők központi tengelyes formára, vagy akár kehely
("gobelet") formára egyaránt, ahol nincs központi tengely, hanem néhány egyenrangú vázág alakítja a koronát.
A kehely-forma a nagyüzemi, a vázágak betakarításkori rázására berendezkedő ültetvények koronaformája. A kehely-forma
kialakításának ábrája:

Külön kérdés a sövénynek nevelt, oldalrügyes fajták metszése, amit később fogok említeni, ezeknél a fajtáknál egyértelműen
a központi vezéren alapuló koronaszerkezet kialakítása a cél. Ennél a művelésmódnál nem szabad erős oldalágak
kifejlődését megengedni. Ezért már a nevelő metszés során az erősen induló oldalhajtásokat meg kell gyengíteni.
1. A kiültetéskori metszés alkalmával, amikor alacsonyan metsszük el a vezért, a metszés helyétől lejjebb helyezkedő
erős rügyeket nem szabad engedni megindulni, a kép szerinti fejlett rügyet le kell metszeni. Ezzel a csemetét arra bírjuk,
hogy már a kiültetés utáni első évben oldal-elágazásait a fejletlenebb rügyekből, alvórügyekből indítsa, ezzel több

elágazása induljon, termőre forduláskor nagyobb felületről kezdjen teremni.

2. Ha a júniusi intenzív hajtásnövekedés idején egyes hajtások feltűnően gyorsabban fejlődnek, mint a többi, 20-30 cm-es
hajtáshossz elérésekor a túl erős hajtások visszacsípése esedékes, a kép szerint.

3. A nyár közepétől augusztus végéig alkalmazhatjuk az erősen növő oldalhajtások kézi lehajlítását, a fásodni kezdő
hajtások "megroppantását", gyengítését, bár ez már második-harmadik éves feladat. A következő képen a
munkaművelet látható, a rákövetkezőn pedig ezeknek a hajtásoknak a következő téli alakja.

Tehát így kell indítani a sövénydió nevelését. Termőkori metszéséről kicsivel lejjebb.
Előfordul, hogy egy-egy viszonylag fiatal diófa - vízkár, gombakár miatt - kipusztul, és a tövéről előtörő, gyorsan növekvő
sarjak 1-2-3 éves csemeteként viselkednek. A különbség ilyenkor annyi, hogy az eredeti fa gyökérrendszere nagyobb, mint

ami a sarjak táplálásához szükséges, ezért igen erős a növekedés, és rengeteg a hajtás, a vessző.

Ilyenkor erősebben is belenyúlhatunk a metszéssel a fa alakjába.
Végül egy elrettentő hazai példa a metszési elgondolásokat nélkülöző törzs- és korona-alakításra egy öreg, valaha állami
gazdasági diósból:

Metsszünk tehát meggondoltan, mert különben így járunk.

Termőkori metszés

Mottó:
„Sötét sűrű lombja van az öreg diófának”
(népdal)
Ha az alakító metszés évein túl vagyunk, termő korban ellentétben a legtöbb gyümölcsfával - a diófa nem igényel termő
metszést, annál is inkább, mert termő rügyei a vesszők végein
vannak. (Más kérdés a sövénydió, de ilyen nálunk még nincs.)
Más gyümölcsfajokkal foglalkozó gyümölcsészek rendszeresen
hiányolják (irígylik?), hogy az összes többi gyümölcshöz képest
a diófán miért nem alkalmaznak termő metszést. És azt is
hiányolják, hogy fitotechnikai kísérleteket se végeztek még a
diókutatók, vagyis a nyári és téli visszametszéssel miért nem
törekednek több elágazásra, amelyek talán több termésre
vezetnének.
A diótermesztők nem hiányolják a termő metszést, ismerve annak hatalmas munkaigényét, és ismerve a diófa magasságát.
Az viszont biztos, hogy korona rendszeres ritkítását nagyobb terméssel hálálja meg a diófa. Ilyenkor a sérült, a gyengébb
ágakat távolítsuk el, és arra törekedjünk, hogy a korona minden része kellő fényt kapjon. A rendszeres ritkítást úgy értsük,
hogy termő korban ha három évenként alaposan megritkítunk egy fát, az kielégítő.

A kellő fényt pedig - ha diófánk nem szétterülő vagy laza gömb koronájú, hanem feltörekvő, kúpos, - úgy érjük el, hogy a
központi tengelyt megfelelő számú oldalág, oldalvezér fölött kivágjuk. És a korona ritkítására törekszünk. A sűrű lombú,
belülről sötét, terméketlen korona nemcsak kevesebb termést produkál, hanem a levelek is kisebbek, betegebbek lesznek.

Vannak természetüknél fogva laza koronát nevelő diófák is, azokkal természetesen nem sok ritkítási gondunk lesz, ritkítási
beavatkozás nélkül is szépen fognak teremni.

Viszont vannak elsűrűsödő koronát nevelő diótípusok, nálunk jellemzően ilyen az egyik legfontosabb alapfajtánk, az A-117es, amelynek koronájában sok, egymással versengő, sűrűn felfelé törő ág nő. A következő képen metszés után látható egy
diótermesztő kolléga 14 éves A-117-es ültetvénye. Látható, erősen kellett metszeni, ágakat kiszedni, és még így is sok
metszenivaló maradt a következő évekre is.

Francia diótermesztők úgy tartják, a termőkorú diófa akkor van jó termőegyensúlyban, vagyis akkor egészséges, akkor tud
hosszú időn át megfelelően teremni, ha az évenkénti hajtásnövekedés 20-30 cm-es. Figyeljük tehát diófáinkat, és ha azt
tapasztaljuk, hogy az egy éves vesszők ennél rövidebbek, ritkítás, metszés útján is avatkozzunk be, és természetesen nézzük
meg a tápanyag- és vízellátottságot is.
Ameddig felérjük, helyes, ha a korona belsejében árnyékban lévő, apróbb vesszőket kiszedjük, mert megelőzzük ezek
természetes elhalását, késleltetjük a farontó gombák megtelepedését. Amit így sem tudunk elkerülni, de mégis. És ki kell
szedni azokat az erősebb ágakat is, amelyek a vázágak fejlődését akadályozhatják később. Nem beszélve a töröttekről, a
sérültekről. Később vastagabb ágak kivágására is rákényszerülünk, ha a koronát ritkítani akarjuk. Jobb, ha metszési
beavatkozással gyorsabban hozzuk létre azt a laza, megvilágított koronaformát, amire egyébként természetes útaon maga a
diófa is törekszik, a korona belsejének vékonyabb majd vastagabb ágainak fokozatos leszáradásával.
És törekedni kell a sebhelyek kezelésére is.
Talán november az az időszak, amikor a legkevésbé nedvedzik a diófa. De ez így nem teljesen pontos, mert fagyos reggelen
nem, de ha napközben melegszik, már folyik a diófa nedve. Annyira, hogy a sebkezelő kenőanyag sehogyse marad meg a
seben.

A termőkorú diófa koronájában szükséges ritkítást K. J. Maurer német szakértő véleményével is alátámasztom:
"A fa életkorának növekedésével és a korona nagyságának növekedésével egyre emelkedik a korona térfogatának az a
része, amely nem terem gyümölcsöt.
A "természetes" korona olyan sűrű lombtetőt képez, hogy nem hatol be a korona belsejébe annyi fény, amennyi a
termőrügyek képződéséhez kell. Már 15 éves korban a korona térfogatának 50-80 %-a teljesen meddő. Kizárólag a
külső és a legfelső koronafelületen van termés, ahol elegendő a napfény.
A korona életkorának előrehaladásával sokasodik az elhalt, haldokló, vegetáló gyenge hajtások száma a korona
közepén, a vázágak teljesen felkopaszodnak.
Ahogy a napfény egyre jobban kiszorul, úgy csökken a gyümölcsök minősége, különösen a nagysága. Amennyiben a
korona középárnyékában fejlődnek is gyümölcsök, úgy azok 50 %-kal kisebbek, mint a korona-felületen levők.
A diófánál a túl gazdag termés vagy az asszimilációs felület és a gyümölcsszám közötti rossz arány ugyanolyan
hátrányos hatású a gyümölcsminőségre, mint más gyümölcsfajoknál. Ez is egy ok arra, hogy a diófát fokozottabban kell
metszeni."
Kaphatók 5 m hosszúságra kihúzható metszőollók, ezekkel elég magasan dolgozhatunk. Feltéve, ha nincs emelőkosaras
gépünk, ami nem valószínű.

Külön téma az ifjítás is. Ifjítani akkor kell, ha károsodott, például fagykáros a fa. Ilyenkor a vázágak 1/3-ának eltávolítása
után kapunk megfelelően növekvő új hajtásokat, vesszőket, ágakat. ritkított, ifjított koronájú diófa:

A diófa metszése kézi munka, és hazai viszonyok között a lemetszett vesszők, gallyak, lefűrészelt ágak összeszedése is az.

A dióültetvény megtervezése
Mottó:
„Álmodj diót, mogyorót”
(Gyerekmondóka)
A magyarországi diófa-állomány főleg szórvány diófákból áll. Ezek adják a diótermés túlnyomó részét és a házi
diófogyasztást. Csak helyeselni lehet a magyar nép bölcs szokását, hogy szinte minden kertben áll legalább egy diófa.

A házikerti diófa telepítése nem igényel tervezést. Egyedül azt vegyük figyelembe, hogy a diófa nagy fa.
A fának nagy korában is legyen kellő helye. Oldalirányban is minden irányban, de főleg fölfelé.
Például ez a diófa csak 3,5 m-re esik a közforgalmú úttól. Látjuk, hamarosan le kell vágni az út felé induló ágait.

Villanyvezeték alá, közelébe semmiképpen ne telepítsük! Belterületen se:

Tehát nemcsak Törökbálinton és Jászberényben, hanem vidéken, tanyán se!

És külterületen, magasfeszültségű vezeték alá se!
A diófa gyökerére is gondoljunk! Oda ne ültessünk diófát, ahol a későbbiekben vízvezetéket vagy szennyvízelvezető csövet
fogunk fektetni. A következő 50-60 évben.
Ezt szereti a diófa, ha minden irányba nőhet:

Valóban látni ilyent, hogy a szántóföldön egy diófa áll magában. Csak az a probléma, hogy a traktorral ki kell kerülni.
Tisztelt traktoros Kollégám, így kell ezt csinálni, ahogy Ed Buziak összeállítása mutatja. Elmegyünk a diófáig, és akkor
állunk meg, amikor a permetezőgép eléri a diófát. Ugyanazon a nyomon tolatunk vissza, és akkora sugárban kerüljük ki a
diófát, amekkora a kinyúló keret. Amikor beálltunk újra az egyenesbe, visszatolatunk pontosan a dióáig, és akkor
kapcsoljuk be a permetezőt. A diófára vigyázunk a legjobban.

Itthon is, külföldön is elterjedt szokás a szőlőskertek végébe, szélére diófák telepítése. Nagyon helyes szokás. A szőlőmunkás
a diófa alatt találja meg déli árnyékát, a szőlősgazda pedig saját termésű dióját kóstolhatja borához.

Szőlőskertek diófával Franciaországban, Bordeaux mellett:

A diófák kisebb, néhány darabos csoportját úgy helyes telepíteni, ha a fák egyenlő oldalú háromszögeket alkotnak. Ha van
helyünk, 10 m-nél nagyobb legyen a fák távolsága.
A diófákat fasorba is ültethetjük, például birtokhatárra.

És mit csináljon az a gazda, akinek hosszú, keskeny parcellából áll a földje?
Örüljön. Egy sor dió, egy fasor létesítésére ideálisak a feltételei. A diótermő diófának fény kell. Fasorban, főleg ha nem túl
sűrű a fasor, ideálisak lesznek a korona fényviszonyai, akármelyik égtáj irányába nyúljon is a parcella. A fasort eső után
átfújja a szél, a lombozat hamar megszárad, a gomba- és a baktériumfertőzés nem terjedhet, ha benne is van a lombozatban.

A mezőgazdasági termelésből kieső, apróbb területek jól hasznosíthatók diófákkal. Leginkább faanyagtermelési célra, de
diónak is. Ilyen esetben természetesen nem beszélhetünk komoly diótermő ültetvényről, mert a termésmennyiségünk nem lesz
akkora, hogy kereskedők komolyan vegyenek minket, de aki kis tételben meg tudja oldani az értékesítést, nyugodtan
megcélozhatja ilyen helyen is a diótermelési célt. A többieknek inkább a diófaanyag-nevelést ajánlom ilyen esetben.
Félreeső területen:

Eddig csak a szántót, szőlőt, gyümölcsöst és a házikertet említettem, mint a diófa szóbajöhető termőhelyét. De ne
feledkezzünk el a legelőről se! Nagy melegben nagyon jól esik a teheneknek néhány diófa árnyéka. Itthon a szatmári síkon
lehet legelőre telepített diófákat látni. De ne intézzük el a kérdést annyival, hogy ez csak felsőtiszai sajátosság. Nézzünk körül
Svájcban, a Genfi-tó keleti végénél, és ott ugyanúgy megtaláljuk a diófákat a legelőn, mint Szatmárban. Vagy
Franciaországban. És állítólag Kínában is.

Ha gyepes, fűtermő területet nem legeltetünk, hanem fűtermését szénaként hasznosítjuk, az ilyen terület is jó a diófának, ha
az egyéb termőhelyi szempontoknak megfelel. Franciaországban - a stílus hazájában - stílszerűen jellemzően franciaperjéből
készítenek szénát füves-diófás ligetekben.

Hazai példa is van a dióskert fűtermésének bálázására, takarmányként való hasznosítására:

Úgy kerek a legelő és a diófa kölcsönhatásának vizsgálata, ha az utolsó lehetőséget is megemlítjük, erre is van példa. Az
üzemszerű dióültetvény területén nőtt fű legeltetésére. Például juhokkal. Nemcsak Amerikában, amit a kép mutat, hanem
itthon, Tiszakóródon is. Lovak és tehenek is tarthatók a diósban.

Sőt. A diótermesztés és az állattenyésztés lehetséges kapcsolatát hazai példa is mutatja. Telepítsük körül dióültetvénnyel az
állattenyésztő telepeket, amint azt Kaszaperen és Kevermesen is látni. A telepek körüli fásítás ha elöregszik, váltsuk le
gyümölcstermő diófákkal. Nagy előny, hogy művelésből kivett területet hasznosíthatunk.

Ennél a módszernél egy előzetes talajvizsgálat mindenképp ajánlott, főleg ott, ahol korábban trágyakazal állott, vagy ahova
hígtrágyát engedtek ki. Nincs rá bizonyíték, csak tapasztalaton alapuló gyanú, hogy a talaj szennyezett lehet. Vagy a diófa
nem nő meg rajta, vagy a termésben, a dión belül látható szokatlan elszíneződés.
Lehet a diótermesztés sikeres köztestermesztés mellett? Ezt a kérdést járta körül Anne Oosterbaan kutató és Huub Schepers
diótermesztő, holland viszonyok között.
Főleg a diófák életének első öt évében nagy luxus lenne holland viszonyok között a terület terméséről lemondani.
Hollandiában pázsitfüvek, gabonák, zöldségek, dísznövények jöhetnek számításba.
Nincsenek irodalmi adatok arra, hogy a diófák és más haszonnövények együttes termesztéséből milyen előnyök vagy
hátrányok származnak. Azt ajánlják, figyeljük az ismert diófák alatt, illetve közelében növő növényeket, így állapíthatjuk
meg, a mi vidékünkön mely növények bírják a diófa közelségét, és nem károsodnak a diófa juglonjától. De vannak előnyös
kölcsönhatások is. Néhány példát mindenképp találunk, ha körülnézünk.
Például Hollandiában 1996-ban valaki létesített egy másfél hektáros bio-dióültetvényt, mogyoró és varjútövis köztessel. A
varjútövis termését erdei gyümölcsként adja el. Lének, lekvárnak, bornak egyaránt jó, ha nyersen ehetetlen is. A diófa
biztosítja számára az erdei körülményeket. Közöttük a mogyoró is jól terem.
A holland kutatás eredményeként leginkább a legelőre ültetett diófákat ajánlják, ha valaki köztestermesztéssel kíván
foglalkozni. Az ország déli részén Buccaneer és Broadview fajtájú diótermő fajtadiókkal jelenleg is végeznek ilyen kísérletet.
A fákat 10 m-nél távolabb, de legfeljebb 20 m-re ültetik egymástól. Nem a diótermés a lényeg, hanem a köztes fűtermés,
aszerint értékelik a kísérlet sikerét. A diófák egyedi törzsvédelmet kapnak, a legelő állatok miatt. Összehasonlítják a
juhászatot, a tehenészetet és a lótartást. Mindegyik esetben a fűtermés értékét emelik ki, akár a diófák tízéves koráig is.
Búzavetést gyakran látni a dióültetvényekben, a diófák között. Más egynyári növény is előfordul, például kukorica:

De érdekesebb a tartós társítás.
Nagyobb házikertben vagy külterületi gyümölcsösben a diófákat más gyümölcsfélékkel kombináltan is ültethetjük. Ha abból
indulunk ki, hogy mintegy 15 év kell ahhoz, hogy nagy fákká fejlődjenek, természetes a következtetés, hogy a leendő
dióskertet addig más gyümölcsökkel hasznosítsuk.
Délebbi országokban, például Olaszországban naranccsal való besűrítést is látni. Az olajfa ugyan még a diónál is hosszabb
életű, de azt is vegyítik a dióval. Olaszok is, görögök is. Kréta szigetén hivatalosan is ajánlják ezt a módszert. Kiemelik, hogy
a magas diófák között jobb a mikroklíma, nemcsak az emberek és az állatok, hanem az olajfák számára is.

A besűrítés céljára nálunk is kiválóan megfelel a meggy, a sárga- és az őszibarack.

Cseresznyét is ajánlanak, bár annak szerintem túl nagy a fája. De málna, ribizli, sőt földieper is számításba jöhet. Alma azért
nem jó, mert érzékeny a juglonra.
A mogyoró viszont nálunk is jó. 15 év alatt leterem, amire a diófáknak szükségük lesz a megnövelt tenyészterületre. És
vannak olasz betakarítógépek, amelyekkel a mogyoró ugyanolyan jól összeszedhető, mint a dió. Ezért is gyakori arrafelé a
dió mogyoró köztessel.
Nagyon jó megoldás a kiöregedő, néhány éven belül kivágandó szőlő betelepítése dióval. Amíg a szőlő terem, a diócsemeték a
sorában szépen növekedhetnek.
Ugyanez vonatkozik a kiöregedett gyümölcsösre is. Annál inkább ajánlott ez a módszer, mert sok gyümölcsös már be van
rendezve öntözésre. A következő két képen öreg sárgabarackosba telepített fiatal diófák láthatók.

A diófákkal vegyes gyümölcsöskert nem mai találmány. Tisztelt irodalmár Kollégám is meg tudja erősíteni, hogy már

Stendhal is írt róla a Vörös és feketében: "Nyolc vagy tíz gyönyörű diófa volt a gyümölcsöskert végében; hatalmas lombjuk
80 láb magasra nőtt."
De egyről ne feledkezzünk el, tisztelt tervezgető Kollégám! A dió dióval is sűríthető. Sőt, ha az ültetvényben kipusztulás van,
pótolható is. De nemcsak fiatal ültetvényben. Idős fák is pusztulnak, kivágásra kerülnek.
A helyük ne maradjon üresen, ültessünk a helyükre csemetét! Így idővel változatos állományú dióligetünk alakulhat ki, amint
az alábbi, franciaországi képen is látszik. Az állomány vegyes korú, folymatosan újul, gyakorlatilag dió-monokultúráról
beszélhetünk.

Hasonló megoldással találkozunk, bár szervezettebbel, Lengyeltótiban. Amikor a ritkítás után maradt faállomány is
kiöregszik, egyes sorokat egyben telepítenek újjá. A diófát itt is diófa követi, mint a francia példában.

És mostanában már a megmaradt sorokból is ki kell vágni egyes fákat. Valóban vegyes korú állomány alakul ki.

Tisztelt tervezgető Kollégám, ha komolyabb ültetvényben gondolkozunk, először is azt kell megtervezni, tervezzünk-e diót
telepíteni! A válasz sokféle lehet, mert a legtöbben abból indulunk ki, hogy a dió - ültevényben is - túlél minket, és majd jó lesz
az unokáknak. De. Ha mi vidéken élünk, az unokánk is ott akar-e majd letelepedni, és folytatni akarja-e diósgazdafoglalkozásunkat, avagy városon, talán külföldön találja-e meg jobb megélhetését.
Egy-két diófa telepítése nem pénzkérdés, jövedelmezőségi szempontok nem jönnek számításba.
Többszázas nagyságrendű telepítés még nem nevezhető komoly ültetvénynek, de többezres már igen, ahol nagyon nem
mindegy, hogy megéri-e a telepítés és a sokéves ápolás költsége a majdani várható eredményt.

A következőkben ezért az esetleges nagyobb telepítések költség- és jövedelem-viszonyait próbálom körbejárni.
Természetesen minden diósgazda, minden termőhely és ültetvény helyzete más. Mindenkinek magának kell egy ilyen nagy
beruházás előtt elgondolkoznia és számolnia. Úgy gondolom, ez nem takarítható meg, és inkább tervezgetéssel,
számolgatással, az ismeretek összeszedésével teljen el egy-két év, mintsem hogy meggondolatlanul vágjunk bele egy nagyobb
beruházásba.
A helyes sorrend tehát először a diótermesztési ismeretek összeszedése, a megismert szakirodalom kritikus elemzése, saját
viszonyainkra adaptálása. Tehát nyugodtan gondolkozzunk, tervezgessünk évekig, és csak azután szánjuk el magunkat.
A második lépés annak megvizsgáltatása, hogy a tervezett terület alkalmas-e
dióskertnek. Ennek véleményezésére szak-laboratóriumot kérjünk fel. Meg kell
vizsgálják a talaj típusát, a mélyebb talajrétegeket, kötöttségét, kémhatását,
szervesanyagokkal (humusszal) és a legkülönbözőbb makro- és mikroelemekkel
való ellátottságát. Javaslatot kell adjanak a telepítés előtt esetleg szükséges
tápanyag-feltöltésre, talajfertőtlenítésre.
Ha ezután is kitartunk diótelepítési tervünk mellett, következnek a hivatalos
aktusok. Ha a tervbevett területen korábban nem volt gyümölcsös, valószínűleg
nem szerepel az országos gyümölcs-kataszterben. Fel kell vetetni. Az érdi kutatófejlesztő kht-nál lehet az eljárást elindítani. A területileg illetékes jegyzőtől
telepítési engedélyt kell kérni. Ha a jövőben még lesz telepítési támogatás, - amit
kétlek, - arra pályázni kell. Itt is elég sok követelménynek kell megfelelni. Ha
kerítést, öntözésberuházást, kiszolgáló épületet szánunk a dióskerthez, ennek mind
külön hatósági eljárási igénye van. Mindez sok-sok hónapot - évet - igényel. Nem
baj, mert a szükséges szaporítóanyagot is legjobb több évre előre megigényelni és
leelőlegezni, hogy a szükséges időben rendelkezésre álljon. És az esetleg szükséges
feltöltési műtrágya, talajjavító anyag beszerzése is elhúzódhat.
Mekkora dióültetvényt tervezzünk létesíteni?
Hát, minél nagyobbat! Akkorát, amekkora földünk van, vagy amekkorát lehetőleg egy tagban - meg tudunk venni. Ha árutermelő ültetvényben
gondolkozunk, véleményem szerint kicsiben nem szabad gondolkoznunk. A hazai átlagos ültetvénynagyság jelenleg 3 ha. Ez
nem lehet gazdaságos. Az árutermelő diósnak annyi nagyértékű beruházás-igénye van (traktor, munkagépek, a
növényvédelem és a betakarítás gépei, a dió mosásának, szárításának, áruvá készítésének gépei, öntözőberendezés, stb.), ami
csak nagyobb területen térül meg. Magam - közel 11 hektáros gyakorlattal - gépesített családi méretként a 20-30 hektár
területű dióültetvényt tartom ideálisnak. Erre már lehet gépesíteni, meg is térül. Üzemi árutermelő ültetvényként pedig ennél
nagyobbat.
(Csak zárójelben jegyzem meg, biztos forrásból jutott tudomásomra, hogy egy vállalkozó Moldáviában 3500 hektáros
dióültetvény megvalósításán fáradozik. Hazai viszonyok között az 5000 hektáros diós nagyüzemet tartom elfogadható felső
határnak.)
Külföldön látni egészen apró dióültetvényeket is, akár néhányszáz négyzetmétereseket is. Ha valaki kiegészítő jelleggel,
csekély árutétellel akar diót termelni, azt is lehet. De nem lesz árualapja, a kereskedők nem fogják komolyan venni,
csekélyke áruját vagy el tudja adni, vagy nem. Az ilyen apró ültetvényeknek olyan célja lehet, hogy a más célra nem alkalmas
kieső területeket hasznosítsa a gazda, és ezeken a darab-földeken például diófaanyagot termeljen. Ilyen művelésmódot lehet

látni Olaszországban Nápoly környékén, ahol eleve faanyagtermesztési céllal mintegy 2 m-es magasságban oltják csak be a
magoncot - a végleges helyén - nemes, diótermő fajtával. A törzs jó lesz faanyagnak, a dió csak alkalmi ráadás.
Jelenleg (2002) a magyarországi dióültetvények ültetvénynagyság szerinti megoszlása a következő:
Ültetvénynagyság .....Összterület, ha
25 ha-nál nagyobb .......800
20-25 ha ................250
15-20 ha ................300
10-15 ha ................320
.6-10 ha ................380
..3-6 ha ................450
..1-3 ha ................450
1 ha-nál kisebb .........200
A dióültetvény térállását, a sorok irányát és hosszát jóelőre tervezzük
meg. A sorok égtáj szerinti irányának nincs jelentősége. A
leghelyesebb, ha a sorok a terület hosszabb oldalával párhuzamosak,
legalább az egyik telekhatárral. Fontos viszont a sorok hossza a - fejlődéskori és termőkori - gépi munkák elvégezhetősége
szempontjából. Ha a terület 500-600 m-nél nem hosszabb, nem indokolt a sorokat keresztutcával megbontani. Ha hosszabb,
400 m-enként ajánlanak keresztutat. A sorirány, a kötés és a talajfelszín gyommentes állapotban tartásának követelménye
összefügg. Ha öntözőcsövek nem gátolnak, a talajművelés vagy fűkaszálás keresztben is végezhető. Ha füves a terület
felszíne, szóba jöhet az egyenlő oldalú háromszöges kötés is, ami a diófa kör-alapterületű koronájának leginkább megfelel, a
területet a legjobban használja ki. Sűrűbb ültetés esetén ez esetben 15-20 év után minden második sort szedjük ki, majd
néhány évvel később a megmaradt sorokban minden második fát. Ekkor újból helyreáll a kör-alapú koronának leginkább
megfelelő térállás. A sorok hosszának és a telekhatártól való távolságának tervezésénél gondoljunk arra, hogy a traktornak
a sor végén meg is kell fordulnia.
Akinek már van gyümölcstermelési tapasztalata, egy nagy hátrányát és két nagy előnyét fogja tapasztalni a diónak más
gyümölcsökhöz viszonyítva. Hátránya, hogy a dióliget egy jó évtizedig nem fog érdemi bevételt hozni. Addig csak költségek
vannak, amik kérdéses, hogy mikor térülnek meg, ha megtérülnek. De előnye, hogy a diósgazda életében gyakorlatilag nem
kell számolni az újratelepítés költségeivel, az ültetvény termőre fordulásától a gazda élete végéig teremni fog.
A másik nagy előnye az értékesítés. Aki már termelt valamilyen gyümölcsöt, az tudja, milyen kiszolgáltatott a termelő
helyzete a gyümölcs értékesítésekor. A felvásárló, a kereskedő diktálja az árat, és örülni kell, ha gyümölcsünket el tudjuk
adni, mert az őszibarack, a kajszi, a szilva, a meggy, stb. másnap-harmadnap már semmit nem ér. Még az alma, ami hűtőben
tavaszig-nyárig is eláll, hűtőből kivéve erősebben folytatja az érést, és rövid időn belül romlásnak indul. El kell tehát adni,
ahogy veszik. Mindezekkel szemben a dió szárítás után károsodásmentesen eláll egy évig is - hűtési költség nélkül, - van
időnk az árura vevőt találni.
És jelenleg a dióból nincs túltermelés, a világ legnagyobb dióimportőre, a német piac itt van a szomszédunkban.
A diónak van piaca. De miért van?
Azt hiszem, a helyes választ Poór József fogalmazta meg. Szerinte azért, mert a diótermesztés nehéz ágazat, ezért kevesen
szánják rá magukat.
Szociológiai tanulmányt érdemelne, hogy Magyarországon kik foglalkoznak diótermesztéssel. Azt hiszem, igen meglepő
eredmény, igen vegyes összetétel jönne ki, a hagyományos, kisparasztinak tekinthető, képzetlen rétegtől a magas végzettségű,
nagyüzemi gyakorlattal rendelkező agrár- és kertész-szakembereken át a mezőgazdaságon kívüli vállalkozásokból
jövedelmet szerzett, a diófát befektetésként kezelő, a diófát szerető rétegig. Ez utóbbiak közül ismerek kereskedőket,
elektronikai szakembereket, külföldön dolgozókat is.
Franciaországban már volt ilyen felmérés. Ott a diót 90 %-ban főhivatású diótermelők termesztik. Egy részük kisebb
mellékjövedelemmel is rendelkezik, de nagy általánosságban kijelenthetjük, hogy a francia diótermesztők a dióból élnek meg.
És jobban, mint mi.
Konkurencia-elemzés: A kaliforniai diótermelők már most is tarolnak, Európában is. Termésátlagaik a magyar átlagoknak
legalább a háromszorosa. Dehát gyakorlatilag a világ túlsó végén vannak, a szállítási költség - és idő - figyelembevételével a
német piacon versenyképesek tudunk lenni. A török és a kínai dió bár olcsó, még szállítással is, de rossz minőségű, és csak
arra kell ügyelni, hogy nehogy a kínai diószállító hajó hamburgi érkezése után közvetlenül akarjunk mi is eladni, mert akkor
alacsonyak az árak. A török diót a nem kielégítő tisztasága miatt nem látják szívesen a német piacon. Törökország ugyan
dió-nagyhatalom, de inkább a mediterrán térséget, az arab piacot látja el.
A francia diónak - különlegesnek mondott, de a magyarnál gyengébb minősége miatt - nimbusza van. Az biztos, hogy jó áron
kel el, de több megy belőle az angolokhoz, mint a mi német és osztrák célpiacunkra. A román és a moldáv dió nagy
konkurenciát jelent, de a románnak lényegesen rosszabb a minősége. Az olasz diótermelés pedig nagyon visszaesett, és az
olaszoknál a belső fogyasztás is nagy, az exportpiacon nem versenyezhetnek.

Most már, az Európai Unióban, újabb pozitívummal számolhatunk. Jelenleg már az Unió belső diótermelőinek
tekinthetjük magunkat. Az Unió a saját termelőit védi a külső beszállítókkal szemben, és bár a dióból nincs
túltermelés Európában, a belső termelő helyzete mégis biztosabb, mint aki kívülről akar diót behozni. Már tavaly
is előfordult, hogy - más okok miatt - amerikai árukra többletvámot vetett ki az Unió. Ez az intézkedés mellékhatásként - a kaliforniai diót egy időre megdrágította az európai piacon. Ilyen intézkedés a jövőben is
előfordulhat. Az olyan nagyobb beszállítók mint Moldávia, egy ideig még piaci hátrányban lesznek a magyar dióval
szemben, és az amerikai dióra jelenleg is 10 %-os vám van érvényben.
Számolnunk kell a délkelet-európai diótermelők konkurrenciájával, nemcsak az ukrán és szerb, hanem a már uniósnak
számító román és bolgár dióval is. Ezekre mindegyikre jellemző a gyenge minőség, továbbá az olcsó munkabérek miatti
alacsony ár. A német piacon árleszorító hatásuk jelentős, rájuk hivatkozva a német kereskedők a mi minőségi diónkat se
kívánják megfizetni. Pedig diónk versenyképes.
Bolgár házikerti dió:

Mire alapozhatjuk, hogy a magyar dió versenyképes a német piacon?
Három tényezőre. Először is a nemesített magyar diófajtákra. Méretük nagy, az összes szelektált és keresztezett magyar fajta
átlagos mérete megüti az EU-szabvány szerinti extra minőséget. Alakjuk tetszetős, és ez a körülmény a fogyasztó választását
nagyban befolyásolja. A héjas dió színe és a dióbél színe világos, megfelel a fogyasztók igényeinek.
Hazai nemes dió:

Másodszor a magyar dió minőségére. Köszönettel tartozunk a néhány, igazán nagyüzemi diós gazdaság vezetőinek, hogy exportra dolgozva - a termesztés és a feldolgozás során a minőségre mindvégig ügyeltek, és ezáltal jól bevezették a magyar

diót a német piacra. Mit is értünk minőség alatt? Amit az EU-szabvány ért. A német piacon megjelenő magyar dió minden
minőségi vonatkozásban megfelel az extra minőségnek.
A harmadik versenyképességi tényező pedig a koraiság. Erről nem tehetünk, ez természeti adottság és fajtaadottság. A
magyar dióból az első kamionok szeptember végén Németországban vannak, és ezzel előbb tudunk megjelenni, mint a
Grenoble-i dió, ahol a diókereskedés - rendeletileg - csak szeptember 25-én kezdődhet. A kaliforniai dió pedig október 10-e
után jelenik meg Németországban, ezen belül favoritjuk, a Hartley október 20-a után.
A dióültetvény megtervezése során egy kérdésről nem szóltam, szándékosan. A porzófákról.
Más gyümölcsfajoknál az ültetvény tervezését a termő és a porzó fák arányának tervezésével kell kezdeni. Na, a diónál nem.
Egészen a közelmúltig pedig minden szakmai ajánlás kevés porzófa telepítését is ajánlotta. Tíz éve, amikor a diótelepítést
elkezdtem, már csak 1 %-ot ajánlottak. Ma már vezető diónemesítőnk, dr. Szentiványi Péter - hosszú vizsgálatok után - azt az
álláspontot hirdeti, hogy hazai fajtáinknál nemcsak hogy nem szükséges, hanem káros is, ha a nővirágok nyílásával egy
időben pollent szóró diófák virágoznak az ültetvényben.
A dióvirág ismertetésekor utaltam a túlporzásra. A dió esetében ez a nagyobb veszély, nem a beporzás elmaradása. Egyrészt
hazai fajtáink nő- és hímvirágainak nyílási ideje egyébként is kis mértékben egybeesik. Másrészt a kárpáti diórassz többi
egyedére is jellemző, nemcsak a jelenleg köztermesztésben lévő hazai fajtadiókra, hogy bizonyos, kisebb százalékban
megtermékenyülés nélkül is fejlődik a nővirágból diótermés (ez az apomiktikus terméshozás).
Tehát én a magam részéről nem ajánlok külön porzófát. Egyébként is az az általános, hogy csemetehiány vagy más ok miatt
amúgy is több fajta kerül egyidőben eltelepítésre, és idővel pótlásként is kerülhet be más fajta. Már sok a pollen.
Dr. Szentiványi Péter ajánlotta a következő egyszerű módszert, amivel gyakorló diósgazdák vizsgálhatják, fellépett-e a
túlporzás miatti termésveszteség diófáik között.
Néhány fa alatt számoljuk meg a lehullott terméskezdeményeket május végén. És számoljuk (becsüljük) meg a fán lévő
terméskezdeményeket is. A kettőt vessük össze, és ha a hullás arányát túl magasnak tartjuk, pl. 30 %, gondoljunk a
túlporzásra.

A termőhely kiválasztása.
Mottó:
„Kicsi ker´be egy diófa,
Diófának három ága”
(Erdélyi magyar népdal)
Tisztelt Kollégám, a legelső kérdés az, hogy az a termőhely, ahova diófát szándékozunk ültetni, alkalmas-e diófának.
Válaszoljunk erre a kérdésre nyugodtan igennel, kapásból ne utasítsuk el a dióültetés lehetőségét, és csak utána kezdjük
részletesebben vizsgálni a talajt, a fekvést, a vízellátást, a fagyveszélyt.

Igenlő álláspontunkat egyrészt Szentiványi Péter megállapítására alapozhatjuk, aki szerint ez a növény Magyarország egész
területén megtalálja életfeltételeit, másrészt pedig a gyakorlati tapasztalatokra. Az ország területén ugyanis nagy
közelítésben annyi diófa van, ahány házikert. Ha egy kertben nincs diófa, akkor a másik kertben kettő van, és ezen kívül a
külterületek, szőlők diófái pótolják a hiányzókat, végül az üzemi ültetvények diófaállománya már szinte csak ráadás.
Vagyis gyakorlatilag ahány házikert, annyi diófa, az ország teljes területén.
Magyarország területén az üzemi diósok is szétszórtan helyezkednek el, különböző termőtájakon. 10-15 ha-os vagy nagyobb
dióskertekből ugyanúgy több létesült Békés, Fejér, Heves, Borsod, Vas, Győr megyékben, mint az eddig hagyományos diótermőtájnak tekintett Szatmárban vagy az állami gazdasági, felülről parancsolt rendszerben diótermőtájjá vált Somogyban.
Azt javaslom tehát, a diótermesztési lehetőség elutasítása helyett keressük meg, teremtsük meg a termesztés feltételeit, legyen
szó kiskertről vagy árutermelő üzemről.

Bár a diófa Magyarországon általában mindenhol jól megél, a legtöbb kicsi kertben is, mint a népdal mondja, az eredményes
termesztés érdekében tartsuk szem előtt a dió botanikai leírásánál a terület fekvéséről, a talajról, a vízigényről
elmondottakat! És tartsuk szem előtt, hogy hazai viszonyainkhoz a hazai fajták és magoncok, vagyis a kárpáti fajtakör
egyedei alkalmazkodtak a legjobban! Ezeknél nincs gond a téli fagytűréssel, a tavaszi kihajtás idejével.
Északibb vidékeken, például Dél-Angliában az is előfordul, hogy a tavaszi fagyok is rendszeresen veszélyeztetik a fiatal
hajtásokat. Nálunk ez a veszély kisebb, egy kihajtáskori, a csúcsrügyek kibomlásakor vagy virágzáskor jelentkező fagy
legfeljebb csak az azévi termést viheti el, a hajtásokat, a fát nem károsítja. Ezzel együtt is, akinek fontos a diótermés, tavaszi
fagytól kevésbé veszélyeztetett helyre ültesse diófáit!
Azért a tavaszi fagyveszélyt tekintve legyünk óvatosak. A potenciális fagyveszélyt tekintsük termőhelyválasztó tényezőnek. A

diófa ugyanis a hazai termesztett gyümölcsfélék legfagyérzékenyebbike. Még a kajszinál is érzékenyebb.
A hazai vadon növő fák közül az akác jellemzően fagyérzékeny a dió kihajtásának, virágzásának idejében. Ezért azt ajánlom
tisztelt tervezgető Kollégámnak, ugyan menjen már ki a leendő dióskertjébe még a dió eltelepítése előtt egy április végimájusi hideg éjszaka után. Akácfa mindenhol van az országban. Tekintse meg a leendő dióskert területén és környékén
akkor kihajtó akácfákat. Ha fagykárt lát rajtuk, gondolkozzon el a terület fagyveszélyességén.
A fagyveszélyesség dombos vidéken igen szembetűnő a völgyekben. Az említett akácfákon is megmutatkozik, de dióültetvényt
ért fagykárnál is szemmel látható, hogy a völgyből fölfelé a domboldalon meddig volt fagy. Talán a domboldalak délnyugati
oldala a legjobb.
Sík vidéken nincs hova lefolyjon a fagyos levegő, fagy után a diófán, az akácfán meglátszik, hány méter magasságig fagyott.
Diós gazdák - házikertekből is - tömegesen számolnak be olyan jelenségről, hogy az adott évben a diófa csak 3 vagy 4 m
fölötti részén termett dió. Ez mind a fagy következménye.
Kritikusan hideg teleken, amelyekből százévente három-négy biztosan előfordul nálunk, a mélyfekvésű, fagyzugos helyeken
kipusztulásig fajulhat a fagykár.
Völgyekben, ahol a viszonylag sűrűbb hideg levegő összefolyik a környező dombokról, nemcsak a fagyveszélyre kell
figyelnünk, hanem arra is, hogy az ősz kezdetén, amikor már hűl a levegő, a völgyekben heteken át jóval alacsonyabb a
hőmérséklet, mint a környező területeken. Ez oda vezet, hogy lassulnak a diófa életfolyamatai, késik az érés. Ugyanaz a
diófajta, amely a domboldalon a fajtára jellemző időben érik, a völgyben később.
Hazánkban olyan gond sincs, - mint a diótermelésre kevésbé alkalmas északibb vidékeken, - hogy a dió ősszel ne érne be
biztonságosan. Bár a dió közel két hónapos érési ideje alatt nálunk is előfordulnak jellemzően korán vagy későn érő
változatok, a hazai elismert fajták érése nem mondható későinek, a dió érése általában még olyan időben megtörténik,
amikor jól be is takarítható.
Ebben a kedvező helyzetben elévülhetetlen érdemei vannak a hazai diónemesítőknek, élükön Szentiványi Péter bácsival, akik
1950 táján kijelölték a diónemesítés szempontjait, és ezekhez a szempontokhoz következetesen ragaszkodtak a későbbi
évtizedek nemesítő és fajtakipróbáló tevékenysége során.
Ma már szinte elképzelhetetlen, de tessék csak elképzelni, 1950-ben a kukorica betakarítása még nem volt gépesítve
Magyarországon, és kizárólag az embert gyötrő kézi kukoricatörési módszert alkalmazták. A kukorica az egyik fő
mezőgazdasági kultúra volt akkoriban is, aminek a betakarítása ezerszer lényegesebb volt, mint az ugyanakkor lehulló dió
összeszedése. Ezért a diófajták értékelésének egyik fontos szempontja volt az érés ideje, az számított értékes fajtának,
amelyik a kukoricatörés - október - előtt beérett. Az eltelt ötven év alatt a kézi kukoricatörés megszűnt, de hála a
nemesítőknek, a diószüret se húzódik későre. A diószüret idején még bízni lehet a jó időben, az elismert fajtájú dió jól beérik
kedvezőtlen őszi időjárás esetén is. Az angolok pedig arra panaszkodnak, hogy nedves klímájuk alatt a diót nem sikerül
teljesen beérlelniük.
A kifejlett diófa helyigényes, erre ültetés előtt kell gondolnunk. Ha csak egyet ültetünk is, olyan helyet
válasszunk, ahol felfelé 25 m magasságig nem zavarja a növekedését semmi, nem közelít meg
villanyvezetéket, szélességben pedig ágai szabadon nőhetnek 15 m átmérőjű körben. Számítsunk arra, hogy
alatta más növény nem termeszthető, idős korára a fű is kiritkul alóla, és a nagy fának oldalirányban is
jelentős árnyéka van délelőtt és délután.
A diófa nagyobb koronája jobban ki van téve az erős szeleknek, mint más gyümölcsfáké. Jellemzően szeles
helyre nem ajánlatos telepíteni. A frissen eltelepített diócsemeték érzékenyek egy esetleges szélviharra,
hajtásuk, a leendő törzs könnyen letörhet. Még a második-harmadik évben is félnünk kell a viharkártól.
Ezért a termőhely kiválasztása során előnyös, ha az új telepítésű dióskertet az uralkodó szélirány felől
nagyobb fák védik. Ez lehet akár erdősáv is.
Ugyanakkor nagy fák közvetlen közelében (10-20 m-re) a diócsemeték az árnyékhatás és a gyökér-konkurencia miatt
gyengébben fognak fejlődni. Nálunk. Melegebb, naposabb éghajlatú vidékeken (de ha a globális felmelegedés hozzánk is
eljut, lehet, hogy nálunk is) a fiatal diófára jó hatású, ha nem süti egész nap a nap. Ezért Spanyolországban azt ajánlják,
oldalirányban nem árt, ha a közelben nagyobb fák vannak.
Egészen más szempontjai vannak az egyes - házikerti, szórvány - diófák telepítésének és az üzemi méretű dióültetvény
megtervezésének. A ház mellett az a legfontosabb, hogy a diófa szépen nézzen ki, jól fejlődjön, árnyékot adjon, és jó, ha diót
is ad. Ezért a ház mellett megengedhetőbbek lehetünk a magoncokkal, mint olyan diótermelő gyümölcsösben, ahol a fák
egyetlen haszna a diótermés. Otthon nyugodtan élvezhetjük a diófa egyéb áldásait is.
Diófa a ház mellett:

Házikerti diófa Hollandiában:

Monokultúrában, vagy más gyümölcsfákkal vegyesen, illetve milyen egynyári köztes
növényekkel neveljük a dióültetvényt?
A diófa leveléből kimosódó, valamint a gyökeréből kiváló juglont, mint sok más növény
növekedését gátló hatóanyagot vegyük figyelembe más gyümölcsfákkal vegyesen tervezett
telepítésnél, valamint a köztes termesztésnél. A juglon ugyanis nemcsak a gyomokra,
hanem a kultúrnövények nagy részére is hat. Ilyenek például az almafélék (Malus fajok), a
fenyőfélékből a Pinus fajok, továbbá az erikafélék és a pimpók. A konyhakert növényei
közül pedig a krumpli és a paradicsom növekedésére káros a juglon.
De például sárgarépát eredményesen termeszthetünk a dió köztesnövényeként, amint
jobbra látható.
Kukoricával is sikeresen társítható a dió:

Ezek a képek franciaországi felvételek voltak. Hazai példát a rendszeres búza-köztesről ismerek, a Fegyvernek melletti
surjányi 25 ha-os dióskertből, ahol az ültetvény életének első 15 évében rendszeresen búzát termesztettek a diófasorok
között:

Búzatarló augusztusban:

A diófa lombja mint ernyő nagyszerűen árnyékol, de ezt az árnyékot kultúrnövényeink nagy része nem szereti, növekedésük
gyenge lesz a diófa árnyékában. Nemcsak alatta, hanem a diófától északra, keletre és nyugatra is. Igaz ami igaz, a diófa
individuális, nem társas lény.
De ez sem igaz minden esetben. Előfordul, hogy nem a dióültetvényben termesztenek köztesnövényeket, hanem a diófa a
köztesnövény más kultúrákban, és alatta mégis gond nélkül megél a főkultúra növénye.
Felső-Provanszban például gyakori látvány, hogy a levendulamezőn itt-ott egy-egy diófa is áll. Alatta a levendulának semmi
baja, szépen díszlik. Valószínű ez esetben, hogy a diófa már a levendula eltelepítése előtt is ott volt, és nem vágták ki. Persze,
ez nem diótermesztés.

De a következő képen már az valószínűsíthető, hogy a levendula a dió köztese, arra a kis időre, amíg a diófák megnőnek,
teremni kezdenek, és diófelszedő géppel nem kell járni a diósban. Mondjuk, tíz évre.

(Tényleg, tisztelt gyógynövénytermesztő Kollégám, itthon miért nem látni ilyent? Egy kis illóolajlepárló üzemmel kiegészítve?)
Diótelepítés előtt vegyük szemügyre, és gondoljuk át a termő diófa tulajdonságait!
A termeszteni kívánt diófajtánk (fajtáink) fajtaleírásában szerepelnek a termőkorú fák várható méretei is, rendszerint
megadják a fa növekedési erélyét, koronaformáját. Fontos ezekről a jellemzőkről az ültetvény megtervezése időszakában
tudomást szereznünk, mert így tervezhető a sor- és tőtávolság, aminek jelentőségét mintegy 20 év elteltével érzékeljük igazán.

Mielőtt az ültetvény sor- és tőtávolságának megtervezésébe mélyednénk, véssük eszünkbe, hogy a diófa nem olyan fa, mint a
közönséges, egyéb gyümölcsfák. Ahhoz, hogy a diófa diót teremjen, nővirág kell. A dióváltozatok túlnyomó többségénél
nővirág csak a hajtások végén fejlődött csúcsrügyekből képződik. Azokból is csak akkor, ha a hajtások végét fény éri, a
csúcsrügy kialakulásának évében.
A csúcsrügyes diófa tehát nem ültethető sűrűn.
Figyeljünk, mit írt Baltet Károly, 19. századi diószakértő: (A diófa) "... szereti a nagy tért és szabad levegőt; ugyanazért
látjuk, hogy a diófa díszlik a mezőkön, a szőlőkben, az utak mellett, síkon és lejtőkön, de erdőnek ültetve nem díszlik oly jól,
mint egyenként, vagy szétszórva, vagy kisebb csoportokba és sorokba ültetve."
Mifelénk nem szokás a domboldalakat teraszírozni, mint a világ sok, régi, fejlett mezőgazdasági kultúrájú országában.
Szíriában például rendszerint a teraszok közepére, a rétegvonalakat követő sorokba ültetik a diófát.
Kínában annyival jobb a teraszra ültetett diófák helyzete, hogy rengeteg öntözővizet kapnak a teraszos rizsföldek szélében.
Ehhez persze a terasz szélére kell a diófát ültetni, dehát oda úgyse ültetnek mást. A diófa jó megvilágítást, bő vizet kap,
teremhet bőven. De a dió gépi szüretére ilyen helyen gondolni se lehet.

Milyen kötésbe helyezzük a diófákat?
Mottó:
„mily tér egyik diófától másikig,
hol ezer csoda burjánzik,”
(Babits Mihály)
Mert elképzelések, azok vannak. Kínában például ilyen ajánlást tettek közzé:

Magyarországon négyféle kötésmódban, négyzetes, téglalap-alakú és kétféle háromszöges kötésben egyaránt találhatók
dióültetvények. Ha a háromszög derékszögű háromszög, hármaskötésnek nevezik, de ennek üzemi művelése nehézkes, mert
nincsenek kifejezett sorirányok. Ha a háromszög egyenlő oldalú, a sorok futása három irányban is elképzelhető. Művelésre,
gépek mozgására igen kedvező.

1. A diófa természetéhez, kerek koronájához talán az egyenlő oldalú háromszög kötés illik leginkább, mint amilyen
Tiszakóród határában, a Túr-bukónál lévő dióliget. A fák szabadon növekedhetnek, nem árnyékolják le egymást, és a
gyomirtás három irányban végezhető a területen. Szabálytalan alapterületű dióültetvényekbe ez ajánlható leginkább.
Magyarországon ez a kötésmód a legritkább, talán az előzetes kitűzés nehézsége miatt. Kaliforniában, a diótermesztés
fellegvárában igen gyakori a háromszöges kötés. Egy 20 ha területű dióskert felülnézeti képe:

Mielőtt áttérnénk a derékszögű kötésekre, egy rövid útmutatással szeretném segíteni a diófák természetes elhelyezésének
híveit.

Példaként induljunk ki hektáranként 167 db diófa elhelyezéséből. Ez alig sűrűbb, mintha négyzetes
kötésben 8x8 m-t alkalmaznánk, ami Magyarországon a leggyakoribb.
A számítást a szabályos hatszög megtekintése segíti, mivel háromszög kötésben minden fának 6
szomszédja van. Néhány összefüggés:
1. A hatszög oldalának hossza (a) megegyezik a hatszög középpontjának a csúcsaitól való
távolsággal (R).
2. A hatszög középpontjának távolsága az oldalvonalaktól (r) az előző távolság 0,866-szorosa, és fordítva, az
oldalvonalak hossza (a) a középpont és az oldalvonalak távolságának (r) 1,1547-szerese.
3. A hatszög területe (S) az oldalvonal (a) négyzetének 2,5981-szerese, vagy a középpont és az oldalvonalak távolsága (r)
négyzetének 3,4641-szerese.
Az összefüggések alapján a háromszöges dióültetvény könnyen megtervezhető. Ha egy hektárra 165 db fát tervezünk, akkor
a=R=4,80 m, r=4,15 m, S=60,6 m 2. A sorok távolsága 4,15 m.
A következő ábra szerint a páros sorok első fáit a startvonalra ültetjük, egymástól 8,30 m-re. A páros sorokban a fák
távolsága 14,40 m.
A páratlan sorokban a startvonaltól 7,20 m-re ültetjük az első fát, és attól kezdve a többit 14,40 m-re, a sorok végéig.

Amilyen arányban változtatunk a terv szerinti sorok távolságán, olyan arányban változik a fák soron belüli távolsága is, az
elfoglalt terület pedig négyzetes arányban. Jó tervezgetést!
2. A hármaskötés (derékszögű háromszög) megtervezése egy török útmutató szerint, és az útmutatás alapján ültetett diós
kiskert:

3. A téglalapos kötéseknél általában a hosszú oldal a rövidnek kétszerese, tehát eleve benne van a négyzetessé való átalakítás
lehetősége. Egy lehetséges kötésmód például az 5x10 m, mint Lengyeltótiban a közepes korú ültetvény.
Más esetben 8x10 m-es téglalapot is ajánlanak, használnak, ez esetben a későbbi ritkítással 10x16 m alakul ki.
4. A legáltalánosabb a négyzetes kötés. Például ha 8x8 m-re ültetünk, majd később, mikor a fák lombkoronája összeér és
egymást károsítja - a fényhiány miatt, - ki lehet vágni minden másodikat, ekkor a kötés kb. 11,5x11,5 m-esre alakul, és a
sorok átlóssá válnak. Vannak eleve 12x12 m-es ültetvények, és találhatók idősebb, 15x15 m-esek is.

Itthon is, külföldön is gyakori elgondolás, hogy kezdetben jóval sűrűbbre ültetnek, és idővel ritkítanak.

Azt ajánlja John Gordon amerikai szakember, hogy a mindenkori térállás, a diótermő fák sortávolsága akkora legyen, mint
amilyen magasak a fák. Így a 45°-ban beeső napfényt a törzs alsó részéig hasznosítani tudja a diófa. Rendszeresen ritkítsunk.
A dióültetvény megfelelő sűrűségét Gordon úr szerint úgy is ellenőrizhetjük, hogy a legmagasabb napállás idején, a dél körüli
4 órában megnézzük, a talajfelszínt hány százalékban éri napfény. 40-60 % elég.
Ha sűrűre telepített ültetvényünket ritkítani akarjuk, létezik másik elgondolás is, mint minden második fa kiszedése.
Eredményt ad az is, ha a sorban minden harmadikat szedjük ki, mert a megmaradt kettőnek megnő a szabad területe. A
következő sorban egy fa eltolással ismételjük meg.
És egy még fokozatosabb ritkítási módszert jelent, ha amikor hozzákezdünk a ritkításhoz, nem egész fákat szedünk ki
rögtön, hanem először a kivágandó fáknak csak néhány alsóbb ágát vágjuk le, majd a következő évben többet, és csak
azután vágjuk ki az egész fát.
Az oldalrügyön is termő magyar fajták megjelenésével változott, sűrűbb lett a kutatóintézet hivatalos ajánlása is. Jelenleg
már ajánlják a 6x9 m-t, ami idővel 9x12-vé, majd 18x12-vé alakítható. Ha minden második sorban eltoljuk a fákat, akkor
ritkításkor alakulnak ki a hossz- és keresztirányú sorok.
És ugyancsak a legújabb magyar diófajták esetében a fentieknél jóval sűrűbb, pl. 5x5 m-es kötést is ajánlanak (400 fa/ha).
Sövényművelésnél extrém sűrű tőtávolság is használatos, 7-8 m sortáv x 2-4 m tőtáv. A legsűrűbb a 7x2 m, ahol a fák
összefolynak, és valóságos falat alkotnak.
Sor- és tőtáv
8x4
7x4
8x2
7x2

1 fa területe m 2

Fák száma 1 ha-on
32
28
16
14

312
357
625
714

Sövényművelésben 4,5-5 t/ha termésátlagok várhatók el.
Létezik a soros művelés és a sövényművelés kombinációja is, a rövid sövény. Tisztelt tervezgető Kollégám, nézze meg a
következő légi felvételt. Kaliforniában készült. Jobboldalt háromszög kötésű dióültetvény látható, balra pedig termő diós,
rövid sövény művelésben. Ennek lényege, hogy a sorban 3-4-5 fa sövényszerűen áll egymás mellett, majd kisebb szünet után
jön a következő 3-4-5 fa. A szomszédos sorban pedig eltolással.
Ennek a térállásnak az az előnye, hogy szellősebb a dióskert, a betegségek kevésbé tudnak elhatalmasodni. Ugyanakkor
kihasználható az oldalrügyes diófajták nagyobb potenciális termőképessége.

A térállás hibájáról a termő korú ültetvényben egyszerű szemrevételezéssel is meggyőződhetünk. Én például az alábbi
ültetvényt jelen állapotában túl sűrűnek találom. Nézzük meg a zuzmós ágakat, ez a párásság jele.

Legyen inkább ilyen szellős, napfényes, ligetes:

A diófák térállása az egész világon kérdés. Egyforma válasz már csak azért sem adható rá, mert eltérő az egyes vidékeken az
egyes fajták növekedése, és a térállás nagyban függ az alkalmazott művelési és szüreti gépesítéstől.
Hollandiában például - házikerti, kiskerti viszonyok között - a diófa tenyészterületét 7,5 m x 8-9-10 m-ben jelölik meg,
természetesen az ültetni kívánt diófa fajtájának növekedésétől függően.

Magam 8x8 m-es térállásba ültettem diófáimat, a három magyar szelektált fajtát (A-117, M-10, T-83), és ezt a választást 11
év elteltével se találom rossznak. De ha lenne még szabad földterületem, egyéb kötésmódot is és más fajtákat is kipróbálnék.

És Ön, tisztelt diófaültető Kollégám, milyen térállást, milyen kötést tervez?
Ha még nem döntött, azt javaslom, tekintsen meg fiatalabb és idősebb dióskerteket, és a saját szemének higgyen, melyiket
látja sűrűnek vagy ritkának.
A sűrűn ültetett diós termőkorban ritkítható. Tizenkét éves kortól már figyelhetjük, hogyan lenne legcélszerűbb a ritkítást
elvégezni, ha a napfényes, ligetes dióst már nem tudjuk az alsóbb oldalágak lemetszésével se fenntartani, és az ültetvény
károsan elsűrűsödik.
Magyarországon a dióültetvény végleges tőszámának ritkítással végzett beállításában Poór Józsefnek és Dankó Józsefnek
vannak a legnagyobb tapasztalatai. Véleményük szerint ne siessük el a fák kivágását, hanem előbb az ágakat, koronákat
ritkítsuk, ahol kell, és ha a kivágás mellett döntünk, akkor is helyesebb fokozatosan végezni, mindig csak a legsürgősebb
helyeken kivágni. Az ültetvény többi, kivágásra ítélt fája pedig még teremjen néhány évig.
Ajánlásuk szerintem is reális, bár ellentétes a kaliforniai kutatók ajánlásával, a kaliforniai termesztők gyakorlatával. Ott
egész fasorokat számolnak fel egyszerre, ekkor több évre, 5-6 évre is erősen visszaesik a diótermés. Kaliforniában
olcsóbbnak tartják az egyidejű beavatkozást. Való igaz, a termőkorú diófák kivágása nem olcsó.
Legalább 25 cm mélyen körbe kell ásni a fát. A vastagabb oldalirányú gyökereket baltával kell elvágni. A főgyökeret így nem
lehet elvágni, a fát nagy teljesítményű erőgéppel kell kihúzni. Mivel a szomszéd fák gyökere már régen túlnőtt a kijelölt fa
tövén, sőt, meg is erősödött, a kihúzás a szomszédos fák gyökérrendszerét is károsítja. A keletkezett gödröt be kell temetni.
Francia mintára választhatjuk azt a megoldást is, hogy lemondunk a leendő faanyag értékesnek tartott gyökeréről. Tizenéves
korban még amúgy is messze van diófánk attól, hogy faanyaga gesztesedjen, szép színt vegyen fel, értékesnek ezért se
tekinthető, nemcsak a vékonysága miatt. Ebben az esetben hagyományosan, föld felett fűrészeljük el a diófát, mintha nem
diófa, hanem közönséges fa volna. A tönkre pedig szisztemikus gyomirtót permetezünk, amitől sejtjei elpusztulnak, a fa nem
hajt újra, idővel a tönköt a gombák elbontják.

A talajállapot ellenőrzése a dióültetvényben
Mit tegyünk, tisztelt gyakorló Kollégám, ha már mindent megtettünk?
És dióültetvényünk mégsem akar úgy teremni, ahogy szeretnénk?
Nézzünk magunkba, és keressük magunkban a hibát? Vagy nézzünk bele a dióskert talajába, és keressük abban? Mi
természetesen hibátlanok vagyunk, tehát csak az anyaföld lehet a hibás.
Szóval, ássunk egy kutatóárkot. Öt méter hosszút, 80 cm széleset, 1,5 m mélyet. Hogy ezzel egy nap alatt se lennénk meg,
mert a kubikosok napi normája csak 4 m 3? Manapság már minden módosabb gazdának van markolója. Ha nekünk nincs, a
szomszédnak van.

A következő kérdés az, hogy hova ássuk. Egy biztos, a művelési irányra keresztben, a diófa tövétől a sorirányban 2 m-re
kezdjük, és az árok nyúljon túl a sorköz felén. A mutatott francia ábra szerint.
És elemezzük ki, amit látunk. A feltalaj és az altalaj textúráját, a diógyökerek sűrűségét és elhelyezkedését, a talajélet szabad
szemmel látható jeleit, a talaj víztartalmát, a művelési hibákat.

A következő képen például egy tömött altalajt láthatunk, amiben a diógyökerek nem fejlődtek. Lazíthatjuk, meszezhetjük,
szervestrágyázhatjuk. És korlátozzuk a gépek mozgását, amelyek összetömörítik a talajt.

Külön figyeljük meg a földigilisztákat, aktivitásukat. Azt írja egy francia szakember, hogy ha négyzetméterenként
300-nál kevesebb a giliszta, a talajélet aktivitása nem kielégítő. Ennek oka vagy a túl laza lalaj lehet, vagy a kevés
szervesanyag. Ha pedig a jobboldali kép szerint összegubancolódott gilisztákat látunk, vagy a talaj átmeneti
szárazságára kell gondolnunk, vagy túlságos tömöttségére.
Persze, a hazai földet mi ismerjük jobban, abba ne szóljanak franciák. Okosabbak is vagyunk, sokkal több meglátásunk lesz,
ha megszemléljük kutatóárkunkat, a felszíntől a sárga anyaföldig.
Ja, és talajmintát is küldhetünk egy laborba.
Ha az jön vissza, hogy túl tömör a talajunk, gondolkozhatunk, hogyan lazítsuk, a diófa gyökerének minél kisebb
megsértésével. Ami elkerülhetetlen, és a sebfelületen keresztül gombafertőzés érheti diófáinkat.
Ötven-hatvan centiméteres mélységben végzett egykéses lazítás:

És a munka eredménye:

Elmunkálás után:

Az később fog kiderülni, hogy a diófák mennyire sínylették meg.

Tápanyagellátás

A diófa tápanyagellátásának elmélete azonos más növényekével, ezért a szerves- és műtrágyázás elméletére nem kívánok
kitérni. A diótermesztés gyakorlatában nem is annyira az elmélettel, mint a tápanyagszükséglet gyakorlati megállapításával,
valamint a tápanyagkijuttatás módszerével merülnek fel kérdések.
Először azt kell tisztáznunk, konkrétan a diófánál melyik tápanyag milyen életfunkcióhoz fontos.
Nitrogén: vegetatív növekedés, nővirágkezdeményt tartalmazó rügyek kialakítása, termésképzés, a gyümölcs méretének
növelése
Foszfor: vegetatív szaporodás, a szövetek növekedése (gyökerek, hajtások, fatest)
Kálium: vízháztartás, fotoszintézis, gyümölcs kifejlődése
Kalcium: szövetek kifejlődése, anyagcsere
Magnézium: fotoszintézis, légzés
Vas: hiánya megnöveli a kalciumtöbblet okozta klorózis veszélyét; élettani folyamatokban vesz részt, csakúgy, mint a bór
és cink. Egyébként az összes mikroelemre szüksége van a diófának, de olyan minimális mennyiségben, hogy
gyakorlatilag soha nem fordul elő hiányuk, mert a talajban a diófa szükségletét sokszorosan meghaladó mértékben
állandóan rendelkezésre állnak.
A következő általános, tápanyagellátottsági megállapítások elsősorban a dióra vonatkoznak, de áttételesen érvényesek más
gyümölcsfákra is. Ezek több ország gyümölcstermesztési kutatóinak többé-kevésbé egybehangzó megállapításai. Ha
valamelyik, diótermesztéssel foglalkozó kutatóintézet a leírtaktól eltérő véleményen van, azt külön jelzem.
Ha vízhiány van, a diófa nemcsak szomjazik, hanem éhezik is, mert az egyébként rendelkezésre álló tápanyagot se tudja
felvenni.
A diófa nem kedveli a meszes talajt, az optimális mésztartalmat <6 %-ban, az elviselhető mésztartalmat 20 %-ban adják
meg. Ugyanakkor igényli is a meszet, az ideális szint 1 %. Ha viszont talajunk meszes, 8 pH fölötti, jelentős kálium-, bórés cinkhiánnyal kell számolnunk. És a bélminőség romlásával.
A kálium szerepe igen fontos a diófa esetében, négy okból is. Az enzimek aktivitásában, az anyagcserefolyamatok
zavartalanságában, ezen belül a szénhidrátok növényen belüli szállításában, vagyis a sejtek ozmózisos nyomásának
létrehozásában, másrészt az ellenállóképesség növelésében, nem utolsó sorban a fagytűrésben, végül a stresszhatások
kivédésében.
Átlagos, semleges kémhatású középkötött talajon talaj-kg-onként 230 mg K 2O az ideális káliumellátottság a diófa
számára. Bár meg kell jegyeznem, a török diótermesztési kutatóintézet ezzel szemben 1,2 %-ot ad meg ideálisnak, de ez
kicsit soknak tűnik.
Ha a talajban túl sok a felvehető kálium, magnézium- és mészhiány mutatkozik. Ezért alapszabály, hogy ha a talaj
hidrolitos aciditása (savassága) 4-nél kisebb, mésztrágyázni kell.
Ha a talajban túl sok a foszfor, cinkhiány lép fel. A diófa számára az optimális foszforellátottság talaj-kg-onként 100300 mg P 2O 5.
A nitrogéntrágyázás szinte mindig fontos, de különösen az homoktalajon, vagy öntözés mellett. Nem segít viszont a
nitrogénműtrágya az elsűrűsödött állományon. A török kutatóintézet 2,2-3,2 %-ban jelöli meg a talaj ideális nitrogénellátottságát a diófa számára.
Magnéziumot is igényel a diófa, a jó magnéziumellátottságot talaj-kg-onként 180-300 mg MgO-ban lehet megjelölni. A
magnéziumhiány úgy látható, hogy a levelek szélétől befelé halad a sárgulás, barna elhalás.

A hazai tápanyagellátási viszonyokról Szentiványi Péter már 1976-ban beszámolt. A diófa tápanyagigénye ismert. Ezért a
legbiztosabb, ha telepítés előtt szaklaboratóriummal bevizsgáltatjuk földünket, így képet kaphatunk a telepítés előtt
szükséges alapműtrágyáról, valamint a későbbiekben szükséges tápanyagpótlásról.
Az ültetés ideje előtt egy hónappal fejezzük be az alapműtrágyázást, és ültetés idején ne műtrágyázzunk, hogy elkerüljük a
diócsemete gyökerének károsodását.
A lengyeltóti ültetvényben például az alapműtrágyákból 3000 kg-nyit adtak hektáranként, ezen túl évente csak nitrogént
pótolnak.

A termőkori fenntartó műtrágya szükségletét szaklaboratóriumi vizsgálattal, levélanalízissel szokták megállapítani. Papp J.
1993-as adatai szerint kedvező a diófa tápanyagellátottsága, ha a levél szárazanyagában 2,4-3,2 % nitrogén, 0,18-0,24 %
foszfor, 1,8-2,4 % kálium, 1,5-3,0 % kalcium és 0,3-0,8 % magnézium található.
Ugyanezek az adatok a török kutatóintézet szerint: 1,25-3,25 % nitrogén, 0,15-0,43 % foszfor, 1,25-3,25 % kálium, 0,75-1,19
% kalcium.
Spanyol szaktanács: Évente, fánként a következő hatóanyag-mennyiségeket juttassuk ki: N 1,8 kg, P 0,5 kg, K 0,45 kg.
Egy egyszerű amerikai ajánlás (nemcsak közönséges dióra, hanem más diófajokra is), hogy a termőre fordulás idejéig évente
10-10-10 %-os N-P-K vegyes műtrágyát adjunk, három részletben. A fánként szükséges műtrágya-mennyiség a törzsvastagság minden cm-ére 20 dkg. Ez azért soknak tűnik, ha nagyobb területre szórjuk is.
Az intenzív kaliforniai termesztési körülmények között - öntözés mellett - évente 450-600 kg/ha ammóniumnitrátot javasolnak
fenntartó trágyaként. Kevésbé intenzív, tehát átlagosnak mondható körülmények között pedig a termés 10 %-ának megfelelő
mennyiséget. Mindkét javaslat 34 %-os ammóniumnitrátra vonatkozik, nem hatóanyagra.
Mónus Bertalan könyvéből az a tapasztalat szűrhető le, hogy a nitrogén és a kálium rendszeres, jelentős adagú pótlása igen
hasznos a diófának. Arra ügyeljünk azonban, hogy az igen nagy mennyiségben kiadott tavaszi kálium a diófán klorózisos
tüneteket, pusztulást is okozhat. Hogy ez mekkora adagnál következik be, arról dióültetvényben nincsenek tapasztalataim.
De az biztos, hogy a klorózisos elhalás veszélye miatt nem ajánlják a káliumkloridos lombtrágyázást, hanem helyette inkább
a káliumszulfátosat vagy a káliumnitrátosat.
A káliumhiány tünetét mutatja az a diófa, amelyiknek a levél szélén halvány szürke elhalt foltok jelennek meg, a levél csúcsa
görbül, és a dió mérete kicsi marad. Súlyos káliumhiány a levelek szélének felkunkorodásában is jelentkezik.

A diófa ugyan jelentős mennyiségű foszfort is felvesz a talajból, de az eddigi kísérletek azt mutatják, hogy a szükséges
mennyiségű foszfort műtrágyázás nélkül is fel tudja venni, a legkülönbözőbb típusú talajok esetén is. Ha mégis foszforhiánya
van a diófának, az a levelek matt színében jelentkezik. Gyakran rövid idő, néhány hét elteltével a foszforhiány magától,
műtrágyázás nélkül is megszűnik, ha a diófa fel tudja venni a talajból.
Minden tonna diótermés - lombbal és a faanyag-növekedéssel együtt számolva - 6 kg nitrogént, 2,4 kg foszfort, 12 kg
káliumot, 22 kg meszet von ki a talajból. Ezeket a mennyiségeket fenntartó tápanyagigénynek tekinthetjük.
De még a szakértők sem értenek mindig egyet. Például egy hazai szaktanácsban az olvasható, hogy egy tonna diótermés - ha
nem foglalkozunk a levéllel és a faanyaggal, - 11 kg nitrogént, 2,7 kg P 2O 5-öt és 17 kg K 2O-t von ki a talajból. Az
ellentmondás főleg a nitrogén esetében szembetűnő. A hazai 2 t/ha átlagtermés elérése esetén a jelzett mennyiségek
kétszeresét kell a talajba juttatnunk.
Végül is, mennyi tápanyagot von ki a diófa a talajból? Ahány kutató, annyi adat. Egy francia intézet szerint minden tonna
héjas dió 0,45 kg nitrogént, 4 kg káliumot, 0,2 kg foszfort, 0,03 kg magnéziumot von ki. Ehhez hozzá kell adni a levelek által
felvett, a talajból kivont tápanyagokat, ami hektáranként 9 kg nitrogént, 78 kg káliumot, 15 kg foszfort, 0,15 kg
magnéziumot jelent.
Igen, de mi van a levelek lebomlásából visszajutó tápanyaggal, és mennyi tápanyag épül be a diófa faanyagába? Nem tudunk
elég okosak lenni.
A tápanyagellátottságot illetően a legbiztosabb mégis az, ha szaklaboratóriumhoz fordulunk. A fenti számok arra jók, hogy a
vizsgálat eredményeit értékelni tudjuk. Vizsgáltatnunk termő diós esetében inkább csak a levelet kell. Ebből a célból követve a laboratórium útmutatását - augusztus második felében gyűjtsük be és adjuk át a leveleket.
Egy levélminta 100 db összetett levélből áll. A leveleket a - lehetőleg hosszabb - hajtások középső levelei közül válasszuk ki. A
laboratórium a mintát leszárítja, töri, keveri, és azután elemzi.
Szaklaboratóriumi vélemény szerint a diólevélben 2,8 % nitrogénnek, 0,21 % foszfornak, 2,1 % káliumnak, 2,0 % mésznek
és 0,3 % magnéziumnak kell lennie.

A laboratórium adatait a következő évben hasznosíthatjuk.
Hát, én is a laboratóriumhoz fordultam. De nem volt szerencsém. Heves megyei vagyok, Eger és Gyöngyös borvidékein
minden a szőlőről és a borról szól.
A szaklaboratórium a szakvéleményében a szőlő tápanyagigényéhez hasonlította a diólevél és a dióskert talajának tápanyagellátottságát.
Hát, semmi se tökéletes, az agrokémia se. Pedig azért fordultam hozzájuk, mert ők értenek hozzá.
Ha a fenti elméleti meggondolásokon túltettük magunkat, áttérhetünk a műtrágyázás gyakorlatára.
A nevelés időszakában az évenkénti nitrogénellátást fontosnak tartják gyakorló szakemberek. A lengyeltóti diósban a diófa
tenyészterületére - ami évről évre nő - évi 2 dkg 34 %-os ammóniumnitrátot javasolnak négyzetméterenként.
A gyakorlatban az első években kevés nitrogénműtrágyával kielégítően fognak fejlődni diócsemetéink, más műtrágya nem
szükséges. Mintegy öt év elteltével kezdhetünk időnként káliumműtrágyát adni, foszforműtrágyára gyakorlatilag nem reagál
a diófa, akár sokat adunk, akár keveset, akár semmit. A nitrogénezést viszont később is meghálálja.
Szentiványi Péter viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy az elsűrűsödött lombú diófának hiába adunk nitrogént, nem fog rá
reagálni sem a hajtás nagyobb növekedésével, sem a termés mennyiségével. Ilyen esetben az eredmény javítását először
alapos koronaritkítással kell kezdeni.
Káliumműtrágyázást gyepes talajon nehezebben tudunk végezni, mint művelt felszínű diósban. Gyepen nem forgathatjuk alá,
csak a tavasszal esedékes gyeplevegőztető fogasolás alkalmával remélhetjük, hogy a felszínről a talajba is keverődik. Vagy
műtrágyázó szerkezettel felszerelt mélylazítóval, de az is durván felvágja a talajt. Vagy az öntözővíz mos be belőle a talajba.
A kálium ugyanis gyengébben oldódik, a talajban is nehezen vándorol. (Igaz ugyan, hogy a levegőn nem illan el, és nem is
mosódik ki.) De lassan-lassan azért beivódik a talajba. Talajtípustól függően évente több 10 cm-t vándorol lefelé. Kísérletek
bizonyították, hogy homokos talajon a beszántott kálium három év alatt még 80 cm-re is lehúzódott, de átlagos, középkötött
talajon a legfelső 40 cm-ben maradt. (A diónak mindkét eset tökéletesen jó.) Ha nem szántjuk be, de öntözzük a gyepes
felszínt, nyugodtan számíthatunk arra, hogy a kálium a gyökérzónába jut.
Műtrágyázás:

Lengyeltótiban az az üzemi gyakorlat, hogy a laboratórium által előírt nitrogén-mennyiség kétharmadát március közepe és
április közepe között, tehát még kihajtás előtt adják ki, a fennmaradó egyharmadot pedig május elején. Ha közben fagy van,
a második adagot akkor is kiszórják, mert a jobb hajtásnövekedésben megtérül, nem vész kárba az sem.
A lengyeltóti gyakorlattal egybecseng amerikai oktatók műtrágyázási ajánlása is. Mivel a nitrogén a fehérjék felépítéséhez
szükséges, két hullámban igényli jobban a diófa. Tavasszal, ami márciust-áprilist jelent, szélsőséges esetben pedig február
vége is ideértendő, a lombosodáshoz, a levélzet kifejlesztéséhez szükséges a nitrogén. Ekkor kell kiadni az éves
nitrogénműtrágya mennyiségének legalább a felét. A második intenzíven nitrogénigényes időszak a termés kifejlődésének
ideje, vagyis leginkább június, esetleg július eleje. Tehát május végétől adható a második adag. Ha a virágzás, a terméskötés
gyenge, a második adag nitrogénnel várhatunk egy-két hetet, de akkor is adjuk ki, mert ez esetben a nem termő évekre
jellemző nagyobb hajtásnövekedéshez szükséges a nitrogén.
Időnként pedig a mikroelemek utánpótlására is gondolnunk kell.

Mikroelemek
Tisztelt diótermesztő Kollégám, most szakítsuk meg a termesztéstechnológia száraz leírását, és vessünk egy pillantást a
mikroelemek világába!
Tekintsük meg együtt az alábbi képet. Kisebb és nagyobb diók láthatók rajta, egy - úgymond - kísérlet eredményei.

A nagyobbak több mint 6 cm-esek. A két fa ugyanabban a kertben nőtt, Barry Carter kertjében. Az a diófa, amin a nagyok
teremtek, C-11 nevű ásványi anyag kiegészítő trágyázást kapott, a másik pedig nem.
Így a kísérlet hihetetlenül meggyőzőnek tűnik. Nosza, szerezzünk be C-11-et, akármi is az!
Ahhoz, hogy a C-11-ben hinni tudjunk, messzebbről kell a kérdést megközelítenünk.
Az 1970-es évek vége felé egy arizonai farmer, név szerint David Hudson különös, ismeretlen köveket talált a földjén. Mivel
feltételezte, hogy a kövek aranyat tartalmazhatnak, nem sajnálta a fáradságot és a költséget a kövek mibenlétének
kikutatására. Költségei ma már néhány millió dollárra rúgnak, de kutatásainak még nem ért a végére.
Nem is érhetett, mert váratlan irányokat vettek a kutatások, és az eddigi eredmények nemcsak a fizikai alapkutatások felé,
hanem a középkori alkímia irányába, a Bölcsek Köve felé is mutatnak.
Az hamar világossá vált, hogy a kövekben többek között réz, ruténium, ródium, palládium, ezüst, ozmium, iridium, platina,
arany és merkurium is található. Ezek kémiailag mind az átmeneti fémek közé tartoznak. Az átmeneti fémek, mint tudjuk,
sok érdekes, speciális fizikai és kémiai tulajdonsággal bírnak, amelyek itt nem részletezhetők, de amelyek miatt a
szupravezetés, a szuper-folyékonyság, a paramágnesesség kutatásában szerepük van. Sőt, felmerült az atomok módosult
állapotának kérdése is.
Az alkímia, a bölcsek kövének keresése pedig ott kapcsolódik David Hudson köveihez, hogy az alkímiai értekezésekben sok
hasonló anyag - kő - leírása szerepel.
David Hudson nyomon van a bölcsek köve felé. Eddigi eredményeit és az átmeneti fémek kikutatott lehetőségeit több
szabadalma is rögzíti.
Innen csak egy lépés annak továbbgondolása, hogy az élő szervezetekre is komoly befolyásuk lehet azoknak az anyagoknak,
amik a talált kövekben vannak. Tehát kísérletezni kell ezekkel az anyagokkal. Ezt tette Barry Carter is, ő diófákkal
kísérletezett.
Kísérleteinkhez szerencsére nem kell David Hudson-tól követ vennünk, mert a tengervíz, például a Csendes-óceán vize is
tartalmazza ezeket az elemeket. A C-11, amivel Barry Carter is kísérletezett, az óceánvíz lepárlásából visszamaradt sókból
áll.
De.
Most jön a különvéleményem.
A kísérlet alanyai, a diófák ugyanazon faiskola neveltjei, egyszerre lettek vásárolva és ültetve. Viszont nem azonos fajtájúak,
mert magonc-diók. Azt már a diófa általános leírásából tudjuk, hogy ugyanannak a fának a diói is genetikailag igen eltérő
tulajdonságokat hordoznak, és az apró, valamint az óriás diók annak a bizonyítékai, hogy egy fa utódai között is milyen nagy

különbség lehet. Ha az elvetett diók nem egy fán nőttek, akkor még érthetőbb a méretbeli különbség.
Mert azt is tudjuk a dió botanikai leírásából, hogy a termés mérete diófánként - fajtánként - más, az adott fára, fajtára
jellemző tulajdonság. Csak igen kis mértékben változhat a tápanyagellátástól, vízellátástól vagy akármi más környezeti
hatástól. Ha nincs meg a szükséges környezeti feltétel, a fa nem neveli ki a diókat, de a dió mérete állandó.
És azt is tudjuk már, hogy a diófa a talaj magas sótartalmát rosszul tűri. Szerencséje volt Barry Carternek, hogy az általa
adagolt tengeri só mennyisége nem érte el azt a mértéket, hogy a szépen termő diófája károsodott volna tőle.
Azért ne tegyünk le arról, hogy diófáinkat mikroelem-trágyázásban is részesítjük, de valamivel komolyabban.
Ami pedig a kísérlet módszerét illeti, Barry Carter kísérletében 5 db diófa szerepel. Ez nem éri el azt a kísérleti minta-szintet,
hogy bármit is meggyőződéssel állíthassunk.
Pedig újabb képek is napvilágot látnak, azok már meg kell győzzenek!

Rendben van, már meggyőződtem.
De nem a csodaszerek hatásáról, hanem arról, hogy nagyon tudnak manipulálni minket. Mert aki ért hozzá, - mint tisztelt
szakértő Kollégám, - látja, hogy az együtt fényképezett diók egészen más típusúak, nincs közük egymáshoz, nem a
jóltápláltság miatt nőttek meg.
Szóval, egyre csak hitetlenkedem, pedig az alábbi kép is rendelkezésemre áll. A jobboldali diófa ezzel a csodaszerrel volt
kezelve, a baloldali pedig nem. Ugye, mennyivel nagyobb?

Igen. Még a háttérben látható hegy is mennyit nőtt, amióta mikroelemekkel locsolták. Na, ugye? Itt a hatás a szemünk előtt.
Mifelénk nem a Csendes-óceán vizéből, hanem a Holt-tengerből kinyert sóval próbálnak meg csodát tenni, szerencsére nem a

diófán próbálkoznak, hanem embereken.
A tengersó ugyanis elsősorban nátrium-klorid. A diófa pedig legfeljebb 0,1 % nátriumot visel el a talajban, vagyis talaj kgonként 1 g-ot.
És ha már a konyhasónál tartunk, klórból pedig legfeljebb 0,3 %-ot.
Említsünk meg röviden még néhány mikroelemet.
Bórból 20 mg/talaj kg - a továbbiakban: ppm - alatt bórhiányról beszélhetünk, 36-200 ppm a
megfelelő, és 300 ppm fölött már károsnak tarthatjuk a diófa számára. Olasz szakemberek a
bórt kifejezetten szükségesnek tartják a diófa számára. Virágzás előtt is és virágzás után is
ajánlanak egy bórtartalmú permettrágyázást.
Réz is legyen a talajban, de 4 ppm már sok. Réz hiányában a hajtások vége elhal, a levelek
pöndörödnek, lehullanak. A hajtásokon, vesszőkön barna sebek, elhalások jelentkeznek.

Mangánból 20 ppm-ben jelölhetjük meg a diófa szükségletének felső határát. A mangánhiány a leveleken a levélerek
között kívülről befelé haladó sárgulásban jelentkezik.

Cinkből pedig 20 ppm legyen legalább, mert ha nincs, a levelek kisebbek maradnak, és a levél széle hullámos kinézetű
lesz. A zöld dió bele pedig nem, vagy késve keményedik, az érés elhúzódik. A cinkhiány könnyen pótolható
lombtrágyázás formájában. 1-2 kg cinkszulfátot kell 100 l vízben feloldani, és virágzás után kipermetezni. Egy hónap
elteltével ismételjük meg.

A vashiányos diófalevél szembeötlő, jellegzetes klorózisos tünetet mutat.

Ha pedig nem a talaj, hanem a levél tápanyagellátottságát nézzük, a levélben - a levél szárazanyagára vetítve - 80-290 ppm
vas, 20-77,5 ppm cink, 15-100 ppm mangán jelenléte szükséges.
Nem tartom feladatomnak a diótermesztésben használatos műtrágyák leírását. Azok gyakorlatilag azonosak más növényi
kultúrákéval. A makroelemként kijuttatott szilárd műtrágyák és a permetezhető levéltrágyák egyaránt, amelyek igazi célja a
mikroelem-táplálás. De a permettrágyákat kombinálják is, makroelemeket is tartalmaznak, amelyek közül a nitrogén levélen
át történő felvételét elképzelhetőnek tartom a levélnyílásokon át, de például a foszfortartalmú permettrágya hatékonyságáról
nem vagyok meggyőződve.
Pedig állítólag kifejezetten a diófára ajánlanak ilyeneket, egy fényképet én is mutatok, olyan szerről, amiben a nitrogén és a
foszfor mellett kalcium és bór is van.

A tápanyagok, vegyszerek száraz leírását, a szárazanyagokat egy kis vízzel oldjuk. Az öntözés következik.

Intenzív dióültetvények metszése
Mottó:
„Soleil aux rameaux donne des cerneaux.”
(A vesszőket érő napsütés adja a dióbelet.)
(Francia diótermesztők közmondása.)

A sövénydió metszése viszont gépesíthető. Dehát ahhoz nemcsak a csúcsrügyön kívül is termőrügyet hozó diófajták kellenek,
- a hazai újabban elismert és még el nem ismert keresztezett fajták még nem bizonyítottak, - hanem sövénydió-metsző gépek
is, amelyekkel falsíkmetszést lehet végezni. Most - 2010 elején - már elmondhatjuk, hogy sövénymetsző gép már
Magyarországon is kapható, traktorra függesztett kivitelben. Igaz, még nem dióra, hanem meggyre kínálják, de ezt a gépet
már kipróbálhatjuk. Ilyen fűrésztárcsákból áll:

Kaliforniai sövénydiós, metszés előtt:

Sövénymetsző gépek és munkájuk:

Mintaszerűen metszett termőkorú sövénydiós Olaszországban:

A metszés folyamata Rovigóban (Olaszország):

Ha sövénydiót akarunk metszeni, ügyeljünk rá, hogy
ne csak a sövény oldalfalát messük végig, hanem a
tetejét is simára, amint az például a teljesen
gépesített citrusültetvényekben is szokásos. A sövény
oldalfalát kissé ferdén, hogy a végeredmény Bujdosó Géza szavait idézve - trapéz alakú
koronaforma legyen.
A sövénydiónak egyébként alacsony törzs kell, hazai
szakvélemény szerint. Külföldön az erős növekedésű
diókat preferálják sövénynek, amit falsíkmetszéssel
és tetejezéssel tartanak a tenyészterületében.
Például egy 7 m sortávolságú, 3,5, illetve 5 m
tőtávolságú termő sövénydiósban 60°-os dőlésű falat
metszenek, a talajtól 1,5 m magasságban kezdik a
metszést, és ilyen magasságban a sor közepétől 1,8
m-re metszenek.
Balra egy másik, francia példa a sövénydió trapézalakjára.
Tisztelt diótermesztő Kollégámban bizonyára felmerül a kérdés, hogyan is terem az a diófa, legyen
akár sövényben is, amelyiknek az összes csúcsrügyét lemetszették, így nem lesz virágrügy.
Szentiványi professzor magyarázatából úgy
tudom, hogy a diósövényt nem metszik meg
minden évben mindkét oldalon, hanem
évenként váltakozva a sövény két oldalát, és
egy évet ki is hagynak. A szőlőművelésből
ismert módon a lemetszett oldalon hajtások
nőnek, amelyek - oldalrügyeken is virágrügyekkel rakódnak be, és a következő
évben teremnek. A sövény másik oldala másik évben terem.
Egy hatéves kaliforniai vizsgálat így írja ezt le: Egyik évben a sövény keleti oldalát metszik végig, a másik évben a nyugatit, a
harmadik évben nem metszenek géppel, csak kézi igazítást végeznek, a rossz irányú vesszőkön, ágakon. Ezt nevezik rövid
ciklusnak. A hosszú ciklus pedig négyéves, az első évben a keleti oldalt, a harmadikban a nyugatit, és közben a páros években
nem metszenek.
Mindkét módszert jónak ítélik, hat év alatt összesen 30-37
tonnás össztermést értek el hektáranként, ami évente 5-6
tonnának felel meg, igazolva az előzetes várakozásokat.
Persze, kaliforniai viszonyok között.
Ha tisztelt Kollégám sövénydiót akar látni, nem kell
Kaliforniába utaznia. Érd-Elviramajorban a
kutatóintézetben van egy kísérleti diósövény, amit előzetes bejelentkezésre meg is
mutatnak.
Tizenkét éves sövénydiós Olaszországban, Fossanóban:

Diósövény Kaliforniában, Dixonban:

Nyesedék a sövénydió metszése után:

A diósövény és a hagyományos diókorona közötti átmeneti formának tekinthető az úgynevezett orsókorona, ami más
gyümölcsfajok, például az alma termesztéséből ismert. A dió orsókoronájával Franciaországban végeztek kísérletet, a Lara
és a Fernor fajtával, amelyek növekedési erélye közepes, ágaik felfelé is törnek, de el is terülnek. (A Fernor inkább
erőteljesen feltörekvő.)
Az orsóforma kialakításának az az elve, hogy vízszintes helyzetű ágakban a növekedési hormon - mivel a hormon felfelé
törekszik - eloszlása egyenletes, a gyümölcsfa nem erősen növekvő hajtásokat fog hozni, hanem a vízszintes ágon sok
termőhajtást.

Ez az elv nagyon szép, de tudjuk, hogy a dió nővirága a csúcsrügyben helyezkedik el, akármilyen irányba nézzen is a
csúcsrügy, felfelé, vízszintesen vagy lefelé.
Mivel az orsóforma elvét a dióra alkalmazva még nem láttuk, csak azt tudjuk mondani, kíváncsian várjuk a kísérletek
eredményeit. Az első 3-4 év után a kísérlet értékelése nem mutat lényeges különbséget a hagyományos és az orsóformájú
metszésben részesített diófák között.
Az orsóformára szánt diófákat sűrűbben ültetik, mint a hagyományosakat, de ritkábban, mint a sövénydiót.
Ha orsóformára törekszünk, a törzsön fejlődő ágakat vízszintesre kell húzni - mondják. Július végétől augusztus közepéig. És
azt is mondják, nem kell lekötni, elég, ha kézzel húzzuk vízszintesre. Hát, kíváncsi lennék rá.
De lehet, hogy az orsóformára metszéssel nem is kell majd foglalkozni. Ha lesz eleve hosszú vízszintes ágakat növesztő
diófajtánk, mint a franciáknál a közeljövőben elterjedő Feradam.
Ha az ág nem áll meg vízszintesen, le kell metszeni. A vízszintes ágakon fognak később megjelenni a termőnyársak, amelyek
közül a hosszan kihajtókat később ki kell vágni. (Ezt extinkciónak mondják, akik tudják, hogy mit jelent.)
Tisztelt, diófametszéssel foglalkozó Kollégám, még nem merítettük ki a diófametszés témáját.
Az újabban terjedő oldalrügyes diófajták újabb metszési lehetőséget is felvetnek, amely lehetőségről még idehaza tudomásom
szerint nem esett szó, magam is csak egy törökországi metszési kísérletben láttam ilyent.
Az elgondolás a sövénydió metszésével azonos, vagyis kétévente vissza kell metszeni a diófa éves oldalirányú és magassági
növekedését. Nincs termésveszteség, mert az oldalrügyes diófák nagyrészt oldalrügyből is hoznak nővirágot, és nincs későbbi
ritkítási probléma, mert a fák nem nőnek olyan nagyra, hogy a fa koronájának felülete és a belső, fénytől elzártabb része
olyan arányban változna a felület kárára és a belső tér javára, - ha szabad így fogalmazni, hiszen számunkra a lombkorona
külső felülete adja a javakat, és a belső tér a haszontalan, - szóval olyan mértékű a változás, hogy az már terméscsökkenéssel
jár. Szóval, a fák egyedi metszésével ez a baj elkerülhető. Mondjuk, évente minden második fát metsszük így.
A török elgondolás az, hogy a hagyományos térállásba ültetett oldalrügyes diófákat bizonyos nagyság elérése után évente
körbemetszik és tetejezik.
Megítélésem szerint korai a kísérletről elmarasztaló véleményt mondani, lehet, hogy sikeres lesz. De jelenleg még csak annyi
látszik, hogy az oldalt és felül megmetszett termőkorú diófák erőteljes hajtásnövekedéssel igyekeznek pótolni a metszéssel
elvesztett lombfelületüket.
Hát, majd meglátjuk.

A metszés idejéről
A diófa - metszésre - az év legnagyobb részében nedvedzik. A nedvedzés augusztusban a legkisebb, és augusztustól kezdve
betelelésig, továbbá télen a fagyos időben valóban lényegesen kisebb a folyás, mint az év többi részében. De ha az őszi
időszakban jelentős csapadék van, a diófa ebben az időben is sok vizet vesz fel, gyökerei erősen pumpálják a vizet felfelé.
Bizony, sok olyan vízcsapot láttam, amelyik kevésbé csöpög, mint a diófa ilyenkor.

Tapasztalatom szerint ha a diófa megfelelő erőnléti állapotban van, - amit szemrevételezéssel úgy tudok megállapítani, hogy
azt mondom rá: "ej, de szép kis diófa", - a télvégi, kihajtás előtti tavaszi metszéskor fellépő erős nedvedzésnek nincs olyan
hatása, hogy a fa elvérezne.

Tehát ha tavaszra marad a metszés, nem olyan nagy baj. De jobb, ha már előző ősszel, lombhullás után, betelelés előtt
végezni tudunk a metszéssel. Vagyis leginkább novemberben, de csapadékos ősz esetén tapasztalhatjuk, hogy a diófa
lombhullás után, betelelés előtt is sok vizet vesz fel a talajból, és novemberben is nedvedzik.
Fagyott diófanedv télen:

Az őszi metszésnek nemcsak a kisebb nedvedzési hajlam, hanem az is előnye lehet a tavaszi metszéssel szemben, hogy a
gallyak összeszedését is befejezhetjük a tél beállta előtt, és nem járunk úgy, hogy a tavaszi gyomnövekedés benövi a
gallyakat, ami mindenképpen nehezíti a későbbi munkákat.
Diófagallyak metszés után:

A nyugalmi időn kívüli időben kiegészítő metszéseket végezhetünk, amíg nincs a fákon termés, amit sajnálnánk levágni, pl. a
nyár második felében is metszhetünk. Ekkor viszont sokkal több munkát okoz a lomb összeszedése és elégetése.
Sokan az augusztusi metszést ajánlják leginkább, a kisebb nedvedzésen túl arra is hivatkozva, hogy a tél beállta előtt még a
fa beforrja a metszési felületet. Kisebb sebeket esetleg, nagyobbakat kevésbé.
Ahány szakértő, annyi vélemény a metszés helyes idejéről.
Egy német szakértő a nyárvégi (szeptemberi) metszést ajánlja, a csekély vérzéshajlam miatt. Egy másik (K. J. Maurer) pedig
a tavaszit, az alábbi meggondolás alapján.
"A tavaszi metszés után gyorsabban gyógyulnak a sebek, mint a nyári metszés után. Ez könnyen megmagyarázható, mivel a
viharos növekedés idején a fa több sebgyógyító szövetet képez, mint nyáron, amikor már nyugalomba jut és az asszimiláció is
alábbhagy. Különösen gyors az olyan sebek gyógyulása a tavaszi metszés után, amelyeknek szélén új hajtás ered. A nyári
metszésnél ilyen új hajtás nem várható, de nem is kívánatos. Az én ismereteim szerint olyan eset nem ismeretes, amikor a
nyári metszés után őszre vagy télre sebszövet zárta volna le a sebet."
Angliában úgy fogalmaznak, késő nyári-kora őszi metszést végezzünk, vagy téli, mélynyugalmi idejű metszést, mert egyéb
időben a nedv-veszteség miatt nagyon legyengülnek a fák.
Svájcban a felesleges hajtások alkalomszerű eltávolítását ajánlják, szintén a nyár végére időzítve, a tavaszi erős „vérzés”
miatt.
Olaszországban egy gyakorló diótermelő (Zanzi és fiai) csak zöldmetszést ajánl, a nevelés időszakában, nyaranta kettőt (l.
később, az olasz diótermesztés leírásánál).
Spanyolországban az őszi metszést alkalmazzák, a diószüret végét követően, lombhullásig.
Végül pedig magam a lombhullás utáni, novemberi metszést alkalmazom, ami kedvezőtlen időjárás vagy egyéb elfoglaltság
esetén későbbre is húzódhat, egészen a télvégi nedvkeringés megindulásáig.
A metszés helyes idejének megállapítására egy német kutatóintézet többéves vizsgálatot is végzett. Igaz, nem diótermő,
hanem erdészeti célú diófákon, de a kutatás eredménye egybecseng gyakorlati tapasztalatainkkal. Annál is inkább, mert a
vizsgált hatások tekintetében a kétféle hasznosítási irányú diófák között nincs különbség.
Június, augusztus, november és február volt a négy vizsgálati időpont, és nem találtak érdemi különbséget a nedvveszteség, a
törzs vastagodása, a faanyag elszíneződése tekintetében, bármikor is metszettek.
Egyedül a számunkra legfontosabb kérdésben, a farontó gombák okozta fertőzésben mutatkozott lényeges eltérés: A
rendszeresen novemberben metszett állományban nem találtak gombakártételt, a februári, júniusi, augusztusi metszésben
részesített állományokban viszont nagyon is.
Szóval, tisztelt, metszésre készülő Kollégám, maradjunk a novemberi metszésnél, akkor is, ha ugyanezen idő alatt kell az
októberben leszüretelt diót válogatnunk, törnünk, csomagolnunk, és a karácsonyi diószezon előtt a vevőkhöz eljuttatnunk.

Tősarjazás és kiegészítő munkák
Az előjövő tősarjak eltávolítására helyes, ha a fiatal ültetvényünket a tenyészidőszak folyamán kétszer-háromszor
végigjárjuk. És a már termő ültetvényünket is.
Augusztus közepi tősarjak:

Fiatal korban a tősarjakat természetesnek tekinthetjük. Erős tősarjakat hozó 5-10 éves vagy idősebb fákat azonban meg kell
figyelni, mert a sok tősarj a törzs gombakárosságát, a fa közeli pusztulását jelentheti. Természetesen, sajnálnánk, ha
elpusztulna. Ezért figyeljük a fát, mert amíg teljesen egészségesnek látjuk, bízhatunk abban, hogy megmarad. Persze,
bízhatunk akkor is, ha rövid hajtásokat hoz, lombszíne világosabb, vagy egyéb jelét adja a betegségnek. De ilyen esetben már
helyesen tesszük, ha a kitörő tősarjak közül a legjobb helyzetűt, a legnagyobb növekedésűt megtartjuk, és csak a többit
vágjuk ki. Jó esetben kéttörzsű diófánk lesz. A rosszabb eset pedig a törzs pusztulása és egy gyorsan növekvő sarj-diófa lesz
az eredmény. Termésére nem kell annyi időt várni, mint egy új telepítésű csemeténél, és reménykedhetünk, hogy az oltás
helye fölött tört elő a sarj, tehát a sarjfa is nemes lesz.

Két példa az elmondottakra. Az első képen a gombakáros törzset egy erősebb szél derékba törte. De már él mellette a
meghagyott tősarjból fejlődött új törzs.
A második képen még él a károsodott, meggyengült törzs. De látnivaló, mennyire beteg. (Az olajfestékes lefestésnek sebzáró
szerepe van.) Mellette pedig fejlődik, és egészséges az új.

Ez a fa már tősarjból nőtt. Gyökérzete - az igen jó talajnak köszönhetően is - olyan erős, hogy az elhalt tönk szélén évről évre
sűrűn, erősen nevel tősarjakat. Két módszert követhetünk. Vagy rendszeresen kivágjuk, vagy egy ideig megtartjuk, és csak
az éves metszéskor távolítjuk el a megerősödött sarjakat. A fa igyekszik benőni a törzs csonkját.

A metszés kiegészítő munkája a sebkezelés. Fontos, hogy a nyílt seb gombákkal ne fertőződjön. Itt főleg a farontó taplókra
kell gondolni. Szerencsére a farontó taplóknak, benne a pisztricgombának is van egy olyan jó tulajdonságuk, hogy
életműködésükhöz levegőt, oxigént igényelnek. Ha a seb belátható időn belül, mondjuk egy vegetációs időn belül begyógyul,
nem szükséges a sebet lezárnunk, mert ha a fa benőtte, a betelepedett gombafonalak elpusztulnak. Ez azért fontos
körülmény, mert tavasztól nyár közepéig a diófa nedvei olyan erősek, hogy úgyis lelökik a sebkezelő anyagot. Tehát elég, ha
a nagyobb sebekre figyelünk. És ebből a szempontból az a helyes, ha nyár végén vagy ősszel vágjuk le a nagyobb ágakat.

A metszés másik kiegészítő munkája a gallyak kihordása, eltávolítása. Mulcsot készíthetünk például a diófagallyakból, ami a
helyszínen maradva gombák és baktériumok lebontó munkája után végső soron tápanyagot jelent. A nyesedék aprítás után
tüzelőnek is jó, és ez nem semmi a mai, gázárverte időkben.

A diófagallyat a legtöbben a helyszínen elégetik. Égetéskor arra ügyeljünk, hogy a tűz a diófáktól távol égjen, mert a diófa
törzse a sugárzó hőre is károsodik, a kéreg elhalhat. Nem beszélve arról, ha láng is éri.

Az égetésből maradó hamu káliumban gazdag, helyes, ha a dióskert területén marad. A csapadék vagy az öntözővíz a
tápanyagot a talaj fölső rétegébe mossa belőle.
A kihordás helyett a helyszínen feltrancsírozhatjuk a nyesedéket. Például a traktor elejére szerelt sodró a traktor
középvonalába sodorja, és a traktor mögé kapcsolt mulcsozó felaprítja.

Aki biztosra akar menni, a traktor elé és mögé is köt egy-egy mulcsozó gépet.

Van, aki a diógallyat csak egyszerűen sorsára hagyja. Az idő úgyis mindent megold.

Öntözés
Örményország öntözött gyümölcsöskertjeiről ezt írja Romuald Karas: "Szembetűnő a gyümölcsösök intenzív zöldje. A fák
buják, hatalmasak. A diófák vagy harminc méter magasra nőnek."
Itthon, Magyarországon pedig - öntözés híján - az esőre vár a diófa.

A diófa természeténél fogva a folyópartok kísérőnövénye. Vízigényes. Valószínűleg igaz
az a szakvélemény, ami szerint a dió termeszthetőségének fő feltétele hazánkban a víz.
Vízigényét évi 800-1000 mm-ben szokták megjelölni. A vízigényt olasz, francia, spanyol
kutatók máshogy fogalmazzák meg, a tenyészidőszakra vetítve napi 2-3 mm-ben jelölik
meg, ami az egész tenyészidőszakra vetítve 300-400 mm-t jelent. Magyarországon a
feltüntetett csapadékmennyiségek egyike sincs meg, ezért nálunk a diófa öntözése
igencsak ajánlott.
Ajánlott nemcsak a fiatal fák növekedésének időszakában, hanem termőkorban is.
Hazai viszonyok között 2 t/ha-ban szokták megjelölni a diótermesztés
jövedelmezőségének határát. 2 tonnát meghaladó termés viszont csak öntözés mellett
képzelhető el.
Magyarországon dióöntözési kísérletet senki se folytatott.
Francia tapasztalat szerint a diófa leginkább júniusban és júliusban szomjazza a vizet.
Ilyenkor még a diótermés mérete is kisebb marad, ha nincs a fának elég vize. Ez a
méretcsökkenés a teljes azévi diótermést egy méretosztállyal - 2 mm-rel - lejjebb
sorolhatja. És ez a vízhiány kihat a következő évi virágképzésre, termésre is.
Így ábrázolható a vízhiány hatása:

A május-július közötti vízhiány a vegetatív növekedést gátolja.
A júniusi, július közepéig a diók méretét csökkenti, mert a csonthéj nem tud kifejlődni. Későbbi bő csapadék eredménye
az lehet, hogy a dagadó dióbél szétfeszíti a héjat.
A júliusi - a háttérben, de nagyon fontosan - a jövő évi nővirág-képződést csökkenti.
A nyár második felének vízhiánya a diótermés minőségét károsítja (héj, bél, stb.), és terméshullást is okozhat.
Francia kutatói tapasztalat szerint tehát ez az öntözés hiányának hatása. De a creyssei kutatók az öntözés hatását is
megvizsgálták, és a következő pozitív hatásokat tapasztalták:
A fiatalabb fáknál, amely korban a diófa leginkább megszenvedi a vízhiányt, az öntözés a fokozott növekedésben
mutatkozik meg.
Fiatal és idős diófánál egyaránt az öntözés növeli a műtrágyák hatékonyságát, megkönnyíti feolodódásukat,
felszívódásukat.
Javítja a termőképességet.
Csökkenti az alternálási hajlandóságot, az arra hajlamos diófák nem merülnek annyira ki egy-egy bőven termő évben, a
következő évre is jut energiájuk.
A nagy termést adó sövényművelésű diók elképzelhetetlenek öntözés nélkül.
Az öntözés növeli a diók méretét, javítja a dióbél minőségét.
Chilei tapasztalat szerint is a diók méretére leginkább a virágzást követő 6 hét vízellátása hat. Ha ez időben megvan a
szükséges vízmennyiség, a diótermés méretével nem lesz gond. Ha nincs meg, a dió apróbb lesz.
Mikor igényli még a diófa a vizet? A fenti, jellemzően vízigényes időszakokon kívül is mindig, ha száraz a talaj. Korábban,
valamelyik fejezetben én is írtam, - már nem tudom visszakeresni, hol, - hogy a vegetációs időn kívül is öntözni kell, például
száraz tél végén, téli aszály után. Ilyen, korai, kihajtás előtti öntözés is előfordul. Biztosan nem az én írásomra, mert aki a
képeket készítette, nem tud magyarul. De ő nemcsak gondolta, meg is csinálta.

Fejlettebb agrotechnikájú vidékeken - Franciaország biztosan ilyen - a talajba süllyesztett szondákkal az év során
folyamatosan figyelemmel kísérik a talaj víztartalmát, és ahhoz igazítják az öntözést.

Kaliforniában is végeznek öntözési kísérleteket, figyelemmel kísérik a talaj vízgazdálkodását. Egy ilyen megfigyelést mutat a
következő kép. A dióültetvényben sűrűn, négyzetes kötésben elhelyezett csepegtetőtestek vannak telepítve, gyűrűvel
körbevéve, hogy kiszűrjék a felszíni vízmozgásokat. A betonelemekre fektetett pallók nem részei a kísérletnek, csak arra
szolgálnak, hogy a talaj taposása nélkül a csepegtetőelemek környéke gyakran megközelíthető legyen, a talaj víztartalma
értékelhető legyen.

Hát, igen, mint mondtam, Magyarországon dióöntözési kísérletet még senki se végzett. Egy amerikai diótermesztő kolléga azt
mondja, a felnőttkorú diófa hetente 50 mm vizet von ki a talajból. Nem a forró Kaliforniában, hanem a rideg éghajlatáról
ismert Chicago közelében. Ennyit biztosan igényelne nálunk is, de ez az igény Magyarországon kielégíthetetlen.
Öntözhetünk természetes vízfolyásból, víztárolóból, tóból, kútból, bármiből, amink van. A baj az, hogy semmink sincs. Vagy
amiből engednek. Például ha a kút vízhozama kisebb, mint az öntözőszivattyú teljesítménye, még víztároló medencét is építeni
kell. Csak nagyüzem gondolhat rá.

Hogyan öntözzük a dióültetvényt? Nincs rá ajánlás, az egyéni ötleteknek tág tere van. Egy biztos, a szántóföldi és kertészeti
kultúrákban jól bevált öntözési módszereket nem lehet egy az egyben átültetni.
FELÜLETI ÖNTÖZÉS
A diófa számára nagyon hasznos, a természetes áradásokat, elöntéseket idéző módszer. De megvalósíthatatlan, mert annyi
vizünk nincs, és vízjogi engedélyt se kapnánk rá. A víz a Magyar Államé, nem a diósgazdáé.
Szívfájdítónak először ezt az argentin ültetvényt nézzük meg. Szerencsések az argentin kollégák, ők azt is megtehetik, hogy a
közelben folyó kis patak vizét a dióskertjükön vezetik keresztül, a fák körül kis sáncokat húznak, és árasztással öntöznek.
Nem bünteti őket a vízügyi igazgatóság.

Hát, igen, ez is Amerika. Több diót tudnak termelni, mint mi, ezért alacsonyabb az önköltsége, olcsóbban tudják adni, mint
mi. Hamarosan itthon is megver minket az amerikai dió. Nemcsak a délamerikai, a kaliforniai még inkább, mert ott nagyban
folyik az árasztás.
Kaliforniában természetesen minden sokkal jobb, a diófák öntözése is. Az tiszta Amerika. A dióskert széléig az állam vezeti el
az öntözővizet. A diósgazda csak megnyit egy tolózárat, és a teljesen vízszintesre planírozott területét akkor árasztja el
öntözővízzel, amikor akarja. Utána már csak a vízdíjat kell kifizetnie.

Nálunk ilyen nincs. Nem is lehetne, mert nálunk megoldhatatlan a vízszintesre planírozott talajfelszín, és a vízdíj költségét se
tudnánk megfizetni. Igaz, amióta ezt írtam, már nincs vízdíj, és kiépült a KITE Zrt műholdas rendszere, ami olyan,
talajfelszín-egyengető gépeket képes vezérelni, amelyek centiméteres pontossággal planíroznak vízszintesre.
Az árasztásnak csak egy hátránya van, ez pedig az, hogy diószüretkor nem szabad, hogy eső legyen, mert sárban nem tudunk
szüretelni.
Kaliforniában mégis árasztanak, mert van vizük, és van öntözési technikájuk.

Reálisabb számunkra, ha a felületi öntözést mobilcsöves vízkijuttatással kombináljuk. Néhány példa:
Az nyilván nem megoldás, hogy a vizet járművel viszik a diócsemetékhez, és leeresztő csővel vagy vödrökkel mérik ki a vizet.
Pedig látni ilyen módszert, dehát ez nagyon lassú és drága munka, mondhatni kényszermegoldás.

De ha kényszerből is, a diócsemetéket öntözni kell. Ha a tél száraz, az első öntözés már februárban
megtörténhet, mert ilyenkor már - fagymentes talajban - aktív a diófa, diócsemete gyökere.
Különösen fontos a télvégi, koratavaszi vízpótlás az ősszel eltelepített csemetéknek, mert
szükségük van a gyorsabb gyökérfejlődésre, hogy helyreálljon a csemeték kitermelésekor, a
gyökerek elvágásakor megbomlott egyensúly a gyökérzet és a lombozat tömege között. Nem
szabad megvárnunk, amíg későtavasszal kihajt a dió, hanem ki kell használnunk a gyökérzet
koratavaszi aktivitását, és már koratavasszal öntöznünk kell.
A járműves, például lajtkocsis öntözéshez hasonlóan igen lassú és sok kézi munkát igénylő
öntözést tesz csak lehetővé, ha az öntözővizet az öntözőszivattyútól mobil csővel, kézzel vezetjük
egyenként a diófákhoz. A jobboldali képen ilyen öntözési mód látható. Jobbról a szívóvezetéken
érkezik a víz a 36 LE-s kerti traktor kardánjára szerelt szivattyúhoz, ami balra tűzoltótömlőn át
nyomja ki a vizet. A 20 m hosszú, gyorskapcsolású tűzoltócsövekkel a legtávolabbi fákat kezdjük
öntözni, a vízmennyiséget a fa koronájának megfelelően terítve. A kút vízhozamától függően
rakjuk a következő fa alá a csövet, és fokozatos szétkapcsolással haladunk a szivattyú felé. 200
l/perc vízhozam és 400 l/fa vízmennyiség mellett egy óra alatt 24 fa öntözhető meg.

Ugyanez a mobilcsöves módszer Hajdú-Bihar megyében. A különbség annyi, hogy a szivattyút nem traktor hajtja, hanem
Honda motor.

Létezik a mobilcsöves öntözési módnak igénytelenebb, kerti locsolótömlővel végzett változata is, ami csak kiskertbe
ajánlható. A gyengén folyó vizet a kert gazdája nyugodtan otthagyhatja, és a lejtés irányában kis árkocskával irányíthatja a
víz útját. Ez is egy megoldás. Ezt Törökországban, Kaman város határában láttam.

A felszíni öntözésnek van még egy módja, amit mi képtelenek lennénk megcsinálni. Csatornás öntözés, minden két sor diófa
között, dombvidéken. Hát, igen, Kína, ott minden lehetséges.

CSEPEGTETÉS

Például ez az újtelepítésű argentin dióültetvény a hatalmas gazban csak úgy maradhatott életben, hogy állandó csepegtetést
kapott, egész nyáron. A fiatal fák semmilyen más művelést nem élveznek, egyedül csak öntözik őket. Csepegtetéssel.

Vagy itt van ez a kietlen, sivár táj az Egyesült Államokból. A kerítésen kívül félsivatag, a kerítésen belül csepegtető
öntözéssel ellátott diófák. Figyeljük meg, ha öntözzük, milyen jól megél, milyen szépen fejlődik a diófa mostoha természeti
körülmények között is.

Házikertben megoldható a diófa öntözése, akár csepegtetéses módszerrel is, amint a
mellékelt kép is mutatja. Egy bizonyos határig. Mert a nagyobb diófák nagy területen
igénylik a vizet, amit egy ideig kielégíthetünk csepegtetéssel úgy, hogy a
csepegtetőcsövet körbefektetjük nagyobb körben a lombkorona szélénél. De akkor
hogyan irtsuk a gyomokat? Árutermelő ültetvényben pedig szüretkor nem
szüretelhetünk géppel, mert ahhoz a csöveket fel kellene szednünk. Szóval, ez nem
megy.
Van, ahol mégis csepegtetőcsöves öntözést alkalmaznak nagyobb ültetvényben is.
Franciaországban, a Délnyugat-francia diótermő tájon, Périgord megyében láttam
ilyent. Gyenge megoldás. A csepegtetés egy vékony csíkban, legfeljebb 20-30 cm
szélességben érezteti hatását, pedig legalább 6 m szélesen kellett volna abban az
ültetvényben is, amit láttam.
És nem lehet nagy vízmennyiséget kiadni csepegtetéssel.
Esetleg kiültetett csemeték öntözéséhez lehet valóban jó a csepegtetőcső, néhány évig.
Körbevezetjük a kis fán, majd megyünk a következőhöz. Csak az a baj, hogy van
közben 8-10 méter, ahol fölöslegesen folyik a víz. És a csepegtetőcsöveknek az is

hátrányuk, hogy a kihúzott öntözőcsövek a keresztirányú művelést lehetetlenné teszik, így a csövek sávját csak vegyszerrel
lehet gyommentesen tartani.

Vagy az lehet megoldás, hogy csepegtetőtestet csak egyet helyezünk a csőre, fánként. De ez csak az 1-2 éves csemete igényét
elégíti ki.

A csepegtetőcsöveket a diófasor két oldalán is vezethetjük.

Sűrű tőtávú, sövénynek telepített diós elképzelhetetlen öntözés nélkül. Itt a csepegtetésnek is megvan a létjogosultsága, mert
kicsi a két fa közti holt tér, és felemelhető a csepegtetőcső a talajról. Így a terület tisztántartásához nem kell a fasort
vegyszerezni, tőkikerülő fűkasza vághatja a gyomot.
A csövet fektethetjük a kis fák ágainak indulásánál a fára, vagy a fa törzse mellé szúrt karóra, a képek szerint.

A csepegtetőcsövek magasan is vezethetők. Ennek nem tudom, mi az értelme, mert a traktor így se járhat keresztirányban,
de látni ilyen megoldást.

Az a körülmény, hogy csepegtetéssel csak kevés víz adható ki, nemcsak hátrány, esetenként előny is lehet, ha kevés a víz.
Például ennek a kb. kéthektáros, újtelepítésű diósnak az öntözésére mindössze egy nagyobb betonkádban tárolható víz is
elég. A vidék egyébként hihetetlenül száraz, augusztusi meleg van.

Persze, az öntözés se minden. Csepegtető öntözés egy hazai mezőgazdasági szakiskola tanüzemének dióskertjében.
Láthatjuk, az öntözés ellenére sínylődik a diófa.

A csepegtetőcsöves öntözésnek olyan változata is létezik, hogy a csöveket a földbe helyezik, a felszínen a diófasor végén csak
a hidrofor áll ki a földből, a nyomásmérővel. Úgy látszik, 4 atmoszféra nyomás kell a berendezés üzemeltetéséhez. Nem azért
említem meg, mintha ajánlanám. Hátránya a nagyobb beruházási költség, előnye viszont, hogy vízben oldott műtrágya
juttatható a diófák gyökeréhez, és ami lényeges, a cső nem akadályozza a talajfelszín-közeli sekély művelést. Ezt a megoldást
egy törökországi kísérletben látni.

MIKROSZÓRÓFEJES ÖNTÖZÉS
Valamivel jobb, ha vastagabb csöveket fektetnek le, és a vizet mikroszórófejekkel szórják ki, mint a következő képen. (Ez is
franciaországi gyakorlat.) A szórófejek 3-4 m szélességben szórnak, de ez is csak a harmada a diófa gyökérfelületének, a
gyökérzóna túlnyomó része szárazon marad.

De úgy látszik, nem kell feltétlenül vastagabb cső a mikroszórófejekhez. Ha felköthető a vékony cső vége - például a fa
törzséhez, - vagy egy leszúrt pálcával függőlegesre állítható, a legvékonyabb csepegtetőcsőhöz is illeszthető mikroszórófej.

Ha lemondunk az öntözőcsövek állandó helyre fektetéséről, és vállaljuk a gyorskapcsolású alumíniumcsövek rendszeres
áthelyezésével járó rengeteg kézi munkát, akkor a diófasorköz közepére fektetett vezetékkel, alacsony szórófejekkel is
öntözhetünk.
Két megoldás létezik ilyenkor. A mikroszórófej-jellegű és a normál szórófejes. Az előbbire a Bükkalján látni példát, egy
néhány hektáros, fiatal diósban. Ez esetben a mobil cső tűzoltótömlő, afasor közepén vezetve. Két cső közé rövid közdarab
illik, amiről kétoldalra kerti locsolócső vezeti a vizet a fasorig, a fasorban pedig - szellemes megoldás - a házikerti
öntözésekből jól ismert kúpos kiképzésű, körben szóró, mozgó alkatrész nélküli szórófej, ami 5-6 m átmérőjű körben szór jól
eloszlatott permetet. Egyszerre két sor diófát öntöz. (Ha hozzájutok, lefényképezem.)
SZÓRÓFEJES ÖNTÖZÉS

A bükkaljai példához hasonló megoldás, ha a mobil csövekre, vagy a gyorskapcsolású
mobil csövek közé beiktatott közdarabokra szórófejeket szerelnek. Áttelepítéskor a
csöveket és a közdarabokat megbontják, és másik sorba rakják le. Egy sorköz öntözhető
egyszerre.
Az általam eddig látott megoldások közül szerintem a legjobb az önjáró, alacsonyan
szóró csévélő berendezés, aminek kihúzott, szórófejes része a következő képen látható. A
szivattyútól mobil, gyorskapcsolású csöveken vezetik a vizet a megfelelő fasor végére, és
az öntöződobtól traktorral húzzák ki a szórófejes egységet a sor végéig. Visszafelé a
vízáram hajtja fel lassan a csövet a dobra, és húzza vissza a szórófejes kocsit. A vízsugár
alacsonyan, a lombkorona alatt száll.

A berendezés előnye, hogy a két szórófej négy sort öntöz be egyszerre, nagy vízmennyiséggel. Hátránya, hogy csak
megfelelően nagy fákból álló diósban érdemes használni, ahol a fák között már kicsi az üres terület.
Feltételezem, a berendezés beruházási költsége nagyobb annál, mint amit a diótermesztés jövedelme - a hosszú, nem termő
évekre tekintettel - képes lenne elviselni. Persze, létezik a csévélődobos öntözőgépeknek kisebb változata is. Az olasz Irriland
gyártmányú, Sport típusú gép kocsija 150 m-re húzható ki, és alacsonyan, a lombszint alatt szóró szórófejei a szivattyú
nyomásától függően két-három, 8 m távolságban levő diófasort képesek öntözni. A berendezés teljesítménye természetesen
nem nagy, de egy nap nyújtott műszakkal talán még 80 fa is megöntözhető. Ennek az olasz öntözőgépnek létezik már hazai,
utángyártott változata is, harmadáron. Állítólag a gép minősége is csökkentett értékű.

Ennek az alacsonyan szóró, kis teljesítményű berendezésnek a kényelem az előnye, mert munka csak a gép átállításával és a
kocsi kihúzásával van.
Kínálnak az Irrilandnál kisebb teljesítményű, vékonyabb csövű, egyszerűbb kivitelű csévélődobos gépet is. Ezt is drágán
adják, amellett kisebb a vízhozama, és sajnos, kézzel kell a csövet minden alkalommal a diófasoron végighúzni. És minden
alkalommal szerelni kell a csatlakozást, szét és össze.

HAZAI DIÓSKERTEK KÉPEI
Vázlat:
Állami gazdaság
Termelőszövetkezet
Másik tsz
Diótelepítés
Bio-diós
Az Alföldön
Dombvidéken
Borsodban
A Dunánál
A dél-békési löszháton
Tisztelt diótermesztő Kollégám, hazai kollégákról vagy jót, vagy semmit.
A jót a hazai diótermesztők fejezetében és a bio-dió termesztőkről szóló részben mondom majd el.
A semmit pedig itt.
Név nélkül.
Csak a képeket mutatva, egyéni tanulmányozásra. És azért is, hátha Kollégám is megérez valamit abból a hangulatból, amit
én éreztem a különböző diósokban.
A kedvet, hogy dióskertben éljen, dolgozzon.
És ha dióskertje így néz ki, saját elképzelése szerint tegye rendbe, gazdagon termővé.
Hol is kezdjük a dióskertek megtekintését? Hát, természetesen, a dióskert kapujánál.

Ez nem vicc, tényleg így néz ki egy 8 ha-os dióskert személybejárata. Télen csak a nyulak járnak a kapu alatt.
Most nézzük sorra a kerteket.
1. Egy volt állami gazdasági, ma már idős dióskert képei, először fölülről, utána pedig a fák közül:

2. Egy volt termelőszövetkezeti, ma magántulajdonú dióskert. A kert nem nagy, néhány hektáros. Tulajdonosa több mint 10
éve csak az aljnövényzetet képező takarmánynövény (jelenleg vöröshere) kaszálásával és a diótermés összeszedésével
foglalkozik. Más gondozásban a kert nem részesül.

Amióta nem láttam, kiküldött kémeim azt jelentették, már nem találják meg a faluban a volt tsz-dióst. Pedig a diótermesztés
terén nagy múltú községről van szó, diója, diófesztiváljai országos hírűek.
Persze, a kémek se mondanak mindig igazat. Mert az nem lehet, hogy ahol országos diófesztivált tartanak, ott ne legyen
dióültetvény.
3. Ez is tsz-diós volt. Mai tulajdonosa sorsára hagyta a száraz, agyagos Szamos-öntésen. Egyáltalán nem műveli. A felvételek
egy nagyobb esős periódus után készültek.

4. Szolnokot elhagyva Törökszentmiklós közelében látható a surjányi 25 ha-os diótelepítés. Igen, diótelepítés, mert gazdája
eltelepítette. Az állami támogatást felvette, a diófákat nem gondozza. Bizony, ennek a kertnek már teremnie kéne, de egy
árva petákot nem fial.

De ne legyünk igazságtalanok, van ilyen Sonkádon is, Bujákon is.
Az előző képek készítése óta van némi változás. Felhagytak a búzatermesztéssel a diófák között. Már biztosan ráfizetésessé
vált.

Az újabb képek készítése óta ismét megváltozott a diótelepítés képe. Lejárt az állami támogatás időtartama, ki lehetett vágni
a dióst.
Ma már látható, hogy nem látható.
5. Egy bio-diós kert:

6. Itt már nem állom meg, hogy ne kommentáljam a képeket.

Egy alföldi dióskert a Nagyalföld közepén, Túrkevén, az ország legjobb földjén. Számomra hihetetlen, hogy ilyen jó föld
létezik, azt mondják, 56 aranykoronás. Akkor is sok ez, ha tudjuk, hogy a hazai földhivatalok a termőre fordult gyümölcsös
aranykorona-értékét átminősítik, és - szerintem indokolatlanul - igencsak megnövelik.
A dióskertet egy idős, elismerten nagy tudású kertész telepítette saját számára, de koránál fogva már nem tudta tovább
művelni, ezért eladta. A kert bő 5 ha területű. A fényképek készítésekor a telepítés mindössze 8 éves volt.
Azért bocsátottam előre a földminőséget, a gazda tudását és a fák korát, hogy lássuk, mindez együtt mire képes. Úgy néznek
ki a diófák, mint máshol az öt évvel idősebbek. Fejlettségük rendkívüli.

Fajtájukat illetően M-10-esek, ennek a fajtának minden erényével és hibájával. Ez a fajta nagy termésre képes. Jó földön, ha
megadják neki, ami kell, igen nagyra. Hihetetlenül nagyra. De meggyőződtem róla, hogy igaz, valóban megtermi 8 évesen a
hektárankénti 3 tonnát, a kert egészében a 15 tonnát.
Diószüretkor a kertbe belépve már látszik a nagy termés. 3 személykocsi és több mint 30 kerékpár várja a bejáratnál a
munkaidő végét. Több mint 35-en dolgoznak egyszerre az 5 hektáron.

De nem mindig volt ekkora a termés. Tavaly csak annyi termett, amennyi a kert gazdáját és családját egy évre ellátta dióval.
Ez az alkalmazott fajta első hibája. A másik a betegség-érzékenység. Idén főleg a gomba hatalmasodott el, ami a termésen is
meglátszik, és igen erős a korai lobhullás. De látszik a kertben baktériumkár is.

A kezdeti években gondosan művelték a kertet, öntözést is kapott, ezek eredménye a nagy növekedés. A fák térállása 9x9 m,
és mégis mára már összeérnek a fák hosszában is, keresztben is.

A gyors termőre fordulást, a korai nagy termést az idős szakember azzal is elősegítette, hogy a fák ágait igen-igen alacsonyan
meghagyta. Ilyen alacsonyan erősen szétterülő nagy ágakat én más dióskertekben még nem láttam.
És egy nagyon érdekes dolog, a lekötözés. Erről is szólni kell, mert a világon nincs még egy ilyen.
Tisztelt gyümölcstermesztő Kollégám jobban tudja, mint én, hogy a gyümölcsfák ágaiban a növekedési hormon
koncentrálódása csökkenthető, ha a gyümölcsfák, leginkább az almafák ágait vízszintesre kötözzük. Ezen alapul a
sövényművelés, a gyümölcsfa energiáit növekedés helyett termésképzésre fordíthatjuk.
Ezt az elvet diófa esetében még nem igazolta senki, a diófa - az oldalrügyes fajták kivételével - csak a csúcsrügyben hoz
nővirágot. A nagy tudású idős kertész viszont a diófa összes elérhető ágát lesúlyozta drótra kötött tégladarabokkal.

A képeken látottakkal azonos habitusú a kert összes fája. A betelepített porzófák is, amelyek ebben a gombafertőzött időben
egészségesen zöld lombjukról ismerszenek meg. Fajtájukat illetően van a porzók között A-117-es, de van teljesen értéktelen,
jellemzően mogyorónyi diókat termő is. A kert jelenlegi gazdája ezen fák termését - ingyen - legjobb dolgozóinak ígérte oda.

Meg is érdemlik, mert fűkaszáláskor komoly munkát végeztek traktorral a sorközök középső sávjában és kézi kaszával a
koronák lelógó, szétterülő ágai alatt. A kert gépi művelhetősége érdekében előbb összeszedték az előző tulajdonos által
otthagyott téglákat. Két pótkocsirakománnyal vittek ki a kertből. Ezután kaszáltak, gondosan. A fák alatt esetleg egy-egy
vadon kelt magonc-csemetét hagytak csak meg.

Annak ellenére, hogy a kert művelése idén a minimumra korlátozódott, termés, az van bőven. Bizony, kertjüket odaadó
gondossággal művelő diótermesztő kollégák is megérdemelnének - no, jól van, ne túlozzunk - legalább feleennyi termést. A
dió értékesítése a fa alól, nedvesen, napi elszállítással egy diószárító, kereskedő cég részére történik, olcsón.

7. Egy földbirtokos dióskertje, jelenleg eladás alatt áll.
A kert 8 ha-os, a gödöllői dombság északi részén, már Vác közelében fekszik. Északnyugatra a Visegrádi-hegység látszik, a
Duna túlpartjáról. A kert enyhén lejt nyugati irányban, ami kedvező a májusi fagyok kivédése szempontjából.

A kert fái a megtekintéskor 8 évesek voltak, már amelyik túlélte az első négy év aszályát. Amelyik nem, azt gondosan
újratelepítették. Helyesebb is újratelepítésnek nevezni, olyan nagy arányú a pótlás.

A fák fejlődése az első négy évben igen gyenge volt, öntözés nincs a kertben. A második négy év csapadékosabb időjárásának
köszönhetően már megfelelő a hajtásnövekedés.
A kert talaja savanyú, gyengén termő homok, ami önmagában nem lenne baj, ha a tápanyagutánpótlás is meg lenne oldva. És
az öntözés.
Látogatásunkkor a kert talaja szépen elművelt, téli állapotban volt. A talajmunkát rendszeres tárcsázással oldotta meg a
tulajdonos. Nagy traktorral, széles tárcsával. Elfért a nagy gép a diófák között, mert a fák térállása tág, 10x10 m, és a géppel
nem kellett közvetlenül a fák mellett járni.

Hosszában is, keresztben is művelt a talaj, de a fák alatt mintegy 2,5-4 m 2-es négyzetet nem művelnek. Igaz, a diófák alsó
ágai a talajra borulnak, és csökkentik a fa tövében lévő gyomosságot. A tulajdonos véleménye szerint egy speciális alanyra
történt oltás eredménye az igen alacsony elágazás, a földet érő alsó ágak. Szerintem az alanynak erre nincs hatása, a diófa
metszés nélkül szívesen vesz fel bokorfa alakot, szeret alacsonyan ágakat indítani.

Azért borulnak az alsó ágak a talajra, mert a fák eddig még nem voltak metszve, csak a gép által letört ágakat vágták le.
A telepítés is, a pótlás is A-117-es fajtával történt, ami jellemzően nagyra növő fajta, de ez még nem látszik a fákon.
A kerten kívül két oldalon is erdő terül el, lombrágó kártevők már eddig is léptek fel. A kert gondosan körül van kerítve,
vadkár az elhagyatott vidék ellenére sincs.

Az ültetvény fő problémája a fák gyenge növekedése. Bizony, soká lesz még bőven termő diós a kertből.

Bár a remény megvan rá.

Úgy hallom, sikerült eladni ezt a dióst.
8. Egy borsodi dióskert
Ez a szendrői diós nem azért került ebbe a társaságba, mintha erről is rossz véleményem lenne. Nincs egyáltalán véleményem
róla, csak futólag, az útról láttam. Ha jobban megismerem, valószínűleg átkerül a hazai diótermesztők fejezetébe.

9. A Duna mellett
A Dunaág mellett gyengén termő, majdnem fehér színű homok alkotja a talajt. Méteres, másfél méteres mélységben pedig
vízzáró agyagréteg fekszik. Szóval, nem ideális a diónak. Mégis milyen szép diófák nőnek itt! A gyomokat pedig nézzük el,
hiszen idén rendkívül esős évünk volt.

Két részletben összesen közel 40 hektáros ez az ültetvény.
10. A dél-békési löszháton
Gyönyörű, dúsan termő talajai vannak a dél-békési löszhátnak. Terem is bőven, gabonától dinnyéig mindent. Egy hibája van
a térségnek: Hiányzanak róla a nagykiterjedésű dióültevények. Pedig micsoda pénzt hozhatnának ennek a szegénysorsú
vidéknek!
Egy kivétel van, egy idős vállalkozó két állattenyésztő telepének területe, összesen - ha így igaz - 30 hektár kiterjedésben.
Alsószentiváni 117-es fajtából.

Kár, mert mennyi diótermesztő nagyüzem elférne a megyében!
Tisztelt érdeklődő Kollégám, most már, hogy idehaza tájékozódtunk, megnéztünk néhány hazai dióskertet, e szakmai

tudással felvértezve kitekinthetünk külföldre is. Erről szólnak a következő fejezetek, hogyan termesztik a diót idegen
vidékeken.
Csak ha már bejártuk a világot, térünk vissza a diófák növényvédelmére, a diószüretre és az azt követő munkákra. A
nagyobb munkák előtt utazgassunk egy kicsit. Addig se kell dolgozni.

DIÓTERMESZTÉS A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEIN
Vázlat:
Franciaország
-Grenoble
-Périgord
A francia diótermesztés folytatása
Anglia
Németország, Hollandia
Dánia
Svájc, Ausztria
Spanyolország
Portugália
Olaszország
Görögország
Horvátország, Szerbia
Szlovénia
Kalifornia
Kanada
Románia
Moldávia
Ukrajna
Oroszország
Törökország
Szíria
Irán
Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán
India, Pakisztán, Afganisztán
Kína
Japán
Korea
Marokkó
Argentina
Chile
Ausztrália
Újzéland
Szakmai tanulmányútra invitálom tisztelt diótermesztő Kollégámat. Mindenkitől lehet tanulni. Ha mást nem, azt, hogy hogy
nem szabad a diófával, a dióval bánni.
Bár, meg kell mondjam, a pozitív példa gyakoribb.
Először is, nézzük meg a következő apró térképen, hol folyik árutermelő diótermesztés. Kár, hogy a kép oly kicsi, mert
nagyon pontos. Kérem a figyelmet többek között Argentina, Japán, Ausztrália területére irányítani, mert pontosan mutatja,
az adott országokban is melyek a diótermő vidékek.

Előre bejelentem, csak a zölddel jelölt vidékekre utazunk, a világ maradéka nem érdekel minket.

Franciaország
Mottó:
"S'il y a des noix, l'hiver sera froid."
(Ha van dió, a tél hideg lesz.)
(francia közmondás)
Franciaország Európa vezető diótermelője, az európai termelés negyedét adja, évente mintegy 30.000 tonnával. És vezető
dióexportőre is, exportja Európán belül talál vevőre.

A franciaországi diótermesztés története a rómaiak idejéig, Julius Caesar galliai hódításaiig nyúlik vissza. Galliába a római
légiók nyomában jutott el a diófa. Így tartja ezt a hivatalos történetírás. De arra nem ad magyarázatot, hogy amikor a légiók
Galliába értek, feljegyezték, hogy a gall nők hajukat és ruháikat diófestékkel festették. Bizony, többezer évvel előbb is ott
volt már a diófa, a kőkorszaki barlanglakók lakhelyein megtalált diómaradványok is tanúskodnak róla.
A mai francia földön a diófák terjedésének újabb nagy lökést adott Nagy Károly 812-ben kiadott rendelete, amely
nagyarányú telepítést írt elő.
A francia tájegységek közül Provence és Dauphiné a korai középkor óta hagyományosan jelentős
diótermő vidék volt, amint arról a korabeli oklevelek tanúskodnak. A 11. századból fennmaradt
számadások szerint ezeken a vidékeken általános volt, hogy a hűbéresek kötelezettségeiket
dióban egyenlítették ki, (pl. Saint Hugues és Domene községek), a dió értékmérőként funkcionált.
A dió jelentőségét sok kora-középkori francia diós falunév is igazolja, amelyek közül a
legrégebbi a Grenoble-közeli Noyarey.
Franciaországban a diófák története a francia történelemmel kapcsolódott össze. A legnagyobb
csapást Napóleon mérte a francia diófákra, mert mérhetetlen háborúihoz sok fegyverre volt
szükség, ezért a diófák nagyobb részét kivágták. Ugyanakkor a kontinentális zárlat a dió
exportpiacát semmisítette meg. Az 1709-es fagy már csak hab volt a tortán.
Ha Franciaországban a diófákat csodáljuk, és a helyiekkel értekezni akarunk a diótermesztés
mibenlétéről, ne csodálkozzunk, ha nem a szótári nevén, noyer-nak mondják a diófát. Értsük meg
azt is, ha helyi, tájnyelvi elnevezéseit használják. Leginkább noguier-nek említik, de előfordul
calotier, calottier, écalonnier, gagouier, goguier és gojeutier is.
A dió fogalma régóta él a francia kifejezésekben, szólásokban. A középkorban egy diónyi mennyiségen a mérhető legkisebb
mennyiséget értették. Napjainkban pedig a családias kifejezésmódban a "dióban" azt jelenti, hogy ingyen.
A francia diófajták hírnevesek, véleményem szerint érdemükön felüli mértékben. A neves és elismert fajták mellett olyan
fajtanevekkel is találkozni, mint

A coque tendre (papírhéjú),
De la Saint Jean vagy Tardive de la Saint Jean (Szent János-dió),
Fertile (bőtermő),
Ordinaire (közönséges),
végül Praeparturiens, aminek nem is tudom a magyar fordítását.
Ezek nem elismert diófajták, hanem népszerű elnevezések, nem kell őket komolyan venni.
Francia táj diófákkal:

Egy francia diósgazda tanyája:

GRENOBLE
Bár Franciaország területének túlnyomó része alkalmas diótermesztésre, két
körzetben, Dauphiné-ben Grenoble-Valence vidékén és Périgordban alakult ki
nagyobb kultúrája. A Grenoble-i termőtájon emberemlékezet óta sok diófa nőtt.
1660-ban úgy írta Nicolas Chorier "Dauphiné történelme" című munkájában,
hogy a vidéken nagy számú és általános a gesztenyefa és a diófa. 1730 körül
már úgy jellemezték a tájat, mint diófákkal borított vidéket.
A diótermesztés főleg a 19. században fejlődött nagyra. A felfutás oka az volt,
hogy előbb a selyemhernyókultúrát érte kivédhetetlen járvány 1858-ban, majd
az 1870 körüli filoxéra-fertőzés nagy területeken pusztította el az addigi
szőlőkultúrát, és Dauphiné-ben az eperfák és a szőlő helyébe mindenhol diófát
telepítettek.
A Grenoble-i termőtáj diótermesztésének felfutását Baltet Károly 1885-ös
szakcikkének mondataiból érzékelhetjük a legjobban: "Csak maga Vinay és
Tullins kerületek 2 millió frank értékű Mayette diót visznek ki Pétervárra, mely
a Rhone folyón talpakon szállíttatik Marseillebe és ott talpastól mindenestől eladatik. Marseille maga 1881-ben 32 ezer
mázsa diót, mogyorót és mandulát rakott fel hajókra 2 millió 700 ezer frank értékben és a francziaországi vámhivatal
ugyanazon évben, tíz millió kilogramra teszi ezen három gyümölcs kivitelét összesen."
A Grenoble-i dió "nemeslevelet" 1938. június 17-én kapott, amikor minőségét államilag elismerték, "Appellation d'Origine
Contrôlée" (AOC) minőségben. 1996-ban pedig a termesztett növények közül elsőként a Grenoble-i diót ismerte el
eredetmegjelöléssel védett termékként az Európai Unió.
A Grenoble-i diótermelő körzet és diói:

Községenkénti bontásban láthatjuk a diótermő terület nagyságát. A színek 20 és 50 hektárnál változnak.

A Grenoble-i körzet részletesebb térképe és diói:

A jelenlegi diósgazdák már a harmadik nemzedéket képviselik az eredet-elismerés óta. Az eredet-megjelölésre féltékenyen
ügyelnek, a zárt termelési körzeten kívül 1 m-rel már nem kaphat a dió Grenoble-i eredet-megjelölést.
Jellemző tájkép Grenoble vidékén:

A Grenoble-i diótermő táj "fővárosa" Vinay városka, amely méltán érdemli ki a magyar diótermesztők figyelmét is. A város
teljes határában szinte nincs is más, csak dióskert. Ezt tessék szó szerint venni, tisztelt Kollégám! Vinay város határának
látképe:

Dióskertek Vinay határában:

És a várost környező mintegy 20 községben is a diófa az uralkodó növény, még szántóföld is alig van. Az előző képen a
városba vezető országút látszott. Az is a dióerdőben húzódik, de a mezőgazdasági mellékutak is szinte eltűnnek a diófák
között.

Dióültetvény Pontcharra község határában, Grenoble vidékén:

A Grenoble-i diótermelők el is misztifikálják a diójukat, mintha az olyan rendkívüli
lenne. A diófa-ültetésre megfelelő helyet csak ők tudják kiválasztani, mert az már a
vérükben van. A dióművelés tradícionális eljárásait modern eszközökkel végzik, de azt
nem árulják el, mik azok a tradícionális eljárások.
Pedig - véleményem szerint - hazai adottságaink jobbak, mint a Grenoble-i híres körzet
adottságai. Legfőképp jobbak a talajaink. Tápanyaggal jobban ellátottak, mint a
meszes kőzet aprózódásából származó, köves-kavicsos, gyenge minőségű Isere menti
teraszok.
És kárpát-medencei sajátos klímánk a dió tenyészidőszakában alacsonyabb relatív
páratartalmú levegőt biztosít diófáinknak, mint ami a Grenoble-i termőtájon szokásos,
ahol nagyobb gondot jelent a gnomónia elleni védekezés.
Diófáink termőképessége a fentiekből adódóan - és fajtájuknál fogva is - nagyobb.
Ami viszont a diótermesztés múltját illeti, sok tanulnivaló, megszívlelni való szűrhető le a
nagy hagyományú francia diótermesztésből - anélkül, hogy hasraesnénk előttük.
A diótermesztés gépesítését korán megkezdték. Magasra hordó permetezőgép
munkában, anno:

A diótermés szárítását, manipulálásaát, tárolását hagyományos, eleinte kizárólag fából, később
betonoszlopokon álló, fából épült diószárító építményekben, emeletes diópajtákban végezték. A
pajták aljzata és oldala egyaránt fenyőlécekből készült, és nyitott volt a négy égtáj felé, hogy
bármerről fújjon is a szél, átszellőzzön. A közvetlen napfénytől, a túlzott felmelegedéstől favagy cseréptető védte a száradó diót.
Egy egyszerűbb és egy kétemeletes diópajta:

Jellegzetes francia diószárító, válogató és tároló építmény ma:

Az előző képen nem látszik, de az emeleti födém hézagos, szellős:

A dió szárítása szétterítéssel, eleinte napi kétszeri, majd egyszeri forgatással végezhető.
Így néz ki, amikor tele van az emelet dióval:

Az emeleten hely van a diómanipuláló gépeknek, a szín alá pedig beállhatnak a dióművelés, -betakarítás gépei.

Úgy tartották a francia diótermelők, hogy a jó diószárító pajta annyit jelent egy diósgazdának, mint a jó pince egy borosnak.

A Grenoble-i termőtáj diótermését a termelők által alapított és fenntartott hatalmas Coopenoix szövetkezet vásárolja fel,
készíti ki és adja el.

A termesztők tulajdonában van, eddig sikeresen védett ki minden felvásárlási kezdeményezést. Valódi szövetkezetként
működik, minden tagnak egy szavazata van. A diótermesztők anyagi hozzájárulásából jött létre, és ugyancsak a termesztők
hozzájárulásából valósítja meg technológiai fejlesztését. A termesztők az értékesített dió árát 5 % levonása után kapják meg,
amiből 1 % a szövetkezet működését fedezi, 4 % beruházásra megy.
A termesztők maguk vihetik be a nedves diót a szövetkezetbe, de aki erre nem képes, annak diójáért teherautót küldenek. De
csak a Grenoble-i zárt termelési körzet termesztője lehet tag a szövetkezetben.
A fogadógarat, ahova a nedves diót ürítik:

A mosás, fehérítés, szárítás, kalibrálás technológiájától most tekintsünk el, az azonos technikájú, csak nagyobb méretű, mint
a hazai legnagyobb termesztők, feldolgozóké. A kalibrálás 2 mm-enként történik.

Az osztályozóhengerről lejött diók a válogatószalagon:

Tárolt héjas dió a hűtőkamrában. (Elnézést, sötét volt bent.)

Héjas diót is nagyban értékesítenek, és minőségi dióbelet is. A héjas dió gépi kalibrálását kézzel ellenőrzik:

Az apróbb méretű dióból is kiváló feles dióbelet készítenek, még a 26-28 mm-es méretet is feldolgozzák.

A dióbeles zacskókat kartondobozba gyűjtik, amit gép hajtogat. A dióbél-csomagoló gépsor végére a repülőtereken
használatos detektoros kaput építettek be, az esetleges fém-szennyeződés észlelésére.

Árumennyiségük fél Magyarországnyi. Héjas dió és dióbél kínálatuk:

Minden árutételt utólag is minősítenek.
Személyes benyomásom a lenyűgözöttség volt. Erre mi sose lennénk képesek. Jó harminc évet dolgoztam a magyar
mezőgazdasági szövetkezeti mozgalomban, de be kell látnom, a francia magángazdák szövetkezetpártibbak, mint mi voltunk.
A minőségi francia dió uralja Európa igényes piacát. A jó minőséggel, a jó marketinggel akkora igényt teremtettek, amit
talán már ki se tudnak elégíteni.
A másik benyomásom egy kis kétkedés. Amikor azt olvasom a moldáv hivatalos statisztikában, hogy a moldáv dió második
legnagyobb importőre Franciaország, és ugyanakkor a francia diókínálat belföldön is, külföldön is csak francia diót kínál,
felmerül bennem, hogy hova lett a Franciaországba került moldáv dió. Nem tudom.
Van egy sejtésem: Mindenki hazudik.
De ne rágalmazzuk tovább a szimpatikus Coopenoix-t, van más is, például Alain Riviere. A cég Vinay városában
tevékenykedik, hatalmas diófeldolgozó, manipuláló üzeme van. Diószüret idején a termelőktől a rázó- és felszedőgépektől
bekerülő diót vásárolja fel, maga szárítja, manipulálja. Valószínű, a szövetkezeten kívüli termesztők áruját veszi meg, és
talán importál is.
A cég vinayi üzemének képe madártávlatból:

A nedves dió fogadására és a készáru tárolására szolgáló helyiségek az Alain Riviere cégnél:

Most, hogy láttuk, mi folyik Grenoble mellett, - mi folyna, hát az Isere folyó, - néhány diófás tájkép erejéig nézzünk körül
ezen a gyönyörű tájon, utána pedig induljunk el nyugatnak, Périgord felé.

A francia diótermesztés folytatása
Mint említettem, sőt!
A franciák a francia diótermesztés folytatásáról is gondoskodnak.
A diótermesztés rendszeres oktatását az általános iskolai tananyagba is beépítették. A szöveggel nem úntatnám a
diótermesztést tanuló tisztelt Kollégámat, de a képekkel igen.
Itt van az első, kimondottan iskolai oktatási célokat szolgáló ábra a diófáról.

Egy általános iskolai osztálynak a diótermesztési tanulmányokban eltöltött egy évének képei következnek. Nem túl
színvonalasak, de falura ez is jó. Városra meg nem számít, a városi gyerekek úgyse értenek az egészből semmit.
A képeket hadd ne kommentáljam! A hasonló témájú képeket amúgy is, fölöslegesen is magyarázom, a könyv egyéb helyein.
Itt csak azt illusztrálom, hogy a diófa, a diótermesztés a világ jobb országában már tananyag.

Nemcsak francia kisiskolások, magyar érdeklődők is eljutnak a francia diótermő körzetekbe. A képen egy magyar csoport
egy francia diósgazda diómanipuláló gépsorát tanulmányozza.

Tisztelt pedagógus Kollégám, nem azért vagyunk lemaradva a franciák mögött a diótermesztésben és minden másban is, mert
nálunk hiányzik a hasonló oktatás? Mert anélkül nem megy.
Induljunk hát el együtt a Dió-úton!

Én vállaltam a dióval kapcsolatos ismeretek összeszedését, most Önön a sor, hogy széthintse azokat.

Anglia
Mottó:
"Angliában a dió jelentékeny eltéréseket mutat,
a gyümölcs alakjában és méretében,
a burok vastagságában, a héj vékonyságában."
(Darwin)
Bár angol földön a dió Darwin által is leírt módon változatos, Nagybritanniában a
diófát csak Anglia déli részein termesztik. Epsomtól nyugatra, Surrey mészköves
dombjain és Hampshire-ben jószerint csak a fa anyagáért, kevésbé diójáért
tartják. Angliában a korábbi századokban jelentősebb diófa-állomány volt, főleg a 18. században telepítettek sokat, amikor
bútorfának divatossá vált,de a 19. század eleje óta az állomány megcsappant, mert a mahagóni jött divatba, és ezért a
korábbi diófa-állományt kivágása után nem pótolták. Ezért Angliában dió-kultúráról jelenleg nem beszélhetünk.
Diófák előfordulása Nagybritanniában (és Észak-Írországban):

Egy walesi diófa:

További, angliai képek:

Néhány, Angliában is ültetett diófajta:

Egy három éves angol diócsemete:

Házikerti diótermés Angliából:

A diókultúra jelenleg hiányzik tehát Angliában. A hiány pótlására diótermesztési kísérleteket indítottak be, a következő két
kép a kísérleti területekről való. Az elsőn egy fiatal, első terméseit mutogató kis diófa látható, a másodikon pedig az a
próbálkozás, hogy búza köztesnövénnyel termesszék a diót.

Persze, mindez csak játszadozás. Ami diót a britek megesznek, szinte 100 %-ban külföldi.

Németország, Hollandia
Németországon belül csak a szőlőt is jól termő Rajna-vidékről beszélhetünk mint diótermő tájról. Mint a dió multjánál már
szó volt róla, ezen a vidéken szervezett diótelepítésbe a római korban a helyőrségek mellett fogtak először. A diótermesztési
kedv a germán lakosságban a római idők elmúltával is megmaradt, de a német diótermesztés felfutása csak az 1700-as
években történt meg. Mint említettem, egy útleírás egy cisztercita apátsághoz vezető út szép diófasorát emeli ki 1789-ben.
Német piaci életkép részlete az 1700-as évekből:

A Rajna-menti szőlőkultúra és a diótermesztés együtt virágzott fel, a szőlőkbe általánosan ültettek diófákat. Még ma is tartja
magát a népi termésbecslés: "Nussjahr-Weinjahr".
Ferdinand Freiligrath 1846-ban St. Goar diólombjait méltatja, a Rajna-vidék szőlőivel együtt. "A Rajna-vidék 1869-1890
között" című leírásban pedig kiemelik Geisenheim és Niederwalluf községek arra irányuló erőfeszítését, hogy százával
telepítik a diófákat. Sőt, Wallufban a község területének egy részét ma is Nussbergnek, dióhegynek hívják.
Geisenheim azóta is dió-központ, a volt NSZK diónemesítési munkái itt folytak. A Geisenheimi diófajták ma is elismert fajták.
Néhány német diófajta:

A Rajna-vidék diótermesztésének hanyatlása a legutóbbi világháború során következett be, amikor a diófák nagy részét
kivágták, (a többszáz éveseket se kímélték), és kézifegyvereket készítettek fájukból. A háború után pedig a szőlőtermesztés
technikai fejlődése miatt szorultak ki a diófák a szőlőkből.
Manapság is Németországon belül a Rajnamente a legdiósabb vidék. Magányos diófákat látni, vagy kisebb diófacsoportokat, útmenti fasorokat és szőlőkbe ültetett diófákat. Szőlőkerti diófa Freiburg környékén:

Bajorországban magam is ismerek egy-két lelkes amatőrt, akik hobbiszinten, néhány diófa ültetésével próbálkoznak. Csak a
kalapom tudom megemelni előttük. Árutermelő ültetvény létrehozása nem lehet céljuk, a föld túl drága, a művelési költségek
túl magasak. Mint mondják, az Alpok elővidékén gyakori a párás, felhős idő, el kell kerülni a betegségekre fogékony
diófajtákat.
Hiányoznak viszont a valamikori dióolajütők. A legutolsó ilyen kisüzemből, a Winkel am Elsterbach-ban működött
Krayer'sche Mühle"-ből kocsmát alakítottak ki.
Egyszóval, Németországban gyakorlatilag nem létezik árutermelő diótermesztés, tisztelet a néhány megszállott gazdának, aki
mégis próbálkozik vele.
A német diónemesítés sem a nagy áruértéket produkáló diófajták létrehozására irányul, hanem a kiskert-tulajdonosok
igényének kielégítésére. De becsületükre legyen mondva, hogy a magyar diófajtákat is számításba veszik, elismerik,
szaporítják, propagálják is.
Ha Németországban járunk, nézzünk át Németalföldre is. Igaz, Hollandiában se fogunk árutermelő dióültetvényeket találni,

mert összesen 11 árutermelő dióültetvény létezik Hollandiában, összesen 42 ha területen. Az országos átlagtermést 1 t/ha-ban
adják meg, az országos össztermést 300 tonnára becsülik.
A holland diófák többsége kiskertben, házak mellett, tanyákon terem. Diófa egy Zeeland-i tanyán:

De holland kutatók kiemelik, hogy náluk is kitűzhető a 4 t/ha átlagtermés.
A kanadai származású Broadview fajta a legelterjedtebb Hollandiában, de a lengyel eredetű Rita és a bolgár származású
Proszlavszki létszáma is jelentős. Saját, korábbi fajtájuk a Buccaneer, de legújabban a groningeni állomáson tucatnyi helyi,
északholland fajtát is kiszelektáltak, kipróbáltak.
De a hollandok szeretik a diót, a házikertekben szép diófákat látni, és vadon kelt diófákkal is találkozhatunk.
Az országban két diócsemete-nevelő faiskola van, éves termelésük összesen 8000 db csemete.
A holland diótermést nemcsak a virágzáskori fagyok veszélyeztetik, hanem a gyakori hideg nyár is.
Kísérleteznek legelőre, nagy térállásba ültetett diófákkal is az ország déli részén, amely próbálkozást helytelenül nevezik
agroforestrynek, mert nem a faanyag a cél, nem is a kiültetett nemes diók termése, hanem a legelő állatok nagyobb
komfortja.
A diótermesztés bizonytalansága miatt Hollandiában súlyt helyeznek a köztestermesztésre.
A holland diófogyasztásnak múltja, hagyománya, kultúrája van. Elsősorban importdiót kapni. (A dordrechti hagyományos
piacon rajzolták ezt a diókínálatot:)

A diószüret az iskolai oktatásban is szerepel:

Dánia
Dániában nincs diótermesztés, az ország kívül esik a diófák természetes elterjedési körén.
Sok dán kerttulajdonos mégis megpróbálkozik diófa ültetésével. Diókat, csemetéket hoznak be a legkülönbözőbb
országokból, abban a reményben, hogy hátha lesz az elültetett fák vagy utódaik között olyan, amelyik bírni fogja részben a
kemény teleket, részben a rövid dél-skandináv nyarat, amely rövidebb annál, hogy a más éghajlathoz aklimatizálódott
diófajták hajtásaikat időben beérleljék, ezért a vesszők a tél folyamán nagyrészt elfagynak, és tavasszal nincs csúcsrügy, ami
virágot, termést produkálna.
Lars Westergaard faiskolás jelenleg is kutatja a dán viszonyok közé alkalmas diófajtát. A Kanadában is népszerű, a hideghez
jól alkalmazkodott Hansen fajtának egy ugyancsak hidegtűrő orosz diófajtával végzett keresztezéséből származó utódokat
vizsgál és keresztez tovább. Az anyafajta jó és rossz tulajdonságait az utódokban is nagy biztonsággal találja meg, felfokozott
mértékben is.
Ezzel a keresztezett állománnyal végzett folyamatos munkája során az ideális dán diófajtát a kis növekedésű, igen korán
teremni kezdő, bőven fürtvirágú, apró, kézzel törhető diójú, magas bélarányú fajtajelöltjeiben látja, amelyek legígéretesebbje
a Multiflora1 fajtajelölt. Előnye ennek a diófajtának, hogy a kis hajtásnövekedés miatt is vesszőit időben beérleli, dán
viszonyok között is.
Dániai diótermesztésről majd azután beszélhetünk, ha Westergaard úr kísérletei sikeresek lesznek.

Svájc, Ausztria
Annak ellenére, hogy Svájc nyugati és déli vidékein gyönyörű diófák nőnek a kertekben, a házak mellett, összesen kb.
150.000 db, Svájcban nincs ültetvényszerű diótermesztés. Nagyon kevés parasztgazda foglalkozik diófákkal, a
mezőgazdasági tevékenység apró, kiegészítő ágaként. Egy árutermelési célú diófa Svájcban:

Pedig Svájc Európa vezető diófogyasztója, az egy főre eső fogyasztás mintegy 2 kg/fő/év, dióbélben számolva, ami azt jelenti,
hogy négyszerese az utána következő országok átlagának. A kereslet tehát igen nagy, többszöröse a belföldi termelésnek, de
a svájci jövedelmi viszonyok mellett nem éri meg diót termeszteni, mert a szükséges kézimunka megfizethetetlenül drága.
Svájc diótermesztése 1950-től kezdődően hanyatlik, mára gyakorlatilag megszűnt, csak a lakóházak mellett hagytak meg
diófákat.
Házi diószárítás Svájcban kocsin, illetve szekrényben:

A francia dió, főleg a Franquette uralja a svájci piacot.
A svájci diótermesztés újraélesztésére irányuló próbálkozások nem sok reménnyel kecsegtetnek. Bár a német nyelvterületen
is folyik hasonló munka, a francia nyelvterületen Corbaz és Manco urak nagy munkába kezdtek 2003-ban. A Franquette
egyeduralmát helyi különlegességekkel kívánják megtörni. Svájci lódió és fája:

A svájci természetes diófaállomány érdekes egyedeit vették számba, és kezdték nemcsak változatlan formában szaporítani,
hanem nemesíteni is. Komoly fajtagyűjteményük van a helyi klímához és talajhoz jól alkalmazkodott diófákból. Például a
gyűjtés során csak az ötven évnél idősebb diófákat vették figyelembe, mert azok túlélték az eddigi legnagyobb, 1956-os téli
fagyot, helyi viszonyok között fagytűrőnek tekinthetők. Emellett a tavaszi fagyok elkerülése céljából gyűjtési szempontként
vették figyelembe a késői kihajtást, a jó dióminőséget, és a fák egészségi állapotát, ellenállóképességét. És ami Svájcban
különösen érdekes, a tengerszint feletti magassághoz történt alkalmazkodást. A 800 m magasság felett is jól termő diófákat
tarják értékesnek.
Svájcban a francia és a német diófajtákat ajánlják telepítésre, szinte valamennyit, azon kívül csak az Eszterházi 2-t és a
Pedrót. Természetesen, Svájcban igen nagy fajtaválaszték kapható, az összes magyar fajta is, és Európa diófajtáinak
nagyobb része. Nem beszélve a saját "fajtákról", amelyek inkább próbálkozások, nem kiforrott diófajták. Hanger, Hug,
Jucker, Nyffenegger, Marchetti, Kieser, Wirz, Würms. És még több mint nyolcvanféle, köztük a Thunstetteri fürtös dió.
Ausztria is alpesi ország, nem az a kimondottan jó diótermő vidék. A házak mellett, a kertekben láthatók diófák, az ország
szőlőtermő vidékein a szőlőkben is. De árutermelő ültetvény szinte nincs. Képem is csak egy kisebb ültetvényről van.

Kalifornia
Tisztelt Kollégám, azt hiszem, megengedhetem magamnak a nemes egyszerűséget azzal, hogy Kaliforniát az Egyesült
Államok egészének tekintem. A diótermesztést illetően ez majdnem igaz is. És tovább, ha a kaliforniai diótermelésről úgy
beszélek, mint a világ legmeghatározóbb diótermesztési tényezőjéről, mert ez is így áll.

Amerikába az angol telepesek vitték magukkal a diófát. Diót vittek, azt ültették el, Massachusets-ben, Virginia-ban. Ezek a
telepítések nem sok sikerre vezettek.
Kaliforniában - még az angolok előtt - ferences rendi spanyol misszionáriusok honosították meg az európai diót, az 1700-as
évek vége felé. Dióskerteket létesítettek missziós telepeik (például a San Gabriel misszió) köré, de az általuk termesztett diók
kemény héjúak voltak. A szaporításra szánt diót Spanyolországból hozták. Az itt termesztett dió "missziós dió" néven lett
ismert.
Más forrás szerint a kaliforniai missziós dió chilei eredetű, de a lényegen ez nem változtat, eredetileg Chilébe is spanyol diót
vittek a misszionáriusok.
A missziós dió magról szaporított, tehát tulajdonságaiban nem egységes dió volt. A szelekció során a közepes méretű diót

termő fajtákat részesítették előnyben, de ezek vastag, kemény héjúak voltak. Korai virágzásúak voltak, változatos virágzási
idővel, tehát nem kielégítő megporzással. És késői dióéréssel.

Kalifornia diótermelése jelenleg gyakorlatilag egyenlő az Egyesült Államok termelésével, ma már a kaliforniai dió adja a
világtermelés harmadát, az USA termelésének 99 %-át. A kaliforniai diótermesztés elhelyezkedése: (Minden fekete pont 400
hektár dióültetvényt jelez.)

Mint minden igazán nagy dolog, ez is egy kis lépéssel kezdődött.
A kereskedelmi célú diótermelést Joseph Sexton kezdte meg 1867-68-ban, amikor egy zsák jól
törhető chilei import diót vásárolt San Francisco-ban, és nem törte meg. Ez volt a döntő
momentum.
Nem törte meg, hanem elültette, és az elültetett diókból kikelt csemetékből Santa Barbara
mellett Goleta helységben dióskertet létesített. Ez Kalifornia déli részén történt.
Kalifornia északi részén Felix Gillet francia bevándorló volt az úttörő, aki 1870-ben francia
diófajtákat (Franquette, Mayette) telepített, oltványokat. Faiskolája Sacramento északi
részén, Nevada City közelében volt.
1940-1960 között épült ki Észak-Kaliforniában a dió ipari méretű termelésének, felvásárlásának, feldolgozásának rendszere.

Jelenleg a diótermő terület Kaliforniában tartósan 80.000 ha körül van, a Sacramento-völgy, a San Joaquim-völgy és a parti
síkság területén. A dióskertek jellemző mérete 8-16 ha, bár a kertek sok helyen egymást érik. Persze, egy gazdának
jellemzően több ültetvénye is van. Egy tulajdonosnak ma már meghaladja átlagosan a 20 hektárt a tulajdona. Már tíz évvel ez
előtt a farmok 60 %-a 40 hektárnál nagyobb volt. Az egészen nagy dióültetvények nem jellemzők, a legnagyobbak 200 ha
körüliek.

Az önálló dióskertek mellett Kaliforniában a szőlők végébe ültetett diófák is általánosak. Két kép a kaliforniai Napavölgyből.

Mekkorák is a kaliforniai dióskertek?
Többségük nem nagy. Jellemzésül egy 2001-es statisztika San Joaquim megyéről:
A megyében 740 diótermesztő tevékenykedik.
0-2 ha
4-10 ha
10-20 ha
20-40 ha
40-80 ha
80-400 ha

187 farmer
307 farmer
87 farmer
71 farmer
55 farmer
33 farmer

Diósfarm Kaliforniában:

A kaliforniai diótermő körzet éghajlata ideális a dió számára. A
téli hőmérséklet alatta marad a dió által felső határként elviselt
téli +7-+10 C°-nak, ugyanakkor a fagyok ritkák és gyengék, és
kevés a hó. A nyári hónapok 22 C° körüli hőmérséklete kellően
meleg, és a hőségnapokon előforduló napégés még nem okoz
nagy károkat. A tavaszi fagyok nem szokták veszélyeztetni a
kaliforniai fajtákat, nagy biztonsággal a tavaszi lehűlések után
virágzanak. Az őszi korai fagyok jelentkezéséig pedig a
vesszőknek kellő ideje van beérni.
A csapadékviszonyok ugyan félsivatagi jellegűek, de a termelési

körzet kedvező hidrológiai viszonyai következtében öntözésre állandó lehetőség van. A vízszintesre planírozott dióskerteket
legtöbbször árasztásos úton öntözik. Csepegtetés, mikroszórófejes öntözés a központi völgy területén kívül, nem teljesen
vízszintes terepen van inkább. Az árasztásos öntözés egyben megnöveli a fitoftóra-fertőzés esélyét.
A talaj mély rétegű, jó szerkezetű hordaléktalaj, a hiányzó tápanyagok műtrágyázással jól pótolhatók.
Kaliforniában a hektárra vetített átlagtermés 5-7 t évente, többszöröse annak, amit máshol a világon
elérnek.
A Kaliforniában termesztett fajták: Franquette, Hartley (nagy
területen), Payne, Vina, Chico, Howard, Sunland, Chandler (újabban
ebből telepítenek a legtöbbet), Tulare (új fajta). És mindig jönnek ki
újabb fajták.
Chandler fajtájú dió árukínálata a baloldali képen látható.
Az újabb fajták esetében az oldalrügyeken is termő, tehát potenciálisan nagyobb
termőképességű fajták elszaporítása a cél, továbbá a késői kihajtású fajták arányának
növelése, a tavaszi fagykárok kivédésére, a termésbiztonság növelésére.
Fajtaösszetétel Kaliforniában 2006-ban:

Kaliforniában jellemzően melegek a tavaszok, a dióvirágzás idején. Ez okozza, hogy a kaliforniai diófajták többségénél
jellemző az időeltolódás a hím- és nővirágok virágzási ideje között, általános a nőelőző virágnyílás. Minden kaliforniai
diófajtához porzófajta kell, későbbi pollenszórású. Ezért az ültetvényekben minden 10 sor árutermelő diófa után általában
egy sor porzófát ültetnek. Kaliforniában a kielégítő beporzás érdekében felmerült a mesterséges beporzás kérdése is, a
pekándiótermesztésben alkalmazott gyakorlattal azonosan.
(A kaliforniai diótermesztés egyéb statisztikai adatait külön melléklet tartalmazza.)
Ültetvény Chandler fajtából:
Alanyként hagyományosan a kaliforniai feketediót
(Juglans hindsii) alkalmazták a legelterjedtebben, azonban
csak fertőzésveszély-mentes, szinte sivatagian száraz
területeken felel meg. A többi területen közönséges dió
alanyt használnak, és újabban terjed a hibrid paradox dió,
mint alany. (Részletesebben a csemetenevelésnél.)
A szaporítás oltással és szemzéssel történik általában. Az
oltást erre szakosodott 10-15 faiskola végzi. Az oltás módszere általában angol nyelves párosítás. A helyben oltás
gyakorlatilag megszűnt. Mostanában vezetik be a nemes fajták gyökérszövetéről történő vegetatív szaporítást, és van saját
gyökerű állomány is.

Ültetés előtt gondos a talajelőkészítés. Dréneznek három méter mélyen, planíroznak
60-70 cm-nyit. Az árasztásos öntözéshez vízszintes felületet alakítanak ki. Ültetés
után a csemeték törzsét fehérre festik, a hőség miatt. A hagyományos, nem sövény
ültetvényekben a négyzetes kötést alkalmazzák, a kétirányú művelhetőség végett.
A diófák térállása Kaliforniában hagyományosan kb. 108-120 fa/ha, ami valamivel
sűrűbb, mint a 10x10m-es kötés. Az újabb, intenzív ültetvények sűrűsége kb. 190
fa/ha, a sövényültetvényeké pedig 450 fa/ha. A leggyakoribb a 160-280 fa/ha. Idősebb
ültetvényekben, nagy fáknál a sűrűség akár 30 fáig is csökkenhet egy hektáron,
vagyis ritkítással elmennek a 18x18 m-es térállásig.
A metszés, koronaalakítás során az úgynevezett mérsékelt központi vezérág
kialakítására törekszenek. A fák nyugalmi idejében szoktak metszeni, kivéve a
három évnél fiatalabb fákat, amelyeknél nyáron is metszenek, a leendő törzs
kialakítása céljából. (Ezt a zöldmetszést nevezik training-nek.)
Talajvizsgálatok alapján
nitrogén-, kálium-, a
mikroelemek közül a cinktrágyázás szokásos.
Nitrogénműtrágyából például nem hatóanyagban, hanem 34 %os ammóniumnitrátban számolva - évente 150-450 kg-ot szórnak ki 1 ha-ra. Felhívják a figyelmet a talajban lévő nátrium,
klór és bór toxicitására, bizonyos szint felett.
Kaliforniában korán, március elejétől április közepéig hajtanak ki a diófák.

Kihajtástól a szüret kezdetéig 3-6 alkalommal végeznek gyomtalanítást, ami egyaránt lehet talajmunka vagy fűkaszálás.
A diószüretet augusztus végétől november elejéig végzik, amikor a kopáncs leválása mintegy 95 %-os. A kaliforniai diófajták
érésideje:

Etaphonos érésgyorsítást a szüret meggyorsítására alkalmaznak, vagy azért, hogy 7-10 nappal előbb
kezdjék a szüretet, vagy szüret közben a később érő diók érésének előrehozataláért, hogy egy fán belül ne
legyen nagy eltolódás az érésben. Az érésgyorsításnak a kártevők károsításának megelőzésében is van
szerepe.
A szüret munkaműveletei (rázás, rendresöprés, felszedés, kopáncstalanítás, mosás, szárítás) teljesen
gépesítettek. A rázógépet önjáró felszedőgép szokta követni. Kézi dióverést és felszedést csak a 8 évnél
fiatalabb fákon végeznek.

A termelés munkafázisai az év során a következők:
Télen:
Metszés, koronaritkítás
Törött, elhalt ágak eltávolítása
Télvégi lemosó permetezés rovarok ellen

Tavasszal:
Minden növényi maradvány eltávolítása a fák alól a fertőzésveszély ellen

Gnomónia és xanthomonasz elleni permetezés a csúcsrügyek kipattanásakor
Nitrogénműtrágyázás
Nyáron:
Öntözés májustól októberig 3-4 hetente
Rovarkártevők elleni permetezés
Ősszel:
Diószüret

A jól művelt dióültetvények átlagtermése Kaliforniában 3,5 t/ha.
A termelés biztonságát leginkább a következő tényezők veszélyeztetik
Kaliforniában: napégés, fagykár, táplálékhiány, öntözési stressz. Ezek
közül a napégés ellen lehet a legkevesebbet tenni, a fagyveszély
minimális, a tápanyagellátás és az öntözés elmélete és technikája pedig
bőven meghaladja az európai szintet. Többségében a talajok is jók.
Hatalmas előnye a kaliforniai diótermesztésnek az éghajlat. Az, hogy
tavasszal biztonságosan hajthatnak korán a diófák, és ennek
következtében is a dió szeptember végére annyira beérik, hogy a
diószüret is befejezhető, és indulhatnak az első árutételek Európába,
amikor nálunk még csak a korai fajták érnek.
Ugyancsak az éghajlat javára írható a diócsemeték rendkívül nagy növekedése, majd az egész éves jó asszimiláció is.
Mindenre aztán épülhet világszínvonalú diókutatás, gépesítés.
Egy, igen nagy hátrányuk van csak velünk szemben, (a távolság nem hátrány, a nagytömegű áru olcsón szállítható), ez pedig
a dió íze. Valószínűleg a kezdetekkori, alapanyagként használt dióvariációk voltak olyanok, amiken a nemesítés se
segíthetett.
Milyenek? Ízetlenek.
A kaliforniai dió íze nem hasonlítható az európaihoz.
A diótermesztés fejlesztését a sövényművelés elterjesztésében látják. Az alábbi felvételen balra hagyományos termő diós
látható, jobbra pedig újtelepítésű sövénydiós.

Kaliforniában az állati kártevők közül a termést leginkább veszélyezteti az almamoly, az
egyébként narancskárosító Amyelois (vagy Paramyelois) transitella, a dióburoklégy,
valamint levéltetvek, pajzstetvek, atkák, nematódák. A gombás és baktériumos
megbetegedések közül pedig a Xanthomonas, a Phytophtora-fajok, Armillaria mellea, a
kéregrák, az agrobaktérium, valamint a levélfoltosság vírusa.
A dióval kapcsolatos kutatások és nemesítések az almamoly elleni és a Xanthomonas
elleni genetikai ellenállóság terén folynak, felgyorsultak a génmanipuláción alapuló
nemesítések, sejtklónozások. A műszaki fejlesztés a betakarítás gépesítésének formáira,
módjaira irányul.
Amíg a farmerek egymással konkuráltak, a dió ára instabil volt. Jelenleg több mint 5000 diótermelő és 52 diófeldolgozó,
csomagoló, értékesítő cég tevékenykedik a San Joaquin és Sacramento völgyben. Ezekből egy szövetkezet dolgozza fel és
értékesíti a kaliforniai termés mintegy felét. Tevékenységük a legtermelékenyebb, legszervezettebb a világon. A termés
mintegy 35 %-a kerül exportra, Európába és Japánba, az export 1/3-a héjas dió, 2/3-a dióbél.
Tisztelt történész Kollégám, tetszik emlékezni 1919-re? Amikor mi forradalmat és ellenforradalmat, mindenféle vörös és

fehér terrorokat éltünk meg, na, pont ekkor állították munkába Kaliforniában az első nagyteljesítményű diótörő gépet.
Tizenöt tonna héjas dióval bírt el naponta. Közel száz éve. Hol tartanak ők, és hol tartunk mi? Mi éri meg jobban, forrongani
és ellenforrongani, vagy diótörő gépet szerkeszteni?

Már több, mint harminc évvel ezelőtt, amikor Európában még számítógép se nagyon volt, Kaliforniában már számítógépen
értékelték ki a teljes folyamatot, aminek során a megermett dióból exportáru lesz, valamint a dió árutételek minőségét, és az
automata gépsor végén az értékelésnek megfelelően a számítógép nyomtatta az árutételekre a minőségének megfelelő
árcédulát, a következő folyamatábra alapján.

Nem tévedés, 1982 előtt.

Az Egyesült Államok - gyakorlatilag Kalifornia - évente 100.000 tonnát
meghaladó mennyiségben exportál diót. Fő felvevőpiaca az Európai Unió
(sorrendben Spanyolország, Németország, Olaszország), ami összesen az
amerikai export 69 %-át veszi fel, ezen kívül Japán és Kanada összesen 17 %-kal.
A többi kisebb.

A kaliforniai dió mint a magyar dió piaci lehetőségeit rontó dömpingáru már Európában van. A kaliforniai dióból legtöbbet a
német és a spanyol piacra szállítanak, de a hagyományosan dióexportőr Olaszország hipermarketeiben is jelen van.

A világon a kaliforniai dió rendelkezik a legerősebb reklám- és marketing-támogatással. Egy szép reklámfelvétel a kaliforniai
Hartley fajta kínálatáról:

Kalifornia - mint látjuk - tele van diófákkal. Az árutermő ültetvényeken kívül, elhanyagolt mezőgazdasági területeken is
gyakori a diófa. A következő két kép is ezt mutatja.

Mindez, amit itt írtam, csak egy rövid kitekintés volt Kaliforniára. A kaliforniai diótermesztés - mint olyan - áttekinthetetlen,
feldolgozhatatlan. Pedig sokan megpróbálkoztak vele, tisztelt, a téma iránt fogékony Kollégám elsősorban angol, francia,
spanyol nyelvű internetes irodalomból szerezhet bővebb ismereteket. Elsőnek a kaliforniai diótermesztők szövetségének műlt
század eleji The Californian Walnut című, már az interneten teljes terjedelmében olvasható könyvét ajánlom. Aztán a többit.
Az Egyesült Államok Kalifornián kívüli területein - ne felejtsük el, az is jelentős terület - igen kibővülnek a diótermesztés
lehetőségei. A közönséges dión kívül a feketedió, a vajdió, a szívdió, a pekándió, a különböző hikori-fajok termesztése is
erősen számba jön. Ezek a diófajok az amerikai kontinentális éghajlathoz jobban alkalmazkodtak, mint a mi diónk.
Amerika középső és keleti részein az a fő probléma a közönséges dióval, hogy a helyi viszonyokhoz képest korai kihajtású.
Akkor hajt és virágzik, amikor még rendszeres kései fagyok várhatók. A Kalifornián kívüli területeken ezért nem
beszélhetünk nagy diókultúráról, csak elszigetelt termesztőkről, és nagyon sok olyan, a diókultúrát szerető magánszemélyről,
akik megpróbáltak a helyi éghajlat alá megfelelő diófajtát találni, vagy nemesíteni. Állítólag Henry Ford, az ismert milliárdos
is jelentkezett néhány, általa kitenyésztett diófajtával.
De itt van Mr. E.C. Pomeroy úr, egy 1912-es felvétel tanúsága szerint, aki New York állambeli lockporti farmján saját maga
szedett diót. Nem semmi. Keménykalapban, fehér kézelővel. Csinálja utána, aki tudja. Ő egyben elismert diónemesítő is volt.

E.C. Pomeroy könyvet is írt a diótermesztésről. Eredetiben mellékelem.
A Kalifornián kívüli területeken árutermelő dióültetvény kevés van. Inkább a házikertek diófa-állománya jelentős, amelyek
termése nem kerül piacra. Hétvégi házak mellett, farmok, tanyák területén élnek diófák, kisebb számban. Ezekről a diófákról
nem származik árudió.
Diófa egy amerikai farmon:

Az Egyesült Államok északkeleti területein a fagyveszély igen nagy korlátja a diótermesztésnek. Nemcsak a tavaszi, hanem
inkább a téli fagyok lehetősége. Például Indianában 1950-51 telén a termő diófák mintegy 90 %-a fagyott ki.
Diófa egy újmexikói farmon:

Diófa télen, Texasban:

Végül két árutermelő dióskert Oregonból.

Románia
Mottó:
"hol a diófa lombja bókol,"
(Móricz Zsigmond: - Érzések Erdély kapujában -)
Romániában a diófa mindenhol otthon érzi magát. A kertekben, az utak mentén, a patakok völgyében, a nagyüzemi
ültetvényekben.
Diófa Romániában:

Az utak mentén:

Fiatal diófa a Szaplonca-patak völgyében:

Románia dió-nagyhatalom, hozzánk képest. Dióexportjuk a magyar exportnak ötszöröse.
A romániai házikertekben a diófa - az almafa és a szilvafa után - az egyik legelterjedtebb gyümölcsfa. Bármilyen gondozás
nélkül is képes nagyra nőni, és termése bár ingadozó, évenként mégis jelentős mennyiségű. A romániai házikertekben nem
találkozni nemesített fajtadióval, a teljes diófa-állomány magonc-egyedekből áll. Ezért a diófák között termőképességben, a
termés minőségében a legnagyobb különbségeket lehet tapasztalni.
Diófa egy romániai házikertben:

Igen kedves szokás a román útügyi hatóság és az útfenntartó részéről, hogy az utak mellett megtűrik a diófasorokat,
nemcsak a főútvonalak mellett, hanem mellékutak mellett is. Igaz, ezek termése az útmenti nagy gazban nagyrészt
összeszedhetetlen, de amit összeszednek, abból is árualap lesz.

A román dió minősége igen alacsony. Nemcsak a betegségek és kártevők elleni védekezés hiánya
miatt, hanem a sok apró dió, valamint a sárgásra-barnára színeződő dióbél miatt is. De olcsó a román
dió, és ezáltal veri a magyar diót itthon is, nyugatabbra is. Olcsó, mert a dió termesztését költségek
nem terhelik, az összeszedése és megtörése pedig mégis nyújt minimális mértékű jövedelmet azoknak,
akik foglalkoznak vele.
Létezik, és jelentős területű a nagyüzemi keretek között telepített dió is. Egy magyar határőr mesélte
nekem, hogy szolgálatban messzelátóval szokta figyelni a határ román oldalán a végeláthatatlan
dióskerteket. És csodálni szokta.
Magam csak három, a romániai termelőszövetkezeti időkben telepített dióskertet ismerek, amelyek
10, 20 és 30 hektár területűek, és ma már szétaprózott magántulajdonban vannak. Erre a három
ültetvényre alapozva mondok véleményt a romániai nagyüzemi diótermesztésről, kicsit a viccbeli gróf
példáját követve, aki Jean-nal, a komornyikjával kinézet mindkét ablakon, és mivel Jean azt jelenti,
hogy mindkét irányban azt látja, hogy esik az eső, megállapítja, hogy országos eső van. Mintavételem
nem elégséges objektív megállapítások megtételére, de arra jó, hogy véleményt alkossak.
Úgy találtam, diótelepítésre a más célra alkalmatlan, lejtős területeket választották ki.

A dióskertek más gyümölcsösök - almás, szilvás - területéhez kapcsolódnak. A diótelepítésben a szakmai hozzáértés
minimuma se fedezhető fel. A telepített diósok ma már jórészt elhanyagoltak, elhagyottak.

Ne legyek igazságtalan, vannak már újabb, jól gondozott dióültetvények is Romániában.

És vannak mintaszerű fiatal diósok is, például Kovács Levente ültetvénye, amiről később bőséges fényképillusztrációval
számolok be.
Létezik elég sok román diófajta, például a szamosháti vagy a három sebeshelyi fajta, vannak új, erdélyi fajtajelöltek, és több
intézet is foglalkozik diónemesítéssel, főleg a craiovai jött ki mostanában több új fajtával, amelyek korán, szeptemberben
érnek, termésük héjas diónak és béldiónak egyaránt jó. A román dió mégis vegyes, de inkább gyenge minőségű magoncdiót
jelent.
A magyar milotai és tiszacsécsi diók a határ túlsó oldalán is biztosan jól díszlenének, a nagyüzemi telepítések kizárólag
magoncokból létesültek. Ezért minden fa más, jobban-rosszabbul, de leginkább rosszabbul termő, kisebb-nagyobb, de
leginkább kisebb diókat termő.
Jól termő román diófák:

Fel sem merült telepítéskor a kérdés, hogy hogyan fogják a dióskertet művelni, gyommentesen tartani. A domboldal,
hegyoldal természetes fűállományát kézi kaszával vágták le - régebben, mert manapság már nem mindenhol kaszálnak.
Kaszált és kaszálatlan ültetvény:

Egyébként is az ültetvényeken látszik, hogy a gépi művelés lehetősége fel se merült. Az ültetvények igen sűrűk, a fák 5-6 m-re
állnak egymástól. Semmilyen gép nem megy el közöttük. Pozitív viszont, hogy a diófa alakjának jobban megfelelő háromszögkötésbe helyezték a fákat.
Hat méteres távolságban, háromszög kötésben:

Öt méteres háromszög kötésben:

Az öntözés, a műtrágyázás, a növényvédelem ismeretlen fogalmak, és a gépi diószüret is. A kemikáliák használatának hiánya
egyben nagy versenyelőnyt jelent majd a magyarországi és más öko-gazdálkodókkal szemben, de csak majd akkor, ha
Romániában is felfejlődik a hivatalosan is tanusított biotermelés.
Gnomónia + rovar (a zölddiótól jobbra, a száraz levélnél van egy poloska) = bio:

Végül is, milyen a romániai diófák termése? Hát, ilyen:

És a román dióbél? Ilyen:

Közelebbről? Hát, ilyen:

Kézenfekvő a kérdés, hogy ha ennyire olcsón kínálják a diót, mint ez a román dióárus, vegyünk-e?

Szerintem ne. Még olcsón se éri meg az árát. Hagyjuk meg a hivatásos kereskedőknek, akiknek mindegy, hogy mivel
kereskednek, csak pénz legyen belőle. Mi pedig együk a hazai diót.

Moldávia
Mint említettem, Moldávia dió-nagyhatalom. Tehát teljesen jogosan ért egy tisztelt Kollégám kritikája, miszerint a moldáv
diótermesztésről írt fejezetem a nullával egyenlő. Egy mentségem van csak, Moldávia egy másik világrendszerhez tartozik,
nemigen jönnek információk.
De mivel nemcsak kritikát, hanem lehetőséget is kaptam, elmentem megnézni a moldáv diótermesztést. Az alábbi szövegrész
már a javított változat.
Kisinyov éghajlata - azt mondják - a magyar szegedinek felel meg, vagyis a hőmérsékleti viszonyok kiválók a dió számára, ha
eltekintünk a rendszeresen, néhány évtizedenként biztosan előforduló igen kemény téli hidegektől, mint amilyen 2011-12 tele
is volt, amikor -37 C° hideget kellett elviselni. Bár az átlaghőmérséklet nem nagyon tér el az itthonitól, gyakrabban fordulnak
elő negatív kilengések. Ilyen volt például az 1952-es év, amikor igen későn, május 21-én és 22-én -3,5 C°-os fagy károsított.
És a talajok is jók. Nagyonis jók. Klasszikus csernozjomok, magyarul feketeföld. A morzsalékos szerkezet az évezredes
fűtakaró gyökérzetének talajképző hatásából és az alapkőzet kellő kalcium-tartalmából adódik. A helyenként előbukkanó
meszes tengeri üledék alapkőzetet igen vastag talajréteg fedi.

A domborzati viszonyok is jók, hosszú, széles, lapos dombhátak váltják egymást az egész országban, köztük enyhe lejtőjű
völgyek. Sajnos, a völgyekben szinte nincsenek is vízfolyások, a folyóvizek csak határolják az országot, és a tavak is
hiányoznak.

A víz a moldáv diótermesztés legszűkebb keresztmetszete, mert a helyi előírások szerint kutakból nem szabad öntözni, csak
természetes vízfolyásokból, vagy víztározókból, ez utóbbiak szintén hiányoznak.

Nemcsak szántóföldi növények termesztésére hanem az összes kertészeti kultúrára is jók a feltételek, és nagyon olcsó bérű,
nagyon hozzáértő nép a moldáv nép. Szőlő-bor-konyak kultúrájuk kiemelkedő, almatermésükkel nemcsak Dnyesztert, de
nagyobb folyókat is lehetne rekeszteni, és sok, másfajta gyümölcsöt is termesztenek. A szovjet időkben Moldávia volt a
Szovjetunió gyümölcsös- és ezen belül dióskertje.
Egy pici visszatekintés: Moldáviában nem a moldávok kezdték a diótermesztést. Nem is mi, magyarok, amikor Etelköz
részeként a hazánk volt. Jóval előbb, i.u. 100-200 körül Etelköz akkori lakói - nem tudom, kik - már telepítettek diófákat. Az
odesszai régészeti múzeumban őrzött képek tanúsága szerint.
Egy 1994-es összeírás szerint Moldáviában 2,2 millió diófa volt, legalább évi 25-27 ezer tonna terméssel.
Moldáviában három fő formája van a diótermesztésnek. Az első, még jelenleg is legfontosabb, az útmenti diófasorok termése.
Az országutak nagyobb részét sűrű diófasorok szegélyezik, a falvak bekötőútjait sok helyen még sűrűbb, az úton átívelő
koronájú diófák, ahol szinte diófa-alagútban folyik a közlekedés, végül a községi földutak is ugyanilyenek.

Az útmenti diófák magoncfák. Termésük több-kevesebb, jobb-rosszabb. De rengeteg. Diótermesztési költség csak a diószedő
és a diótörő kézi munkája, ami szinte ingyen van, valamint a fák bérleti díja.

A kiépített országutak diófáit az állami közútkezelő adja bérbe magánszemélyeknek, meghatározott fától másik,
meghatározott fáig terjed egy személy bérlete. Láttam, ha egy bérlet felszabadul, a fasorban tábla jelzi, melyik szakasz vehető
bérbe. Jó üzlet ez a közútkezelőnek is, a bérlőnek is. Ezért ahol egy diófa kipusztul, a közútkezelő rögtön ültet a helyére egy
csemetét, nincs foghíj a fasorokban. Egyéb művelés nincs, se metszés, se növényvédelem, semmi.

Ugyanígy folyik a "termesztés" a községi tulajdonú utak mentén is, csak a bérleti díj nem az államé, hanem a községé. (A
képen látható hölgy nem bérlő, csak azt nézi, mikor érik már a dió.)

A városi, falusi utcák is diófásak. Egy városi fasor:

Kisinyovi városképek:

A moldáv diótermés mennyisége erősen függ az időjárástól, és az árumennyiség zöme gyenge minőségű, heterogén. Nagy
lehetőségeik vannak a felvásárló és feldolgozó vállalkozásoknak, amelyek ebből a rengeteg, vegyes dióból (dióbélből) nagy
mennyiségű, szép és kevésbé szép, de egyenletes árut tudnak létrehozni, ami aztán könnyen piacra talál.
Ugyanezt lehet elmondani a moldáv házikerti diófákról. Turcanu diókutató szerint Moldáviában átlag minden házikertben
van egy diófa.

Ültetvényszerű diótermesztés két formában folyik, a kisparasztok kisparcelláin, ezekből a kisültetvényekből jelenleg még
kevés van, végül igazából a harmadik forma a diótermesztő nagygazdaságok megjelenése és térhódítása, amelyek többszáz
hektárakat, ezer vagy annál is több hektárt telepítenek. A diótermesztésnek ez a formája most fut fel.
A moldáv állam a dióültetvények telepítésében látja a fejlődés útját. Ezért 1999-ben külön törvényt hoztak a dióra, ami szerint
új ültetvényt csak elismert diófajtákból lehet ültetni. Ezek adják a jövőbeni minőségi moldáv diót, a 8.-9. évtől hektáranként
2-2,5 tonnát terveznek.
A nagygazdaságok mindent megtesznek, ami az eredményes diótermesztéshez kell, mindent megadnak a diófának, amire
annak szüksége van. Kivéve a vizet, de ez nem rajtuk műlik. Ezeknek a földbirtokoknak a vezető agrárszakemberei egyetemi
képzettségűek, a diótelepítés megkezdése előtt bejárják a világ nagy diótermesztő körzeteit Kaliforniától Franciaországig,
stb., még a magyar diós nagyüzemeket is ismerik. Mindenhonnan hazaviszik, és otthon kipróbálják a legjobb diófajtákat,
még szerbiai diófajtát (Tisza) is láttam náluk. Mondani se kell, csak fajtadiókkal, oltványokkal foglalkoznak.
Természetesen, és ez a lényeg, a hazai szelektálású diófajták, a kisinyovi kutatóintézet fajtái válnak be a legjobban. Calaras,
Corjeuti, Cazacu, Kosztyuzsenszkij, Kisinyovszkij, Schinoasa. Mind vékony héjú, fehér húsú, nagyméretű diót terem. Olyan
nagyot, hogy a nagyüzemek a héjas dió osztályozását 32 mm-nél kezdik, és 2 mm-es lépésekkel még 38 mm-es furatú
osztályozóhengert is használnak, tehát 38 mm feletti méretválasztékot is tudnak kínálni, ha a vevő úgy igényli. Kiemelendő
tulajdonsága a Cogalniceanunak, hogy termése csoportos-fürtös.
De a hazai diók mellett számításba veszik a világ legjobb dióinak honosítását is. A magyar fajtákat is, köztük a kiemelten
kezelt Milotai 10-est, de a siker még várat magára, nem biztos, hogy a keleteurópai síkságon is úgy fognak viselkedni a
magyar diók, mint a Kárpátoktól védetten.
Magam úgy láttam, a Milotai 10-es Moldáviában is szép diót terem. De az A-117-es dióbele nem tölti ki a héjat, lötyög benne.
Az újabb Milotai-keresztezések (Bőtermő, Kései, Intenzív) pedig gyenge téli fagytűrésük miatt nem válnak be Moldáviában.
(Hiába, apjuk a kaliforniai Pedro.)
A fejlesztéshez neves szakemberek segítségét is igénybe veszik, dr. Szentiványi Péter professzor is - 82 évesen - felkérést
kapott.
(Hallottam egy időpont-egyeztetést:
- Professzor úrnak alkalmas lenne a jövő hét?
- Nem, nagyon hívnak a Dnyeszteren túlra, ott leszek a jövő héten, Moldáviában.
- Igaz, tényleg ráfér a moldáv diótermesztésre a fellendítés.
- Nem fog az menni egy hét alatt.)
A moldáv diótermesztés fejlesztése néhány nagyvállalkozás kezében van. A hét, elismert moldáv diófajtán kívül külföldi
fajtákat is telepítenek.

Az itt mutatott minta szép, de nem a mi kedvünkért válogatták ki. Egy magyar szakember a tulajdonos távollétében kért meg
egy moldáv dolgozót a mintavételre, aki válogatás nélkül emelte ki ezt a néhány maréknyi dióbelet a csomagolás alatt álló
dióból.
A nagyüzemi diótermesztés agrotechnikája nem eshet kifogás alá, mintaszerű. Egyelőre még csak fiatal ültetvényeket látni.

Egy eltérés, amit máshol még nem láttam, az, hogy minden második sorközt füvesítik, a közbülső sorközöket pedig művelik.
Bár ők a rétegvonalas műveléssel, az erózió elleni védekezéssel indokolják ezt, én úgy láttam, a sorok nem követik a
rétegvonalakat, és az enyhe lejtőjű domboldalakon ennek úgyse lenne jelentősége. Szerintem. Hanem az az előny, hogy a
füves sorközökben esős ősszel is tudnak szüretelni, felbecsülhetetlen. További előnye a félig művelt, félig füves területnek,
hogy a művelt területen műtrágyázni lehet, nem kell a műtrágya bedolgozása céljából a füvet és a benne levő diógyökereket
bolygatni. A sorokat pedig vegyszerezéssel tartják tisztán. (No, jó, itt nem a legtisztább, de máshol igen. Az pedig ne tévesszen
meg senkit, hogy a füvesítés a képen végetér. Itt kezdődik balkéz irányába a sor, a pontosabb illusztrálást az idő esőssége és
hiánya akadályozta.)

A nagy területű ültetvények alig néhány évesek, - a legidősebb hét éves, - de már építik a diófeldolgozás épületeit, telepítik a
gépsorokat, amihez magyar segítséget is igénybevesznek. A moldáv helyzet félreértése lenne, ha feltételeznénk, hogy
korábban minden munkát kézzel végeztek. Nem, komplett gépsorok eddig is működtek. Egy leszerelt, kaliforniai gépsor
gépeit magam is láttam, két nagy ipari csarnokot töltöttek meg a gépek, egymásra dobálva is. Harminc éves kaliforniai
szolgálat után még tíz évet dolgoztak Moldáviában, mire végleg kiselejtezték, és tíz éve porosodnak. Pedig új állapotúak is
vannak köztük. Szinte ingyen megvehetők.

És hiba lenne azt feltételezni, hogy magyar feldolgozó gépek nélkül nem boldogulnának. Ugyanúgy vásárolják a francia
gépsorokat is, én konkrétan a Sommier termékekről tudok.
Egy magyar feldolgozó-sor képei Moldáviából: (A sor a második éves működését kezdi.)

Föld alá süllyesztett fogadógaratról jön föl a dió a mosó-buroktalanító gépekre, majd kefés és szivacsos előszárítás után a
szárítószekrényekbe. Három van kész.

Mellette még kilencnek van hely, és ha az is kevés lesz, ugyanekkora csarnokot építenek mellé.

A szárításhoz a hőt kisbálás szalma tüzelésével állítják elő.

Hatalmas puffertertályra van szükség a termelt és a leadott hőmennyiség egyensúlyához. A puffertartály köbtartalmát meg se
mertem becsülni, mindenesetre a tartály alja, közepe és teteje csak háromszorra fért a fényképre.

Természetesen, a csarnok legmagasabb pontján kiegyenlítő tartály is van.

A melegvíz hője nagy hőcserélőkön jut a szárítótartályokba, nagy teljesítményű ventillátorok levegője viszi be. Az egész
fűtési, szárítási rendszer szabályozott, munka csak a szalmabálák kazánba rakásával van. Az automatikus szabályozó
szerelése:

A faléces tárolószekrények már korábban is megvoltak.

A héjas dió osztályozására, valamint a diótörés, válogatás gépesítésére szolgáló gépek beszerzése a jövő év programja.
A nagyterületű telepítésekhez elsősorban csemetét kell nevelni, ezért a termesztést csemetekertek létesítésével kezdik.
Anyatelepekkel, alanyneveléssel, (közönséges dió alanyt használnak), gépesített oltással. Izzasztókamrával, pincés tárolással.
Szóval, a nemzetközi szinvonalnak megfelelően. Igaz, a legkorszerűbb sejtszaporításról, pláne géntechnológiáról nem hallani.
A csemete-előállítás elképzelhetetlen öntözés nélkül. Ezért az egész szaporítótelepet közvetlenül a Dnyeszter partjára
telepítették, és a folyóból öntöznek.

Az anyatelepen az összes szóbajöhető diófajta megtalálható.

Az oltóvesszőket ebben az épületben oltják a megnevelt alanyokra:

Februárban oltanak, majd ugyanebben az épületben izzasztják az oltványokat, fűrészporos-homokos keverékben, végül
pincében vermelik kiültetésig.

Első éves oltványok nevelése:

Második évesek:

Diócsemete-nevelésben is európai hatalom Moldávia, a felfutó ukrán diótermesztést moldáv diófajtájú csemetékkel látják el.
Újabban Oroszországban, a krasznodári körzetben is nagy arányban telepítik a moldáv csemetéket. A keresletre jellemző,
hogy a második éves oltványok már nyár közepén mind el vannak adva és ki vannak fizetve, és az első éveseknek is 60 %-a.
Egyedül az a faiskola, amit láttam, évente 900.000 darab diócsemetét termel, kiültetve ez több, mint Magyarország diótermő
területe.
A moldáv diófák termését sajnos, csak erősen fagykáros, egyben aszálykáros évben láttam. Adja Isten, hogy lássam normális
állapotban is.

A moldáv dió exportja koncentráltan kézbentartott, szinte monopolizált. Részben Franciaországba(!), részben Moszkva
irányába, részben Németországba, főleg Hamburgba irányul. Dióbélként évente 7-10 ezer tonnát exportálnak, de a nagyüzemi
ültetvények termőre fordulásával ez a mennyiség gyorsan fog nőni.
A német piacon minden marketing-lehetőséget kihasználnak, még bioként is hirdetik az árut, ami a moldáv körülményeket
ismerve - mondjuk - kétséges. Nem azért, mintha az útmenti fasorokat bárki is műtrágyázná vagy vegyszerezné, hanem azért,
mert hiányzik a bio-minőséget igazoló független tanúsító szervezet. Például a közutak mellett természetes, hogy a diófát az
egyik oldalról a kipufogógáz éri, a másikról pedig az alma- vagy szőlőültetvény permetleve. És akkor még hol van a kézi
törés, válogatás higiéniája, hiszen a falvakban még vezetékes víz sincs.

A moldáv diótermesztésben az AMG Kernel cég a legnagyobb, csemetekertjük is hatalmas. A céget Gutu (ejtsd: Gucu) Victor
vezeti. Többszáz hektáros diótermesztő több is van, közülük Ogorodnyikovékat ismerem, akiknek hatalmas és egyre növekvő
ültetvénye vagy itt van:

Vagy itt. Nem tudni, a dolog titkos, azt híresztelik, a KGB is érintett benne.

Még egy lelkes, hozzáértő moldován diótermesztő: Nikolaj Fedorovics Kiktenko:

Ukrajna
Moldáviából hazafelé autózván pedig Ukrajnán át kanyarodjunk Kárpátalja felé. Gyakori diófákkal találkozunk ott is.
Kárpátalja egyébként is híres gyümölcstermesztéséről, és azon belül - az alma és a szilva után - a harmadik leggyakoribb
gyümölcsfa a dió, ami a régió gyümölcsfaállományának 12 %-át teszi ki. De a kárpátaljai dió a szórványtermesztésnek
köszönhetően igen heterogén, gyenge minőségű. De olcsó.
Gál Nikoletta kárpátaljai felvétele:

Ukrajna egyéb vidékein is a házikerti és szórvány dió a leggyakoribb, az ukrán árudió 95 %-át a szórvány és a házikert adja.
A diófa az ukrán falvak elmaradhatatlan jellemzője, és az útmenti diófasorok is gyakoriak. Diófa a Harkov melletti

elhanyagolt gyümölcsösökben:

Bár Ukrajnában nagyon régóta, a Kievi Oroszország ideje óta termesztik a diót, mégsincs a figyelem középpontjában.
Léteznek ukrán diófajták is, főleg a pridnyisztrovszki nemesítő állomás jóvoltából. Bukovinai és más
elismert diófajták is léteznek, de a nagyüzemi telepítések szükségletére nincs elég oltvány. Moldáv
oltványokat hoznak be.
Új diófajták előállításáról érkeznek néha hírek Ukrajnából. Ilyenek például a poltavai körzet Pirjatyin
városában az Ideál és Üzbég bőtermő fajták természetes magonc utódaiból szelektált kisméretű,
igencsak bőtermő diófák, amelyek oldalrügyesek, fürtösek és elnyújtott virágzásúak. A csúcsrügy fürtjei
8-20, az oldalrügyek fürtjei 3-5 dióból állnak. Mivel a fák energiája a nagy termés kifejlesztésére
szükséges, növekedésükre nem jut erő. Kistermetűek. Ezért sűrűbben ültethetők, megnő a területi termelékenység.
Még nem elismert fajták. Ezeknek a dióknak, mint minden fürtös diónak, a kicsiny dióméret a fő hibája, 10 g alattiak.
Viszont nagyon jó a dióbél-kihozataluk. Magas a dióbél aránya a dión belül, 53,1—56,0%, és könnyű a törhetőség,
válogathatóság. A bélarány is, a törhetőség is a dióhéj vékonyságának köszönhető, ez a tulajdonság jellemző a középázsiai,
az üzbég természetes dióállományra. A pirjatyini fajtajelöltek mindegyikének világos dióbél-hártyája és jó íze van.
Fő erényük a diótermesztés északabbi vidékekre terjesztése. Jóval télállóbbak, mint szülőanyjuk, ugyanakkor az Ideál jó
tulajdonságait nagyrészt megőrizték. A rideg 2006-os tél után csak kisebb mértékben csökkent termésmennyiségük, és
később helyreállt.
Vagy a harkovi bőtermő diók is ilyenek.
A szovjet idők elmúltával már újból lehetőség van üzemi méretű magántulajdonú dióskertek létesítésére, egy Kiev melletti 50
hektáros fiatal ültetvényről magam is tudok.

A nagyüzemi ültetvények gyorsan bővülnek Ukrajnában. A termesztőknek már saját szak-egyesületük is van, és szakmai
tanulmányutakat szerveznek a fejlettebb diótermesztő államokba. Kaliforniában 2011-ben jártak. Idén, 2012-ben pedig
Dnyepropetrovszkban tartanak nemzetközi dió-konferenciát. Talán éppen most, amikor ezt írom.
Tavalyi konferenciájukat Csernivciben tartották, közel százan vettek rajta részt, hat országból. Nekünk nem szólt senki.

A konferencián 2025-ig tartó diótermesztés-fejlesztési programot fogadtak el, és 2012-t a dió évének nyilvánították
Ukrajnában.
Az ukrán diótermesztők szövetségének létezik szervezett internetes publikációja is, ukrán és orosz nyelven, a szakcikkek
bőségével.

Oroszország
Az orosz diótermesztésről nehéz átfogó képet adni, a nagy ország körülményei annyira eltérőek. Szibéria persze kiesik. Az
orosz nyarak a diófa szempontjából kedvezőtlenek. Vagy szárazak, melegek, vagy hűvösek, vagy rövidek. Egyik se jó.
Diótermesztési szempontból Oroszország európai része három zónára osztható, a déli, a középső és a moszkvavidéki régióra,
beleértve a zolotoje kolcó, az aranygyűrű városait is. Árutermelésről csak az európai Oroszország déli területein, a Kubánialföldön beszélhetünk. Délen, a Kaukázus előhegyeit is beleértve a diófa hagyományos kultúrnövény, és például Krasznodár
körzetéből magam is hallottam hatalmas dióültetvény létrehozásáról.
A középső régió a Volga alsó és középső folyásának vidéke, ahol kiskertekben nevelnek néhány diófát, de állandóan
küzdenek a kemény téli hidegekkel. Szamarától északabbra már házikertben sincs eredményes diótermesztés, mégis
rendszeresen újra és újra próbálkoznak a diófa-neveléssel.
Helyi, természetes magoncokon kívül fajtadiók is számításba jönnek, amelyek közül az üzbég magashegyekben Sz.Sz.
Kalmükov által fellelt Ideal nevű fajta keltette az egész országban a legnagyobb lelkesedést. Törpenövésű, az első és második
életévétől termő, erősen fürtös dió. Elterjesztésével gyakorlatilag az egész országban megpróbálkoztak, általában inkább
kevesebb sikerrel, de nagyszámú utódaival szinte mindenhol kísérleteznek.
Orosz házikertekben rengetegen szeretnének diófát nevelni, ennek a törekvésnek Moszkva közelében, Tulában kutatóbázisa
is van, és bizonyos szervezettség is megfigyelhető. Ezen a vidéken a rendszeresen erős téli hidegek határoznak meg mindent.
Olyan diófajtát, ami a -40 C° körüli hidegeket elviselné, még nem sikerült találni, ezért a próbálkozások hidegtűrő diófák
termésének magonckénti elszaporítására irányulnak. Kalinovkai, Moszkva környéki képek helyben termett diókról és
magonc-csemetékről:

India, Pakisztán, Afganisztán
India nagy diótermelő ország, az éves termés 30.000 tonna körül alakul, nemzetközi adatok szerint. Maguk az
indiaiak 60.000 tonnára becsülik saját diótermésüket. (Egyébként jellemző az alternáló termés, minden második
évben kisebb.)
Indiában Jammu és Kasmir területén van a legtöbb diófa, (Kasmirban 100 éves termő diófákat is látni). Ezen kívül Sirmoreban és Kumdon-ban termesztik, valamint Szikkimben, közvetlen Nepál mögött. Garwhal-ban a hegyoldalakon elszórtan álló
diófák találhatók mezőgazdaságilag művelt területek, bokros-fás növényzet között.
Indiában gyakorlatilag hiányoznak az árutermelő dióültetvények, a diótermést szórvány-diófák adják.

A fő diótermő övezet az északnyugati Himalája területén terül el, Darjeeling-ig és Sikkim-ig terjed, a mérsékeltnek mondható
éghajlatú hegyvidékeken, 900-3500 m magasságban, főleg a hegyek közti völgyekben. Ezen a területen nem veszélyeztetik a
tavaszi fagyok, és nyáron sincs olyan hőség, amit a diófa nem viselne el. Az átlagos csapadék 760 mm, majdnem elég a
diónak. Az 1500 m-es magasság fölött termett diók kiváló minőségűek, az az alatt termettek viszont az éréskori hőség miatt
rendszerint barnák.
Jammu és Kasmir területén 63.000 ha területet foglalnak el diófák, az éves diótermés 60-66.000 t. Ez annyit jelent, hogy
gyakorlatilag Jammu és Kasmir adja az indiai diótermelést, hiszen ezeken kívül az összes többi indiai államban mintegy 4.000
ha-ra tehető csak a diótermő terület, a diótermés pedig kb. 5.000 t-ra.
Kasmirban Anantnag, Pulwana, Kupwara, Budgam, Baramulla és Srinagar a fő diótermő vidékek. Jammuban pedig Doda,
Poonch és Kathua.
Dióválogatás és útmenti árusítás Srinagarban, ahol a tóparti úton több kilométer hosszon hagyományos dióárusítás zajlik:

Az indiai diótermesztési kísérletek is Himalája diófáin alapulnak. Közülük választják ki a jövő indiai fajtadióit. Hogy milyen

nagyarányúak ezek a kísérletek, a következő térkép mutatja. Körzetenként számokkal jelölték be, hogy melyik körzetből
hányas sorszámú kísérleti egyedeket figyelik meg, értékelik.

Az indiai diótermelés szinvonala igen alacsony, a fánkénti termés 18-50 kg között szóródik. A műtrágyázás és az öntözés
gyakorlatilag hiányzik.
Gyakorlatilag csak magonc-diófák léteznek igen nagy változatosságban, a fajtadiók kiszelektálását a helyi diófa-állományból
egy 1996-98 között, a FAO támogatásával indított projekt keretén belül kezdték meg. Tehát gyakorlatilag jelenleg is
hiányzanak a jól termő helyi fajták. A projekt megvalósítása során Shopianban, Zainpora kutatóállomáson 1200 anyafa
elültetése járt sikerrel. Az anyafákat úgy hozták létre, hogy a fellelhető kiváló minőségű magoncokból a kutatóállomáson
oltottak vagy szemeztek be alanyokat, mintegy 2300 db-ot. Az ígéretesebbeket Shalimar, Wussan, Tuttle, Rajouri és Budgam
néven és különböző számjelzésekkel jelölték meg, ezekből lehetnek a jövő indiai diófajtái. Ezen kívül kb. 10 külföldi fajtát is
bevontak az összehasonlító vizsgálatokba.
Az indiai diótermesztést a késői termőre fordulás, a termő fák alacsony egyedsűrűsége, az alacsony termésátlag és ezek miatt
a gazdaságosság hiánya jellemzi.
A diót a hagyományos falusi mezőgazdasági termelés keretében termelik, sokszor félreeső területeken, vagy a falvak
közösségi területein. Műtrágyát, növényvédőszert gyakorlatilag nem használnak, ezért az indiai dió exportőrei ökológiai
művelésűként hirdetik árujukat, holott valójában ellenőrizetlenül, alacsony szinvonalon termelt dióról van szó.

Az indiai diótermő vidék jó talajadottságokkal rendelkezik. A gyökérzet számára kielégítő mélységű a hegyekről lehordott
hordaléktalaj, ami durvább-kötöttebb szerkezetű, és mésszel jól ellátott, humuszban gazdag. Ahol homokosabb a talaj, a fák

növekedése gyengébb, és fennáll a napégés veszélye.
A kihajtás, a virágzás kezdete februárban kezdődik, és áprilisig tart, a magasabb hegyeken. A virágzás utáni 5-6 hétben
gyors a zöld diók növekedése. Június közepén a dió héja már keményedik, gyakorlatilag júniustól a dióbél már nem
károsodik betegségektől, kártevőktől.
A dió kártevői közül érdekes módon a világ más tájain nem is említett valamilyen zsizsikfajt (Alcides porrectrirostris) teszik
az első helyre. További, számunkra ismeretlen károsító a kék dióbogár (Monolepta erythrecephale). Nálunk is károsít a
levéltetű (Chromaphis juglandicola) és a pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus). És van egy jelentős levélpusztulást előidéző
levélkártevőjük is (Chaetopractus odata).
Az Indiában fellépő jelentősebb gombakártevők levélfoltosságot, üszkösödést és gubacs-rákot okoznak.
Indiában a diószüret augusztus közepén kezdődik, október közepéig tart, a hegyek magasságától függően. Akkor kezdik
meg, amikor a kopáncs repedésével a héj láthatóvá válik. A hagyományos diószüret dióverésből áll, a lehullott dió
összeszedése az asszonyok dolga.
Az összeszedett diót először halomba rakják, füllesztéssel a maradék kopáncsokat távolítják el.
Közvetlenül ez után mossák a diót, kosarakban, a közeli patakokban, és rendszerint még fehérítik is,
ugyanis a kopáncstól jellemzően sötétbarna foltos marad. A fehérítés szokásos módja 10
másodperces szódás-meszes oldatba mártás, majd egy pillanatra gyenge kénsav-oldatba mártás. A
fehérítés eredményeként a dióhéj felszíne síma, krémes struktúrát nyer, szemre igen vonzónak tűnik.
Vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a dióbél a fehérítés során
vegyszerrel szennyeződik. A vevő a szép, héjas diót megvásárolva nem is
gondolja, hogy a dióbél egészségkárosító vegyszermaradványokat
tartalmaz, hiszen a diót maga törte fel. Balra fehérítetlen, jobbra fehérített
indiai dió látható.
A fehérítés után a diót azonnal szárítják. A szárítás a napon történik, 5-8
nap alatt szárad meg a dió.
A leírt szüreti technológiától nem lehet eltérni, mert bármilyen gépesítés túl drága lenne.
Az árudiót is kézzel törik. A bélkihozatal nem magasabb 40 %-nál. Bár már létezik egy
kiemelkedően magas, 70 %-os bélarányú, vékony héjú fajtájuk is, a Bakshi vagy Bakhsi. Újabb
információim szerint a Bakshi nem önálló fajta, hanem a Kaghazi fajta válogatott, vékony héjú
szortimentjét nevezik az indiai diókereskedelemben Bakhsinak.
Az indiai dió fő felvásárlási piaca Jammu és Delhi.
Az indiai dió minősége igen változatos. Apró, nagy, kemény és puha héjú, világos és barna belű.
A helyi kereskedelmi szokvány szerint Kasmír területén a Kagzi minőség a legjobb. A Jammu-i
Pahari minőség gyengébb, általában vastagabb héjú.
Az indiai dió ha exportra kerül, - korábban évente mintegy 15.000 tonna, manapság inkább
30.000 tonna mennyiségben, - ládás (box), vagy csomagos (bag) minőségként jelölik. A ládás
minőség a jobb, ez a rekeszekben látható is. A csomagos minőség olyan, hogy nem merik
megmutatni a vevőnek, zsákban vagy egyéb csomagolásban árulják. Ez utóbbit nem ajánlom
megvenni. Mert a papírzsákot ha kibontjuk, ilyen vegyes diót találunk benne:

Nagyság szerint a 32 mm fölöttit India Super-special-nak nevezik, a többi minőségi osztály gyengébb, azokra még legalább
nyolcféle külön megnevezést alkalmaznak.
Az indiai dió fő felvevő piaca az EU, (ezen belül Nagy-Britannia, Németország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország és
Görögország), Egyiptom és érdekes módon az USA. Az arab országokba is szállítanak.
Az indiai diótermesztés fejlesztésének a termelők számára alacsony árakon kívül a diótermesztés körzetében állandósult
háborús helyzet a fő akadálya.
Ha már Indiában járunk, említsük meg a szomszédot is, a diótermő vidék Pakisztánba is átnyúlik.
Pakisztánban helyi dióváltozatokat termesztenek, bár a mezőgazdasági kormányzat a jobb kaliforniai fajtákat igyekszik
meghonosítani. A pakisztáni állam két kutatóállomást tart fenn a dió számára. Ezek az állomások a kaliforniai dió
honosításán kívül helyi, értékes változatok felkutatásával is foglalkoznak, és terjesztik a vegetatív szaporítás oltásos
módszerének ismereteit.
Pakisztánban szeptember a dióérés hónapja. Diószedés és diós sütemény készítés a Kalash-völgyben:

Nem sokat tudok a pakisztáni diótermesztésről. Létezik egy Abbotabad 1 nevű fajtájuk, a hasonnevű városról elnevezve.
Egy peshawari dióárus Pakisztánból. Messziről is látszik, hogy áruja nem szép.

Hogy Pakisztánban sokkal szebb dió is terem, azt Muhammad Ali Musa pakisztáni fotós diós felvétele is bizonyítja.
A pakisztáni hagyományos diókultúrát pedig a máshol nem látható diós sütemények jelzik, a pakisztáni Hunza-völgyből.

Pakisztán a hegyeken át ezer rejtett szállal kapcsolódik Afganisztánhoz, amely ország nem a diótermesztéséről híresült el,
hanem a mákról. De hogy nemcsak mákos, hanem diós süteményeket is esznek az afgánok, arra a következő felvétel is
bizonyíték. Dióárus a kabuli piacon.

És hogy milyen elmaradott az afgán diótermesztés, látjuk Taskurgán város határában: diófa és csador.

Pedig nem mindig volt ez így. N. I. Vavilov orosz növénygenetikus 1924-es afganisztáni utazása során írta le, hogy ősi
dióskertek maradványait látta, például Kafirisztánban, megállapítva egyben, hogy egyedülálló kultúrát képviselnek.

Marokkó
Marokkóban inkább csak a lehetőségeiről beszélhetünk a diótermesztésnek. Jelenleg 4500 hektáron 7000 tonna héjas dió
terem az országban. Mivel az ország éghajlata sivatagosba hajlik, a diófának csak a hegyek völgyeiben, 1200-1700 m
magasságban jut élettér. Igaz, az összes marokkói hegység völgyeiben megtaláljuk a diótermesztést. A vízfolyások mentén, a
vízfolyások szigetein ültetvénynek is nevezhető a diófák előfordulása, máshol csak magányos fákat láthatunk. Két-,
háromszáz éveseket is.

Marokkóban a helyi jelentőségű diótípusok szaporítása magról történik. Ezért nagyon változatos a marokkói dióállomány.

Gyakorlatilag amilyen típusai a közönséges diónak mint fajnak a világon megtalálhatók, - a virágzási és terméshozási
tulajdonságokban egyaránt, - az Marokkóban mind megvan. Marokkóban nincsenek helyi, elismert diófajták.
Marokkói szelekciók:

Marokkóban - külföldi intézetek jóvoltából - százával állnak rendelkezésre a kipróbálandó diófajták. Franciák, bolgárok,
stb. Sajnos, éppen a hegyi körzetekben nincsenek fajtakipróbálásra alkalmas állomások, ahol pedig a diótermesztés folyik,
amely körülményekhez igazodó diófajtákat éppen keresnek.
A mezőgazdasági kormányzat nem állt a helyzet magaslatán, amikor 1984-ben százezrével (650.000 db) juttatott
szaporítóanyagot gyakorlatilag bárkinek, nem gondoskodván azok előzetes bevizsgálásáról. Manapság ezeket a diófákat úgy
különböztetik meg a helyi diófáktól a diótermesztő arabok, hogy összefoglaló néven nemes egyszerűséggel csak Rumi fajtájú
dióknak mondják, vagyis európai diónak, pedig valójában egy rendkívül vegyes állomány.
Az egyetlen kutatóállomás, amely érdemi vizsgálatokat végez Marokkóban, a francia INRA kutatóintézet kirendeltsége Ain
Taoujdate-ban.
Az európai diók legnagyobb hátránya Marokkóban, hogy nem kapják meg az igényelt téli hideget. Ezzel szemben a
kaliforniai fajták, például a Chandler ígéretesek.
A marokkói átlagtermések nemcsak alacsonyak, (0,5-1,0 t/ha), hanem ezen kívül alternáltak is.
Mivel a marokkói árutermelő diófák gyakorlatilag mind magoncdiók, nincsenek biztosítva az optimális beporzási feltételek.
Ezeket a helyi diókra még vizsgálni kell.
A fák térállása is változatos. 8x9 m-től 12x12 m-ig terjed.

Hiába számít a marokkói klíma száraznak, a bakteriózis gyakori. A diót, dióbelet, de a hajtásokat is károsítja.

Argentina
Argentina diótermelése bár alacsony szintű, a lehetőségektől fényévnyi távolságra van, az ország mégis jelentős dióexportőr,
mert a 30 milliós lakosság belső fogyasztása csak évi 1/4 kg fejenként. Nem alakult ki Argentinában a diófogyasztás
kultúrája.

A diótermelésre és forgalmazásra a néhány évvel ezelőtti gazdasági csőd súlyos hatással volt, a belső piac összeomlott, nincs
termelési érdekeltség. A mesterségesen erősen tartott peso-árfolyam miatt a dió töretése és válogatása annyira megdrágult,
hogy a lakosság nem tudta megfizetni, és ugyancsak emiatt az export is versenyképtelenné vált.
Argentinában a diótermelés kezdete a gyarmati időkre, az 1600-as évekre nyúlik vissza, amikor a jezsuiták spanyol diót
ültettek.

Az ország nagy területei alkalmasak a diótermelésre, elsősorban a nyugati, hegyesebb tartományok, a 25. és a 35. szélességi
fokok között. A termelés közel felét Mendoza tartomány adja, hagyományos termelők az északabbra fekvő Catamarca és La
Rioja tartományok. La Rioja tartományban például 3310 ha diótermő terület van, az argentin dióskertek 37 %-a.
Dióültetvények La Rioja tartományban, Famatinában:

De a termelés fejlesztésének jó lehetőségei vannak délen, Rio Negro tartományban a 40. szélességi fok körül, továbbá a
hagyományos körzetektől keletebbre, Cordoba tartományban, végül a legészakabbi Salta tartományban is.
Dióültetvény La Rioja tartományban, Chilecitóban, Sanogastában:

Mendoza tartomány termelése csökkenőben van, a nagyarányú kivágások miatt.
Valóban, az argentin diótermelés jelenlegi szinvonala nem versenyképes. Az egy hektárra jutó átlagtermés nem haladja meg a
0,7 tonna héjas diót, az általában más országokban minimumnak tekintett 2 tonnával szemben. Például Cordoba
tartományban az 1 ha-on lévő diófák száma tartományi átlagban sem éri el a 100-at, a minimumnak tekinthető 160-nal
szemben.
A problémák a diótermelési hagyományokban keresendők. A termés nagyobb részét a ház körül ültetett, elsősorban családi
ellátást biztosító, termelőnkénti néhány diófa adja, és a diótermés kisebb része kerül még ki a néhány korszerű dióskertből. A
diótermelés mintegy háromnegyedét a szórványdiók és az egyenként 2 ha-t el nem érő kertek adják.
A helyi diókat kreol-dióknak nevezik, ami valószínűleg a Juglans australis diófaj helyi, köznapi neve.
Az argentinok még nem láttak hozzá saját diófaállományuk felméréséhez és a legjobb egyedek felkutatásához,
elszaporításához. Ehelyett spanyol, francia és kaliforniai fajták behozatalával, honosításával próbálkoznak. A vegetatív
szaporítás helyileg legalkalmasabb módszereinek kialakítása még fejlesztés alatt áll.
Újabb fejlemény, hogy a nemzeti valuta összeomlása utáni krízist államilag garantált hitel nyújtásával kívánják áthidalni. Ezt
a hitelt a diótermesztők kaphatják, ültetvény-felújításra.
Argentinában a korszerű dióskertekben általánosan alkalmazott térállás 10x12 vagy 12x12 m. Már ez is nagy fejlődés, a
korábbi 15x15 m-hez képest. Az új ültetvényekben a tőszám növelésére törekszenek, legújabban 7x7 m-re telepítenek.
A Chandlert kívánják fő árutermelő fajtának kinevezni, és a Fernor számíthat még nagyobb elismertségre.
Az éves diótermés jelenleg 9000 t-ra tehető, és újból megindult az export.

És telepítik az újabb diósokat. A képen egy kb. 25 hektáros telepítés előtti bemutató látszik, Andalgalá helységben, 2010.
júliusában.

Chile
A chilei diótermesztés az 1500-as évekig nyúlik vissza, amikor
Spanyolországból bevitt diókról telepítették az első fákat.
Chile ma jelentős diótermelő és exportáló ország. Már nálunk is
megjelent a chilei dió, mutatóba. Nem annyira a héjas dió, mint inkább
a dióbél-exportjuk nőtt meg az utóbbi években, de még így is a héjas
export a nagyobb.
A hosszú országon belül 1500 km-es hosszon található diótermesztés,
mégis az ország középső része (Santiago és Rancagua központtal) a fő
diótermő vidék. A diótermő terület egyes adatok szerint 7500 ha, a
FAO szerint 15000 ha. Termőterület, termésmennyiség és export:

A termőterület növekedésében más gyümölcsfélék rossz ára játszott szerepet, a
gyümölcstermelők közül sokan a dió felé fordultak. A diótermesztés fejlődése
az utóbbi 30 évben gyorsult fel, erős állami segítséggel.
Chilében régebbi hazai diófajta az Aconcagua, (ami lehet, hogy nem a mi
diónk, hanem a délamerikai Juglans neotropica egy típusa), az újabb fajták
pedig az Astorga-sorozat tagjai. Viszont gyakorlatilag az összes kaliforniai és
francia fajta termesztésével foglalkoznak. A chilei diótermesztés fejlődését a
kaliforniai és a francia diófajták termesztésbe vonása eredményezte, és
egyúttal átvették a diótermesztés és szüret utáni manipulálás gépi megoldásait
is.

Chilébe az első kaliforniai fajtákat 1928-ban vitték be, szaporítási céllal. 1935-38 között jött létre a diótermesztéssel
foglalkozó chilei állami kutatóintézet. Négy kaliforniai, két francia és egy általam nem ismert (Erhart), az északi féltekéről
származó diófajtával kezdték meg honosítási kísérleteiket, az igazi áttörést pedig az 1970-es években behozott újabb
kaliforniai fajták hozták meg.

A dióskertekben az általánosan alkalmazott tenyészterület 7x8 m, sőt újabban 6x8 m. A fák megfelelő megvilágítottsága
céljából a diófasorokat észak-dél irányúra ajánlják.

Terjed a kaliforniai diófajtákból létesített sövényültetvény, mint az alábbi, rancaguai.

San Alfonso község Santiago közelében, jelentős dióskertekkel:

A chilei diótermesztésre a kaliforniai típusú gépesítettség jellemző, például a diószüretet amerikai rázógépekkel végzik.

Chilében a fő diókárosítók a xanthomonaszos bakteriózis és az almamoly.
Az évenkénti diótermés 7000-7500 t-ra tehető. A chilei belső diófogyasztás alacsony, a termés 85 %-a kerül exportra,
elsősorban Brazíliába. Ezen kívül Argentinába és Európába exportálnak.
Az 1999-es chilei dióexport tonnában:
Célország
Dióbél Héjas dió
Brazília
754 2325
Argentina
700 1039
Németország 163 450
Portugália
138 280
Svájc
119 Olaszország 43
526
Spanyolország 169

Kimutatás a chilei diótermő területről, a termésmennyiségről és az exportról:

Európába érkezvén egy hajókonténernyi 25 kg-os zsákokba csomagolt, 30 mm+-os Serr fajtájú dió ára a rotterdami
kikötőben 5,35 $/kg, + vám, + áfa.
És mégis van, aki megveszi. Rakodás hajókonténerbe (22 tonna fér bele):

Chilei zsákos dió:

Ausztrália
Ausztrália nem az a kimondott diótermelő kontinens. Bár Tazmániában van néhány korszerű dióültetvény, elsősorban
Webster úr ültetvénye, de a kontinensi részen minimális a diótermelés, bár az ország déli részei, Victoria és Új-Dél-Wales
államok mediterrán éghajlatúak, és ahol öntözésre lehetőség van, ugyanannyira ideálisak a diótermesztés feltételei, mint
Kaliforniában. De nemcsak a termesztési hagyományok hiánya, hanem a nagyobb piacok távolsága is a termelés nagyarányú
fellendítése ellen hat.
Szórvány diófa egy ausztráliai legelőn:

És otthon, az istálló mögött:

Így helyezkedik el az ausztrál diótermelési körzet, két forrás szerint is:

Az ausztrálok saját diótermesztés megteremtésén ügyködnek, mert mindössze 280.000 diófájuk van, jelenlegi éves termelésük
mindössze 110 tonnát tesz ki (1999), illetve 300 tonnát (2003), és emellett további 500 tonnás héjas dió és 2500 tonnás dióbél
importra szorulnak távolról, Kínából és Kaliforniából.
Teljesen gépesített, kaliforniai színvonalú diótermelés megteremtése a céljuk.
Új-Dél-Wales az új telepítések egyik központja. Nézzük meg a Griffith város területén folyó telepítések képeit.

Diótelepítés a szomszéd helységben, Leetonban:

Nem mintha elhanyagolták volna eddig is a diókultúrát. Dióültetvények Griffith határában:

Közel évtizedes kísérleteik bebizonyították, hogy még a sekély termőrétegű vörösbarna talajaikon is eredményesen
termeszthető dió, megfelelő gipszes talajjavítás után, öntözés mellett, ha a talaj B-szintje tömör agyagból áll is. A kísérlet
bebizonyította, hogy nem kell a talajt mélyen megforgatni, elég volt telepítés előtt mélyen lazítani.

Bár az is kérdéses, az altalaj lazításának is van-e haszna, hiszen a kísérletek során mért adatok arra mutattak, hogy a
gyökérzet kiterjedése, rendszere nem változik érdemben a javított, illetve a javítatlan talajon. Ugyanígy a fák növekedése és
termése se.
A kaliforniai Chandler fajtát vonták be a kísérletekbe. Igen eredményesnek bizonyult a telepítése, feketedió alanyon, hogy a
fák növekedése kisebb maradjon, és így a fák sűrűsége extrém módon növelhető legyen. 6x3 m-es kötésben magvetéssel
nevelt észak-kaliforniai feketedió alanyokat szemeztek be Chandler dióval, így 550 termő fát kaptak 1 ha-on. Ez a sűrűség, a
sövénydió-művelés kellett a talajjavítás és az öntözés többletberuházási költségeinek elviselésére. Maga a telepítés olcsó volt,
mert a szemzéssel egy fa költsége mintegy 3 dollárt tett ki.Alanyként számításba vették a feketediót, a kaliforniai feketediót,
de még a Paradox hibridet is, de annak ritkasága miatt drágább, és a vegetatív szaporítása is kérdéses.

A szemzés után is jó volt a fák növekedése, mert elmaradt az átültetési sokk.
A száraz ausztrál vidéken az öntözést a fa sorában lefektetett 2 db csepegtetőcsővel oldották meg. A sorokat vegyszerrel
tartották gyommentesen, a sorközök gyepét pedig kaszálással.

A helyben szemzett diók korán termőre fordultak. A sövény 4 éves korában már 0,3 t/ha termést adott, 5 évesen 1,3
t/ha-t, 6 évesen 1,9 t/ha-t. 10-12 éves korra tervezik elérni a 4 t/ha-t! A Chandler mint termőfajta mellé porzót is
ültettek, Franquette-t.
(Megjegyzem, az 1980-as évek végéig a Franquette volt a vezető diófajta Ausztráliában, ez tette ki az ültetvények 70
%-át. Kívüle még a Mayette, az Eureka, A Wilson's Wonder és az általam nem ismert Myrtelford Jewell fordult elő.)
Ahogy az évek telnek, egyre több tapasztalattal szolgál az ausztrál diótermesztés. Ma már ismert szinte az összes
kaliforniai fajta viselkedése ausztrál körülmények között:

Az állami pénzből megvalósított kísérlet hatására megindult a nagyobb arányú diótelepítés. Ausztrália Victoria államában
2000-ben 200 ha sövénydiót telepítettek, 2001-ben 1000 ha-t, ugyanekkor Tazmániában 400 ha-t.
Sövénydió ültetvény Victoriában:

Bár, meg kell jegyezni, egyes nagyobb vállalkozók, mint pl. Stahmannék, megelőzték az állami kísérleteket, és kaliforniai
diófajtákból létrehozták nagy ültetvényeiket. (Pekándiót is nagy területen telepítettek.)
A déli féltekén fordítva járnak az évszakok, mint nálunk. 2006. február 19-i felvételek az ausztrál Wellwood cég
dióskertjéből:

Ausztráliában a hiány miatt magas a dió ára. Héjasan 4-5 ausztrál dollár. Ezért a termelők nem bajlódnak a diótöréssel, az a
vevők dolga. Még a 25 mm-nél kisebb diót is el tudják adni.
Az ausztrál diókultúra kis méreteire jellemzően megemlítem, hogy diófa-anyagot is csak igen kis területen, kb. 120 ha-on
nevelnek, az egész kontinensen, ebből is egy termelőé 33 ha (Victoria állam, Alexandra).

Újzéland
A diófák jól érzik magukat Újzélandon.

Újzéland természeti feltételei ideálisak a diótermesztés számára. Bár a diónak nincs
nagy hagyománya, komoly állami kutatások, nemesítések irányulnak a
diótermesztésre.
A diótermesztést néhány lelkes agrárvállalkozó karolta fel, akik komolyan veszik a
diótermelés lehetőségeit. Mivel a déli féltekén márciusban érik a dió, megcélozták az
európai piacot is.
A jobboldali képen újzélandi dióliget látható télen, amikor nálunk nyár van. A fák
idősek, a diótermesztés nem most kezdődött Újzélandon.
A jelenlegi diótelepítések az elmúlt évek diónemesítésének, -kutatásának eredményei.
Több új diófajta áll a helyi termesztők rendelkezésére, amelyekhez nagy reményeket
fűznek. (Wilson's Wonder, Dublin's Glory, stb.)
Ezzel együtt az újzélandi diótermesztés még nem jelentős. Mindenesetre közzétették
az alábbi fényképet az újzélandi dióról, amely kép egyúttal a céljukat is mutatja:
Pénzt szeretnének.

Az újzélandi diótermesztők lelkesek, szakmai szervezetekbe tömörülnek. Tanulmányút Takamatuába:

Amíg az újabb árutermelő dióültetvények teremni nem kezdenek, marad a házikerti diófák termése. Újzélandon jelentős a ház
körüli diófák száma.

Lapzárta után érkezett a hír, hogy Dél-Afrikában is megindult a nagyobb diótelepítés. Egy nagyobb cég, ha jól tudom, a
Rotondo Walnuts, 600 ha-on ültetett diót. Ez annyi, mint a 2007 évi teljes diótermő terület.
Végezetül a főbb államok diótermelése így alakult az elmúlt 40 évben:

Kína
A kínai diófogyasztás hagyományai többezer évesek, a természetes diófaállomány termését a kínaiak mindig is
összegyűjtötték, megették. Újabban pedig termesztik is a diót. Kína diótermesztés-történelme dióhéjban:
Kínában az a nézet terjedt el, hogy időszámításunk kezdete körüli időben ismerték meg a diót, az ázsiai hunok vagy egyéb
barbár népek közvetítésével, de ezt nem tartom valószínűnek. A hunok nálunk nem a kertészkedésükről,
gyümölcstermesztésükről híresültek el. Egész másféle mentalitásuk volt. Nem valószínű, hogy Kínába betörve, ott fosztogatás
közben a kínaiakat a diótermesztésre oktatták volna.
A kínai diótermesztés eredetét Csang Hua (232-300) Po-vu csih című művében (magyarul: Elmélkedés a dolgok
sokféleségéről) arra vezeti vissza, hogy az előtte mintegy 400 évvel élt híres kínai világutazó, Csang Csien hozta be a diót
Közép-Ázsiából. Hát, ez se valószínű, annyiféle és annyira elterjedt a kínai dió.
Mint annyi más kérdésben, ez esetben is arra kell rájönnünk, hogy nincs egyetlen igazság, az igazság bonyolult és többféle.
Mert attól még Dél-Kínában ott élhetett a diófa, hogy amikor északon Wu császár (i.e. 140-87) elrendelte, hogy a
birodalmával szomszédos vidékek minden érdekes és hasznos növényéből hozzanak neki, és azokat egy hatalmas parkban, a
Shang-lin parkban elültettette. Ebben a parkban a Csing-császárság idején (265-419) egy leltár 84 diófát mutatott ki.
Az ismert botanikus, Wang Shi-mu (+1591) azt írta a "Kerti gyümölcsök" című tanulmányában, hogy a diót Kínában csak
délen termesztik. Csün-fang pu pedig "Az összes illat"-ról írt művében már útmutatást adott a diófa neveléséhez.
A kínai diótermesztés egyre inkább az érdeklődés előterébe kerül. Köztudott, hogy Kína a világ legnagyobb diótermelője, az
éves 330.000 tonna körüli termelése adja a világtermelés 44 %-át. A diótermesztés megoszlása tartományonként, tonnában:

A kínai diótermő területet 2 millió hektárra becsülik. Ennél pontosabb adat nem létezik, mert nemcsak a házikertekben
elfoglalt terület becsülhetetlen, hanem a hegyvidékek diófái se számolhatók meg. És hova számítsák a Kínában gyakori
mezővédő diófasorokat? Illusztráció: Házikerti diófa, hegyvidéki diófa, diófasor a búzaföldön.

Mekkora ez a 2 millió hektár? Négyszázszorosa a hazai diótermő területnek. Négyzázszorosa. Ha egybefüggő terület lenne,
100 km x 200 km. Ha így nézzük, nem is olyan sok, a hatalmas birodalom méreteihez képest.
De az biztos, hogy az 1970-es években Kína a harmadik legnagyobb diótermelő volt a világon, a 80-asakban a második, 1996ban lett az első, és 2010-ben már négyszer annyit termelt, mint 1996-ban. (kínai állami statisztikai adatok)

Van másik statisztika is, de az nem hivatalos.

Hu Jintao kínai elnök 2009. augusztusi Hszincsiang-beli látogatásán maga is kiemelte a diótermesztés fontosságát, amikor
Aksu város mellett megtekintett egy jól termő dióültetvényt.

Ugyanakkor - hála Istennek - a kínaiak nagyon sokan vannak, és fejlett diófogyasztási kultúrájukkal a termés nagy részét
helyben el is fogyasztják.
Kínában hagyományosan és jelenleg is a héjas dió forgalma a legnagyobb, olcsósága miatt. A kínai fogyasztók a vékony héjú,
kézzel törhető diót keresik. A kicsomagolt dióbél iránti igény már nemcsak a legnagyobb városokban, hanem vidéken is
terjed.
A kínai diófogyasztásnak jellemző csúcsai vannak. A kínai holdújév a tél végén vagy korán tavasszal, valamint az úgynevezett
őszközepi ünnep, vagy holdfesztivál, szeptember végén vagy októberben. Ilyenkor az azévi termés még nem kapható, csak a
friss dió, ezért ez a nagy dióexportőr ország ilyenkor importál is diót.
A kínaiak a világ dióexportjából "csak" 14 %-kal részesednek. Persze az is sok, amennyi a világpiacra, konkrétan a mi fő
felvevőpiacunkra, a német fogyasztókhoz kerül.

Úgy fogalmazott erről nekem egy német kereskedő, hogy ha megérkezik Hamburgba egy
hajórakomány kínai dió, az jelentős időre képes megbolondítani a piacot, és lenyomni az árakat. És
csak aztán áll helyre a normális kereslet-kínálat.
Tisztelt hazai Kollégám, a kínai dió veszélyéről nem vagyok teljesen meggyőződve. Úgy tudom, a
kínai belföldi termést szinte 100 %-ban meg is eszik az országon belül. Hála Istennek, javulnak
Kínában a jövedelmi viszonyok, a belföldi kereslet tovább nő. A dió a hagyományos kínai konyha
része, és a kínaiak nagyra becsülik egészségvédő és gyógyhatását is.
Az exportárak se vészesek. Lehet, hogy Hamburgban a német árakhoz képest olcsó a kínai dió, de
Koperben, a hozzánk legközelebbi uniós kikötőben kb. 1900 Ft-ért kínálnak - kínai minőségű dióbelet. Plusz vám, áfa, szállítás.
Kína diótermesztése nagyarányú felfutás állapotában van. A kínai állam 2000-ben indított be
egy nagyszabású programot, aminek célja az ország mezőgazdaságilag művelt területe 20 %ának erdősítése és füvesítése. A program végrehajtásához minden szellemi és anyagi
segítséget megadnak a termelőknek. Az erdősítésbe a gyümölcstelepítést, konkrétan a
diótelepítést is beleértik. Így nem csoda a növekedés. A program eredményeként már az első
évben 683.000 hektárral csökkent a szántóterület. Egyes körzetekben a szántóból kivont
területek 5-10 %-án ültettek diófákat. Magról. A szakmai hozzáértés tehát még gyenge.
Diótermesztési szaktanfolyam az egyik kínai diókutató-intézetben:

A kínai mezőgazdaságot, a diótermesztést is a központi kampányok vezérlik. Például Jünnan tartomány Jangbi területén, ami
jellemzően hegyvidéki terület, 1978-ban diótelepítési kampányt indítottak. Negyvenöt faluban minden paraszt telepített diófát,
átlagosan egy családra 0,1 ha dió jutott. (Megemlítik, volt egy lelkes gazda, név szerint Zhao yuxuan, aki önmaga 1200 diófát
ültetett.) Ma már teremnek ezek a fák, és a diótermés feldolgozására ipart telepített az állam.

Az említett Jangbi város mondható a kínai diótermesztés és diókereskedelem fővárosának. Kína diótermesztési térképén
láttuk, a tartományok közül messze kiemelkedik Jünnan termésmennyisége, és a tartományon belül Jangbi az első. Mint egy
kínai utikönyv írja, ősszel az egész város a dió feldolgozására áll rá. Igyekezniük kell, mert a közelben Qutong falu már
bejelentette igényét a diófőváros címre. A faluban évente 16000 tonna dió terem, és jelenleg 29000 család ültet diófát.

Kína déli tartományaiban, a Himalája előhegyeiben nagyarányú az erdőkben vadon nőtt diófák száma. Ezek termését
szervezetten gyűjtik össze. A községek területén családokra lebontva jelölik ki, hogy mely fák termését melyik család
gyűjtheti be. Figyelemmel vannak arra, hogy minden családnak jusson diófa. Szerződést kötnek, amiben a családot
meghatározott mennyiségű dió leadására kötelezik. Ez a bérleti díj, a többivel a családok szabadon rendelkeznek. A
szerződések 15-20 évre szólnak. Bambuszbotos diószüret Jünnanban:

Kínában minden földterület állami tulajdonban van. Egy-egy parasztcsalád átlagosan 6700 négyzetméternyi földterületet bérel az államtól mezőgazdasági termelés céljára, 15
éves bérlet formájában. A diótermő mezőgazdasági vidékeken az az átlagos, hogy ezen a
6-700 négyzetméteren kb. 4 diófa nő, és ugyanakkor a terület egyéb növények
termesztését is szolgálja (kukorica, bab, stb.). Nem a dió a főtermék, hanem a diófák
között termő szántóföldi növények. Ez a termelési mód egyben azt is eredményezi, hogy
a diótermesztő parasztcsaládok a mezőgazdasági tevékenység mellett más, egyéb
jövedelemszerzési lehetőségekre is rá vannak kényszerülve, ipari munkára, stb., mert
ebből a szisztémából nem lehet megélni.
A kínai hivatalos propaganda szerint ilyen idilli a kínai diótermesztők élete:

A dió Kínában nem biztosít jövedelmet a termesztőknek, hanem az egyéb úton megszerzett jövedelmeket egészíti ki. A
felvásárlók, a kereskedők nyerhetnek rajta, de a termesztők nem. Egy példa: egy konkrét évben Shangszi tartományban az
átlagos héjas dió felvásárlási ár forintra átszámolva 120 Ft/kg volt, a dióbélé pedig - nagyon legfeljebb - 370 Ft/kg. Hajnali
várakozás Wajaoban, a diófelvásárlóra:

A kínai dióbél nemcsak olcsó, hanem a minősége sem éri el az Európában elvártat. Például a német fogyasztók nem hiszik el,
hogy a kínai diótörők kezet mosnak.

Tárolási problémák miatt avasodik is a dió, és raktári molyoktól fertőződik. Nem akkorra romlik le a minősége, mire
Európába ér, hanem már a hongkongi kikötőben is rossz.
Válogatott kínai dió:

Nagyon kevés egyöntetű fajtadió van Kínában, oltásos szaporítást csak 1980 óta alkalmaznak, tehát a piacra kerülő kínai
dióbél vegyes. A jelenlegi diónemesítés céljai a bő termés (oldalrügyesség), jó dióminőség, végül a betegség-ellenállóság.
Kínában nem csak egy központi, diónemesítéssel foglalkozó kutatóintézet létezik, hanem tartományonként akár több is. Az
állam nagyon olcsón, mondhatni, ingyen adja a parasztoknak az újabb fajtájú diócsemetéket. Az az elvük, hogy ne a
kutatóintézet legyen nyereséges, hanem a diótermesztő. Persze, a segítség kétirányú, az újabb, kipróbálás alatt álló fajtákról
a termesztők szereznek tapasztalatot, a kipróbálás tehát már nem a kutatók feladata. A kínai diókutatók nemesítési
alapanyagként nemcsak a helyi diófákat használják, hanem a legtöbb kaliforniai fajtát és európai diókat is.
A kb. 30 éves, ma már hagyományosnak nevezhető fajtáik a Jinlong, Yuanfeng, Lipin 1 és 2, Xifu 2, Shanhe 1, Xiluo 1,
Xinzaofeng, Wen 185, Zha 343.
Az újabb kínai diófajtákat itt nem sorolom fel, nagyon sok van belőlük, az óriási ország különböző vidékeinek megfelelőek, a
felsorolást a diófajták ábécé-sorrendes ismertetésénél megtettem. Az egyes fajták értéke azért is nehezen hasonlítható össze,
mert a hatalmas ország eltérő éghajlatú területeihez más-más diófajta illik. És az új fajtákról még kevés a tapasztalat. A
kínai nemesítők az új fajtákat két nagy csoportra osztják, a korán termőre forduló, oldalrügyes fajtákra, valamint a
hagyományos, csúcsrügyből termő fajtákra. Dió-csemetekert Jangbi város hegyoldalán:

A hivatalos nemesítési célok a koraiság, a bő termés, jó minőség, betegség-ellenállóság, valamint a kettős, gyümölcs- és
faanyagcélú hasznosítás.
Az átlagos kínai diótermesztési technológia nem sok figyelmet fordít a diófára, mert a köztesnövények sokkal fontosabbak,
ezért kialakult technológiáról nem is beszélhetünk. Kínában a legtöbb mezőgazdasági vidéken kiválók a talajadottságok, és a
diófák számára külön kedvező, hogy a nyarak csapadékosak. A természet tehát pótolja, amit a gazda elmulaszt a termesztés
során.
Létezik azonban a kínai diótermesztésben egy olyan módszer, ami sehol máshol a világon nincs meg, a termés virágzáskori
szabályozása. Ennek az a lényege, hogy a dióbarkákat mind leszedik egy-egy diófáról, hatalmas kézi munka ráfordítással. Így
a diófa energiáit a nővirágzásra, a nagyobb termésre tudja összpontosítani. Kutatók is megerősítették, hogy ezzel a
módszerrel a terméshozam akár 30 %-kal is növelhető.
Kínában olyan diókárosítók is előfordulnak, amelyek sehol máshol a világon. A dió férgességét világviszonylatban is okozó
almamoly közeli rokona az a kínai moly, amit dióhámozó néven illetnek. A zöld dióburkot hámozza le, fogyasztja el a lárva, és
a még nem keményedett dióbelet is tönkreteszi. Egy veszélyes lombkárosító emellett az ugyancsak Kínában előforduló
"hosszú szarvú" hernyó, ami tarrágást, teljes lombvesztést is képes okozni. A harmadik egy "kétfoltos atkának" nevezett
apró piros pók. De többféle lombrágó kártevő fordul elő, mint általában máshol, és vannak máshol szokatlan levéltetveik,
pajzstetveik is.
A bakteriózis viszont nem oly gyakori, mint Kínán kívül.
Minden munkát kézzel végeznek Kínában, tremészetesen a diószüretet is. A dióverés általános, a buroknyílás 30 %-os
állapotánál kezdik.

A buroktalanítást sajátosan oldják meg: A burkosan lehullott termést 60-90 cm magas halmokba rakják egy zárt
helyiségben, és diólevelekkel fedik be. Egy hét után kézzel buroktalanítanak, és a diót egy hétig a napon szárítják. Ez a
módszer garantálja a dióbél barnulását, értékvesztését.
A kínai dió vagy a helyi piacokon talál vevőre, vagy nagy állami és magánfelvásárlók veszik meg. Jelenleg még a héjas
diókénti értékesítés az általános. Amikor a dió törésre kerül, akkor is kézzel törik, diótörő gép gyakorlatilag nem működik
Kínában, a diótörőgép-forgalmazók hongkongi bemutatótermétől eltekintve.

Dióválogatás:

Kínai utcai dióárusok:

Az árudió szállítása külön gond, mert a fő diótermő vidékek rendkívül messze esnek a piacoktól, az utak állapota nagyon
rossz. Mivel a kínai diók között magas a vékonyhéjú diók aránya, a szállítás közbeni töréskár is nagy.
Kínai árudió:

És még mi minden lehet benne!
Mert, mint a botanikai fejezetekben olvashattuk, Kínában nemcsak a közönséges diót és
annak helyi változatait, például a korábban J. duclouxiana-nak nevezett változatát
termesztik, hanem ott terem - mert termesztik - a pikkelyes dió (J. sigillata) is, Jünnan és a
vele szomszédos Gizshou tartományokban.
A mandzsúriai dió természetesen szintén őshonos Kínában, aminek diója, dióbele ízre
olyannyira azonos a közönséges dióéval. Tisztelt Kollégám, ha Ön evett már a hazánkban is
elismert Pedro fajta dióbeléből, megmondhatja Ön is, hogy íze nem különbözik jelentős
mértékben a többi diófajta ízétől. Legalábbis nagy általánosságban. Pedig a Pedro egyik nem
is távoli őse a mandzsúriai dió. Valószínű, a mandzsúriai dió bele ugyanúgy közönséges
dióbélként kerül az európai piacra, mint a valódi.
És terem Kínában a kínai dió (J. cathayensis), a japán dió (J. ailantifolia), valamint annak változata, a szívdió (J. ailantifolia
var cordiformis) is. Igen, az a helyes megfogalmazás, hogy teremnek, mert ezeket - a mandzsúriai dióhoz hasonlóan - nem
termesztik, hanem vadon nőtt fáik termését szedik össze.
A J. hopeiensis-nek nevezett dióféle, ami a közönséges és a mandzsúriai diófajok hibridje, csak Hebei tartományban fordul
elő, és nem is igen termesztik, mert keveset terem, kemény a héja, és kevés a dióbele.
És akkor még nem beszéltünk a Kínában nagy mennyiségben termesztett pekándióról, továbbá a
három bennszülött kínai hikoridió-fajról, amelyek közül kettőt termesztenek, egyet pedig
gyűjtögetéssel szednek össze az erdőkből.
Mindent összevéve a kínai dióbélben kb. tíz diófaj dióbele lehet jelen!
Ami nem jelenti azt, hogy rossz, de hogy zavarja a magyar diótermelő németországi exportját, az
biztos. Például Németországban "vad" dió néven is árulnak kínai diót. A "vad" úgy értendő, hogy nem a mi diónknak, a
közönséges Juglans regiának a bele, hanem a japán dióé (J. ailantifolia), amit Kínában nem termesztenek, hanem dióját a
Kelet-kínai erdőkből gyűjtik össze. Zavaró. Erről a dióbélről még a vele foglalkozó kereskedő se tudta megmondani, hogy
milyen dióbél. Csak kínálta, mert el akarta adni. Nagyon zavaró.

Kína dióexportja Európán belül főleg az Egyesült Királyság és Franciaország felé irányul, ezen kívül Japán, Kanada és
Ausztrália a fő felvevőpiacok.

Japán
Japánban termesztik a mandzsúriai diót és az őshonos japán diót, valamint annak önállósult változatát, a szívdiót is. Mégis a
lakóházak mellett főleg a közönséges diót látni:

És még gyakrabban a szőlőkben, veteményes kertekben:

Tisztelt világjáró Kollégám, Japánban nemcsak a cseresznyevirágzás, a dióvirágzás is szép:

A japán diósgazdáknak virágzás után már csak meg kell várniuk a termés kifejlődését:

Japánban nemcsak a japán diót termesztik, hanem a közönséges diót is, a mandzsúriai diót is és kínai diókat is. Dióváltozatok Japánból:

Érdekességként ilyen nagyméretű diót is fényképeznek Japánban.

Mindezzel együtt is Japán nagy dióimportőr.
A Felkelő Nap Országában - ki hitte volna, legalábbis nekünk nem mondta senki - le is nyugszik a nap. Japánban tett
látogatásunk az estébe nyúlt. A naplemente egy japán dióskertben:

Korea
Felfedezésértékű felfedezést (ez jó!) jelentett számomra, hogy Koreában is termesztenek diót. A dél-koreai parasztok.
Nemcsak az udvaron, a fészer előtt:

Hanem a parasztgazdaság dióültetvényében is.

Úgy látszik, ez a gazdaság a friss dióra szakosodott.

A gazdaság diótároló üzemi épülettel is rendelkezik.

Koreában az a hivatalos álláspont a koreai diótermesztésről, hogy alacsonyak a hozamok, kevés dió terem, de igen jó a hazai
dió minősége. Pedig az adottságok jók, sok a mélyrétegű, alluviális talajú terület, amely vízáteresztő és egyben légáteresztő
is.
Még annyit tehetünk hozzá, hogy Koreában bőséges a nyári csapadék, néha még túl sok is, a monszunesők jó vízellátást
biztosítanak tenyészidőben.

Kanada
Kanada nem nagy diótermelő, az ország déli területei a diótemesztés lehetőségeinek északi határán fekszenek. De a
kanadaiak rendes emberek, maguk is igyekeznek minél több diófát ültetni, e célból termelői szövetségekbe is tömörülnek, és
hallgatnak mezőgazdasági kormányzatuk intencióira, amely ösztönzi a diótelepítést.
Kanadában Ontario tartomány déli része jöhet számításba diótermesztés céljára, valamint a Szent Lőrinc folyótól délre eső
terület, Új Skócia.
Az üzemi méretű diótermesztés a 20. század első éveiben indult meg Kanadában, Brit
Kolumbiában, amely az ország másik lehetséges diótermő vidéke. A vállalkozás neve Gellatly
Nut Farm volt.
A New-York-i Webster kiadó és nyomda muzeális értékű kanadai diófa-felvétele jobbra látható.
A felvételt Ms. Ward Metcalfe készítette.
Kanadában ma sem lehet kereskedelmi célú diótermesztésről beszélni, pedig alkalmas területek
lennének. Nagyobb diótermesztő vállalkozás nincs Kanadában, mindössze az ontariói, vinelandi
kutatóállomásnak vannak kísérleti ültetvényei. A kisebb dióskertek termése legtöbbször a helyi
piacokon értékesül. Az Északi Diótermesztők Szövetségének 26 kanadai tagja van, akiknek a dióskertjében néhány diófától
néhányszáz diófáig terjed az állomány.
Ontarióban 400 ha az összes diótermő terület, de ebben a feketedió és a
Carya-diók is benne vannak. A legnagyobb dióskert területe se éri el a
20 ha-t.
Inkább mogyoróval, gesztenyével és egyes hikoridiókkal foglalkoznak.
A kanadai diótermesztésben mindent a - potenciális vagy tényleges hideg határoz meg. A kutatóállomás a diófajták egész sorát teszteli
folyamatosan a téli hidegre.
A kanadai diótermesztés eddigi sikertelenségében a hozzá nem értésnek
volt nagy szerepe. Korábban francia és kaliforniai diófajtákat ültettek,
amelyek természetesen nem bírták a zord teleket. A kanadai viszonyok
közé megfelelő diófajták kiválogatása jelenleg is folyik. A fejlődést még a múlt század 30-as éveiben Paul C. Crath indította
el, aki Lengyelországból, - sokszor szó szerint a Kárpátokból - a hidegtűrő kárpáti rasszhoz tartozó diók nagy tömegét
válogatta ki, és ültette el Kanadában. 25000 kárpáti magonc diócsemetét nevelt fel, és osztott szét érdeklődőknek.
Tom Haliburton kanadai diótermesztő:
A dió fajtacsoprtjai, rasszai közül a kárpáti rassz a leginkább hidegtűrő. Ezen belül is a Kárpátoktól
északra, keletre levő területeken kialakult természetes dióállományból származó fajták jöhetnek
csak számításba Kanadában. Ezen belül is a rövid tenyészidejű fajták, mert fagymentes időre csak
május 15- október 5 között számíthatnak.
A kárpáti rasszból származó kanadai fajták mindegyike hidegtűrő, vékonyhéjú.
A Broadview, Colby, Hansen, Lake, Mckinster, Metcalfe, Myoka, Rioka,
Somers, Watt és a Young's B1 fajtákat kultiválják. (A képen a bal felső dió feketedió, a jobb felső
pedig szívdió.)
A beporzási kérdésekben más véleményen vannak, mint nálunk, a sikeres beporzás érdekében
legalább három, különböző pollenszórású fajtát ültetnek egy ültetvénybe.
Csak a mélyrétegű, lehetőleg a legjobb talajok jók a diónak.
A leendő dióültetvény helyének kiválasztásában sokszor okoz gondot a talajban meglévő pangó
víz. Ezért az új ültetvényeket mindig - nem északi - lejtős területekre tervezik, és ha szükséges,
eleve, a telepítés előtt gondoskodnak a felesleges víz dréncsővel való elvezetéséről. De a terület
csak enyhén legyen lejtős, mert meredek lejtők nem jók a dióbetakarító gépek működtetéséhez. A
kanadai bérszínvonal mellett a kézi diószüret lehetetlen.
Sík területek az erősebb fagyhatás miatt nem alkalmasak Kanadában a diónak. A hideg levegő "lefolyásának" ugyanúgy
lehetőséget kell adni, mint a fölös talajvíznek, igaz, a levegő nem drénezhető.
A hidegre vonatkozó helyi meteorológiai adatsorokat nagyon is figyelembe veszik a telepítés helyének megválasztásakor.

Nem is annyira az abszolút téli hideg az érdekes, mert úgy találták, a kárpáti fajtakör fajtái a -37-39 C°-os hidegeket is
károsodás nélkül vészelték át, - szemben a kaliforniai, francia, stb. diókkal, amelyeknek már -10 C°-on is károsodnak az
ágaik, - hanem a késő tavaszi fagyok március végén-április elején Kanadában nemcsak a virágokat, így az éves teljes termést
vihetik el, hanem emellett még a vesszőket is visszafagyaszthatják mintegy tíz cm-es hosszon.
Ha a talaj 5,5-6 pH-nál savanyúbb, diótelepítés előtt meszeznek.
Telepítés előtt szükségesnek tartják a talaj kálium- és foszfor-készletét feltölteni. A telepítést megelőző évben pedig
zöldtrágya előveteményt tartanak szükségesnek, a talaj szervesanyag-tartalma növelésének céljából. Tavasszal telepítenek,
amilyen korán csak lehet. A telepítés tavaszán szántják meg a területet, - nem forgatják mélyen, - majd tárcsával, boronával,
ami szükséges, azzal elmunkálják. Egyúttal összeszedik a területről a nagyobb köveket is.
Homoktalajon nem szántanak, mélylazítót és tárcsát alkalmaznak.
A telepítéshez kézzel vagy 50 cm-es gödörfúróval készítik elő az ültetőgödröket, nem túl nagyokat. Az az elvük, hogy nem kell
mélyebb, szélesebb gödör, mint amiben a diófa gyökere elfér. Ültetéskor ültetőgödrönként egy marék káliumtartalmú
műtrágyát szórnak a gödörbe, valamint jelentős mennyiségű tőzeget, komposztot is, a szervesanyag-tartalom növelése
céljából. De arra ügyelnek, hogy a szervesanyag, vagy a műtrágya ne érjen a gyökerekhez közvetlenül.
A vásárolt diócsemete gyökerét rögtön megérkezéskor nedvesíteni kell, és meg kell óvni a kiszáradástól. Ha nem azonnal
ültetnek, a szaporítóanyagot vermelik, óvják a széltől, a fagytól is.
Ültetéskor csak akkor metszik vissza a csemete gyökerét, ha száraz vagy törött. Ültetésre a minél nagyobb, bozontosabb
gyökerű csemeték jók. Betaposássl, döngöléssel gondoskodnak arról, hogy az elültetett csemete gyökere légmentesen
érintkezzen a földdel. Ültetés közben, az ültetőgödör 2/3-ának betöltésekor beöntözik a csemetét.
A csemete környezetét az első évben mulccsal, tőzeggel, szalmával vagy szénával borítják.
Ha elég nagy a hajtásnövekedés, már az első évben karóznak.
Levélkártevők, főleg lombrágók, levéltetvek, levélbolhák ellen már az első évben is permetezéssel védekeznek, júniustól
kezdődően.
Ha kell, öntöznek, az első évtől kezdve, főleg az olyan homokos vidékeken, mint Ontario "dohány-övezete". A dió virágzás
utáni másfél hónapos időszakát tartják fontosnak az öntözés szempontjából, mert a termés mennyisége nagyrészt ez idő alatt
alakul ki, és a diók mérete is ekkor fejlődik ki.
A dióültetvény területét legtöbbször füvesítik, rögtön a telepítés után. Általános az angolperjés füvesítés, ami közé kisnövésű
hereféléket kevernek, a talaj nitrogéntartalmának növelése céljából. Lucernát nemcsak azért elleneznek az eltelepített
diósban, mert mély gyökérrendszere a dió gyökerével konkurrál, hanem azért is, mert levélbolhái - tapasztalatuk szerint - a
dióra is átterjednek.
Lejtős területen az erózió ellen is füvesítenek, sávosan. Megjegyzem, ez a sávos művelés elég
általános náluk. Az újonnan telepített csemete körül 1,5 m átmérőjű területet mindenképpen
gyommentesen tartanak. A gyommentességet részben mulcsozással vagy műveléssel, részben
herbicidek permetezésével érik el. A mulcsozás előnyének tartják, hogy nedvesen tartja a talaj
felszínét, és alatta nem romlik a talaj szerkezete. Így a víz könnyebben a talajba hatolhat, és a
talaj szervesanyaggal is gazdagodik, sőt, alatta nagyobb a talajlakó gombák élettevékenysége.
Csak csendesen kérdem meg, hogy a gyökérkártevő gombáké is?
Külön kérdés a rágcsálók elleni védekezés. Hátránya a mulcsozásnak, hogy alatta a rágcsálók mezei egerek - szívesen megtelepednek. Ezeket mérgezett csalétekkel lehet ritkítani. A nyulak
ellen pedig törzsvédőzni kell - főleg az első-második télre - a csemetéket.
A második évtől kezdődően összetett (NPK) hatóanyagú műtrágyázást alkalmaznak, 20-10-10, vagy 12-12-12 %-osat. Ha
pontosan akarják meghatározni a nitrogén-műtrágya szükségletet, akkor a diócsemete törzsvastagságának minden cm-e
után 70 g ammóniumnitrátot adagolnak a csemete köré. A káliumellátásnak a betegség-ellenállóság és a télállóság növelése
céljából tulajdonítanak fontosságot. Mikroelemeket csak akkor adnak, ha a szükségletet vizsgálat igazolja.
A kanadai diótermesztők az egyik legszervezettebbek a világon. Társaságuk, a Society of Ontario Nut Growers (SONG)
1972 óta ad ki tájékoztató anyagokat az érdeklődőknek. Kanadai diótermesztők farmlátogatáson:

Most már mindent tudunk Északamerikáról, üljünk repülőre, gyerünk vissza Európába. Nem szállunk le Ferihegyen (jaj,
bocsánat, Liszt Ferencen). Európa keleti fele az úticélunk, majd tovább, keletre, Ázsia.

Spanyolország
Mottó:
„Apád ... elültetett tíz cseresznyefát, három diófát a malomberekben.”
(Federico Garcia Lorca: Vérnász)
Bár a hagyományos dió-történetírás azt tanítja, hogy a római hódítás nyomán jutott el a diófa a
Földközi tenger nyugati medencéjébe, így a mai Spanyolország területére is, az ibériai félszigeten
új-kőkorszaki ásatások tanúskodnak arról, hogy már az ősember is fogyasztotta ott a diót. És ha
fogyasztotta, elkerülhetetlen volt, hogy lakhelye közelében egy-egy hullott dióból diófa ne nőtt
volna, akár tudatos volt a telepítés, akár nem. Tényként fogadhatjuk el, hogy az ibériai félsziget
népeit nem kellett a diófával kívülről megismertetni.
Spanyolországban a helyi, szelektált fajták közül a Baldo II, Carcagente, Cerda, Escriva és a
Villena fajtákat termesztik, de spanyol földön jól terem szinte az összes francia fajta, valamint a
kaliforniai fajták, amelyek a mediterrán klímához jól adaptálódtak (Chandler, Serr, Vina,
Sunland, Howard, stb.). A chilei fajták közül az AS-1-et termesztik. Mert a hazai fajták nem túl
értékesek.
A spanyol diótermesztésben az elmúlt években komoly fejlődést tapasztalhattunk. A fejlődés
motorja az unió, a növekvő spanyol életszínvonal húzza fel a lakosság diófogyasztását, a belföldi
keresletet, amivel a termelés egyelőre nem tart lépést, bár diós nagybirtokok létesítéséről jönnek hírek az ország több
körzetéből. Az elmúlt években az import dominált.

A felső vonal a spanyol diófogyasztás, az alsó a belföldi diótermesztés alakulását mutatja, a különbség igen nagy.

Az import - érthetően - nagyon megnőtt.

A növekvő kereslet húzta fel a belföldi termelői árakat, amelyek jóval meghaladják nemcsak a miénket, hanem az amerikait
is. A héjas dió ára euróban:

Az ültetvényekben alkalmazott térállás változatos. Az extenzív ültetvények hagyományos térállása 10x12 m, 12x12 m. Az
újabb, intenzívebb ültetvényekben 8x9, illetve 10x10 m-t alkalmaznak. A legintenzívebb ültetvényekben pedig 7x7 vagy 8x8 mt.
Spanyolországban a termelés intenzifikálásával is foglalkoznak. Már léteznek úgynevezett karcsú orsó és szuperorsó
dióültetvények is, amelyekben kaliforniai fajtákat használnak. A fák termőkorban mintegy 7 m magasak, igen szellős
koronájúak, nagyon bőven teremnek. De a nagy termés miatt a diók mérete nem kielégítő.
A száraz Ibériában fontos termelési tényező az öntözés. Május-július között 40-50 m 3, augusztus-szeptemberben pedig 30-35
m 3 öntözővizet számolnak öntözésenként 1 ha-ra.
Metszési, műtrágyázási, növényvédelmi, betakarítási kérdésekben nem tudnak számunkra meglepően újat mondani, ezért
ezeket a kérdéseket nem fejtem ki.
A termés 80 %-át héjasan értékesítik, a dió törése túl drága. A spanyolországi diófogyasztás nagyon időszakos, karácsony
táján kulminál.
A dióbél fogyasztói ára Spanyolországban kb. 5 euro/kg.
A diótermesztésnek egy területén jár néhány lépéssel a világ előtt Spanyolország, a mikroszaporított diócsemeték
köztermesztésbe vonásában. F. López úré az érdem, aki a világon elsőként, talán jelenleg is egyedüliként üzemi méretekben
képes a mikroszaporításra. Spanyolországi ültetvényei Ronda és Calasparra helységekben találhatók, a portugáliaiak pedig
Cano és Riba Tejo helységekben.
És amit máshol nem tapasztalni, a diótermesztő gazdák számára tálcán kínálják a dióültetvényeket. A Nueces de Vettonia
nevű cég a megrendelő kívánsága szerint telepíti el az ültetvényt. Megtervezi a dióst, adja a szaporítóanyagot, elvégzi a
telepítéskor szükséges összes munkát. A gépi betakarításhoz szükséges technikát is biztosítja. Sőt, értékesíti is a gazda
helyett a diót. Képek az NV vállalkozás munkájából:

Egy diófeldolgozó vállalkozás Spanyolországban: Miro Nous, Barcelona. A cég kereskedelmi központját Barcelonában tartja
fenn, de igazi tevékenységét vidéken, Vimbodi községben végzi. Vimbodi Lérida és Tarragona között fekszik, egy híres
apátság mellett. A Miro Nous cégnek saját dióbirtoka is van, Franquette és Fernor fajtákat termeszt, emellett fel is vásárol
diót. Diófeldolgozással is foglalkozik.

Portugália
Van Portugáliában egy apró, 800 lelkes, de igen lelkes kis falu, Trevoes. Azzal dicsekszik, hogy
Európa legnagyobb dióskertje a falu határában fekszik. Hallani még nem hallottunk róla, de ha
mondják, biztosan úgy van.
A portugál diótermesztés nagyobb része a valóságban Beira
tartomány területére összpontosul. Hagyományosan a Penela
városi, Szent Mihály napi vásáron (feira de Săo Miguel em Penela)
alakult ki a dió ára, a diósgazdák ekkor adták el éves termésüket.
A dió a portugál őszi és téli ünnepek elmaradhatatlan kelléke volt.
A portugál diótermesztés története nagyjából azonos más
mediterrán vidékek hasonló történetével. Régen csak a
természetes diófa-állomány egyedeinek termését gyűjtötték be. Kertészeti gondozásban,
növényvédelemben vagy öntözésben nem részesültek a diófák. A fák ágainak verése, rázása után a
lehullott diót kézzel szedték össze. A diótermést napon szárították, kézzel törték.
A diófa gyümölcsészeti kutatására, nemesítésére a legutóbbi időkig
nem fordítottak gondot, így a diótermés mennyisége nem nőtt,
minősége nem javult. A diótermesztés fellendítésére az alábbi
tanácsokkal szolgálnak a portugál diósgazdáknak.
Minden diótelepítés előtt meg kell ismerni a talaj jellegzetességeit,
meg kell vizsgáltatni fizikai-kémiai jellemzőit. A diófa mély talajt
igényel, és meghálálja, ha a talajszelvény teljes mélységében jó a talaj
minősége. Az agyagos talajok előnyösek nemcsak a jó
víztartóképesség miatt, hanem a tápanyagokkal való jobb ellátottság
okán is, szemben a durva szemcsézettségű homoktalajokkal, amelyek
nemcsak ásványi anyagokban szegényebbek, hanem a vizet is gyorsan
elvesztik. A talaj mindenképpen legyen jó vízgazdálkodású, legalább 5
% mésztartalmú, kémhatása 6,5-7 pH között legyen.

Portugáliai telepítésre nem sok diófajtát ajánlanak, csak franciákat. A Larát és a Fernort.
Porzónak a Lara mellé a Franquette-t, a Fernette-t és a Ronde de Montignac-ot. A Fernort
pedig a Fernette-el és a Ronde de Montignac-kal poroztatják.
Ahhoz, hogy a Lara és a Fernor fajták jól teremjenek, fontos, hogy jó központi tengelyt
neveljenek. Ezek a fajták természetüktől fogva a széles elágazásra törekszenek, nagy
terméshez a fa megfelelő magassága is szükséges. Egyébként a metszés, nevelés során a
természetes koronaalakra kell törekedni. 4-5 év múlva kezdik ezek a fajták első terméseiket
megmutatni. Addig a nagy vegetatív növekedésre kell törekedni.
A tápanyagellátást a telepítés előtti talajvizsgálatra és a későbbi levélanalízis-vizsgálatokra
kell alapozni. Főleg a makroelemek (nitrogén, foszfor, kálium), ezeken kívül pedig a
magnézium mennyiségére kell figyelni. A talaj magas mésztartalma magas pH-értékkel
párosulva blokkolja a vas felvételét, a vashiány a levélerek és a levéllemez elütő színében jelentkezik. Levélanalízissel a
cinkhiány könnyen kimutatható. Az erősen lúgos talajok szervesanyaggal gyakran jól ellátottak, de ugyanakkor foszfortúlsúly is kimutatható bennük. Az ilyen talajokon bórhiány gyakori, bór hiányában az asszimiláció szenved kárt.
A talaj hosszabb tavaszi vízborítottsága gyökérelhalást eredményez, ugyanakkor a
talajok nagy része nyári vízhiányban szenved. Ezért a téli-tavaszi csapadék felfogása,
nyári öntözésre való felhasználása ajánlott. A diófák mikroszórófejes öntözését
ajánlják. Fánként két mikroszórófejjel, amelyek 2-4 m-es sugárban 50-100 l vizet
szórnak ki óránként. Csepegtető öntözéssel óránként 4 l víz adható ki, a csepegtetőcső
teljes hosszában. Mindkét rendszerben fontos a víz előzetes szűrése és az öntözés
automatizálása, de főleg a csepegtetés esetén. Az öntözések számát a rendelkezésre álló
víz mennyisége határolja be.
A Portugáliában ajánlott növényvédelem a bakteriózisra, a gnomóniára és az almamoly
ellen irányul. A xanthomonasz ellen rügyfakadástól többszörös rezes permetezést
ajánlanak. A permetezések az időjárástól függően nyárig tartsanak, de a teljes virágzás ideje maradjon ki. Gnomónia ellen
szerves hatóanyagú növényvédőszereket javasolnak, almamoly ellen pedig feromoncsapdázást, kiegészítve egyéb
rovarölőszeres permetezéssel.

Portugáliában is napjainkban terjed a gépi diószüret. A diófatörzs gépi rázása, a hullott dió gépi felszedése.
Kopáncstalanításra (descasque) és diószárításra saját, hazai gyártású berendezéseket is kifejlesztettek, amelyek néhány éve
már működnek is. A rázógép és a seprűs rendszerű felszedő nem újdonság számunkra, de a buroktalanítóra és a
szárítószekrényre felhívnám tisztelt gépész Kollégám figyelmét, mert ilyeneket máshol nem láthat!

Olaszország
Olaszország hagyományos diótermelő ország. A világ első, nagyüzeminek nevezhető dióültetvényei a
római korban a Vezuv tövében létesültek.
Az olasz diónak Európában nimbusza van. Az olasz diótermesztés a franciához hasonló mércét
jelentett más országok, hazánk diótermesztői számára.
Álláspontom szerint azért hasraesni nem kell, de nem árt, ha vigyázunk, mert az olasz mérce nagyon
alacsonyan van.
Árutermelő dióskert manapság nagyon kevés van Olaszországban. Az olasz diónak csak a hírneve
maradt meg, termelési háttere eltűnt, importból fogyasztanak.

Az éves diótermés az utóbbi évtizedekben erősen lecsökkent, kb. olyan arányban, mint nálunk, de egészen más gazdasági
(nálunk politikai is) okok miatt. A hagyományos olasz diótermelés más gyümölcsökkel vegyes kertekben történt. Az olasz
gazdasági fejlődéssel ez a termelési mód veszteségessé vált. Az utóbbi években - az Európai Unió ösztönzésére is - specializált
diótermelő ültetvényeket telepítettek, de ezek termése még nem számottevő.

A diótermelés csökkenésének tehát elsősorban gazdasági okai vannak. Magas munkabérek mellett a diótermesztés kézi
munkáinak költségét nem viseli el a termesztés jövedelmezősége. (Teljesen hasonló a helyzet, mint a szomszédos Svájcban,
ahol a déli területeken szépen díszlik ugyan a diófa, de a munkabérek növekedésével arányban csökken létszámuk, az 1951.
évi 500.000 db-ról 2001-re 134.000 db-ra.)
Az olasz diótermés így oszlik meg tartományonként (2001-es adat):
Régió
Campania
Veneto
Basilicata
Lazio
Marche
Sicilia
Abruzzo
Összesen

Termés tonnában
11.500
2.500
700
550
530
480
300
16.500

Olaszországban hagyományosan délen, Nápoly tágabban vett környékén találni a legtöbb diófát. Campania hagyományosan
a fő diótermelő körzet, itt a diótermesztésnek 1100 éves múltja van. Campaniában valóban több a diófa, mint az ország más
részein, de ez főleg a házikertek, azon belül a parasztporták diófaállományára jellemző.

Diófa és házilagos "diófaiskola" egy olasz parasztportán:

Házikerti diófa Umbriában:

Egy grossettói kertben:

Újabban északon, Venetóban létesültek nagyobb, korszerű ültetvények. Látni néhány nagyon szép sövényültetvényt is,
amelyekbe kaliforniai (Hartley, Chandler, Pedro, Serr) és francia (Franquette, Lara) fajtákat telepítettek.
A hagyományos dióültetvényekben a diótermelési cél mellett továbbra is fontosnak tartják a faanyagtermelési célt is, ez
azonban sok esetben ütközik a diótermelés érdekeivel.
Olaszországban sokkal gyakoribb a diófa faanyagcélú ültetése, mint a diótermesztési célú. Meredek domboldalakat, a
mezőgazdasági művelésből kivonásra kerülő területeket ültetnek be fájáért telepített diófával. Olaszországban folyamatban
van a szántóterületek tudatos csökkentése, a renaturalizáció. A diófa ennek kapcsán kap fontos szerepet.
Faanyagcélú diótelepítés Olaszországban:

Olasz tapasztalat is, hogy a dió mélyrétegű talajt kíván. Olyant, ami nyáron is üde. De a talaj jó vízgazdálkodású legyen, mert
- hangsúlyozzák - a diófa érzékeny a pangó vízre, a sok víz növeli a gyökérrothadás veszélyét. Kedvezőtlenek a gyenge
homoktalajok is, és szeles vidékekre sem ajánlanak diófát telepíteni.
Arra hívják fel a figyelmet, hogy kaliforniai diófajtákkal csak olyan helyen szabad próbálkozni, ahol a téli hideg nem megy 10 C°alá.
Olaszországban látható már néhány intenzív, kaliforniai fajtákra alapozott dióültetvény, amelyek sövényművelésűek. Vannak
4x6 m térállásúak, de 2x7 m-esek is. Közös jellemzőjük a hektárankénti magas tőszám, az egyenletes falsík, a mintaszerű
gondozás.

A következő sövénydiós 10 évesnél idősebb, a magassága mintegy 12 m.

Ugyanez a sövénydiós felülnézetben, néhány évvel korábban így nézett ki:

A hagyományos olasz diófajta a Sorrento, az olasz fogyasztók szemében a legelismertebb diófajta, ami - véleményem szerint nem klónfajta, hanem tájfajta. Két fő típusa létezik, az egyik ovális, alapja felé kerekded, az alapja lapított, a másik
megnyúltabb, kiemelkedő varrattal. Mindkét változatra jellemző a vékony héj, a kiváló, kissé olajos íz. A hosszabb változatot
ízletesebbnek mondják, de a vevők a kerekdedet keresik inkább.
Észak-Olaszországban, Trentinóban a Bleggio városáról elnevezett Bleggiana a jellemző dió tájfajta. A trentinói
diótermesztésről középkori kéziratok is megemlékeznek, amikor csatáztak is a dióskertekért. Manapság a szőlők és
almáskertek szélébe ültetett kisebb dióligetekben termesztik leginkább errefelé a diót, a dombok déli lankáin, széltől
védetten. A Bleggiana fajta termőterülete a huszadik század 60-as, 70-es éveiben volt a legnagyobb, 150-200 hektár.
A termesztés módszerei hagyományosak, ökológiainak nevezhetők. Gépesítés még diószüret céljára se jön számításba. A dió
mosása folyóvízben történik, szárítása is a levegőn, hagyományos módon.
A Bleggio-i dió, a Bleggiana nem a méretével tűnik ki, - inkább csak annyiban, hogy feltűnően nem nagy, - hanem jó
törhetőségével, valamint az ízével. Jellegzetes trentinói édességek alapanyaga.

Olaszországban - tudomásom szerint - nem folyik érdemi diónemesítés. Egy fajtaösszehasonlító állomás működik Casertában,
azon belül Pignataro Maggiore helységben, ahol 69 diófajtát hasonlítanak össze, az olaszokon kívül a többi mediterrán fajtát,
valamint a kaliforniaiakat.
Ami a diófa vízigényét illeti, Olaszországban 7-800 mm csapadékot elegendőnek tartanak, főleg, ha a tavasz csapadékos.

Az olaszok is sokat foglalkoztak a feketedió alanykénti használatának kérdésével, de végeredményben a közönséges dió
alanyt tartják jobbnak. Francia tapasztalatokra hivatkoznak, ahol elterjedtebb a feketedió alany használata, és ahol a fák
növekedése kisebb, termőre fordulásuk korábbi. De a fekete dió alanyhoz mélyebb termőréteg, gazdagabb talaj kell, és
kimondottan nagy növésű nemes diófajta. A fatermesztési cél is ellentmond a feketedió alanynak, mert az oltásnál eltér a két
faanyag. Ezért ha az értékes faanyagot is célul tűzik ki, igen alacsony, a talajszintnél nem magasabb oltást ajánlanak.
A tenyészterület megválasztására a következő táblázatot ajánlják (adatok m-ben):
Fajták ..............Termékeny .......Közepes .........Gyenge
....................talajok .........talajok .........talajok
....................öntözéssel ......szükség- ........öntözés
....................................öntözéssel ......nélkül
Európai fajták ......10x10, 10x9 .....9x8, 8x8 ........8x7, 7x7
Kaliforniaiak .......8x8, 8x7 ........7x7, 7x6 ........nem ajánlott
Magonc és
faanyagnak ..........8x7, 7x7 ........7x6, 6x6 ........6x6
Nem ajánlják mélyre ültetni a diófát. A gyökérzet fölött 12-15 cm talaj elég.
Az első évben két zöldmetszést ajánlanak. Az elsőt akkor, amikor a hajtások 20-25 cm-esek, kiválasztani a leendő törzset, és
leszedni az alsó 50-60 cm-ről az összes hajtást. A többinek a végét kell visszacsípni.
A második zöldmetszést pedig júliusban, amikor ellenőrzik, hogy a vezérnek kiszemelt hajtás hogyan nő, és ekkor karózni is
kell, egy 2,5-3 m-es erős karóhoz. A konkurens hajtásokat kissé vissza kell csípni.
Ha a faanyagtermelés is cél, 3,5-4 m magas egyenes törzset kell nevelni.
A második és a következő években is évi két zöldmetszést ajánlanak, amelyek során a törzs és a korona kedvező kialakítását
kell szem előtt tartani. Termőkorban nem kell metszeni, hanem a megfelelő, egészséges termőfelület kialakítására, növelésére
kell törekedni a metszési beavatkozásokkal.
Szórvány magonc diófa elvirágzás után egy umbriai búzaföld szélén:

A műtrágyázást fontosnak tartják. Évente 60-90 kg nitrogénműtrágya kijuttatását javasolják hektáranként, az év során
három részre elosztva: a vegetatív növekedés megindulásakor, a tavasz végén és szeptemberben, szüret után. A foszfor- és
kálium-műtrágyázásról se feledkeznek meg, általában foszforból évente a nitrogén 2/3-át adják, káliumból valamivel többet,
de legfeljebb annyit, mint nitrogént.
A dióültetvényekről évi 3 t/ha termést várnak. Hagyományosan a dióverés az általános betakarítási mód, ponyva kiterítésével,
de az újabb ültetvényekben kizárólag rázó és felszedő gépekkel végzik a diószüretet.
Olaszországban a Sorrento fajta az uralkodó dió, egész Itália éghajlati viszonyainak ez felel meg
a legjobban, de termesztenek kaliforniai és francia fajtákat is. A Sorrento nagynövésű, feltörekvő
koronájú fa. Megbízható állandósággal terem. Középkorai kihajtású, az érés ideje inkább késői,
délen is szeptember végére esik. Diója közepes méretű, a dióbél aránya 48 %.
Olaszországban a növényvédelmi problémák nem túlzottak a diósokban. Megemlítik a
gyökérpenészen kívül a cincéreket és más farontókat. Természetesen vannak különböző
lombrágó kártevők is, de nem jelentősek. Gombabetegség ellen a lehullott lomb 2-3 %-os bordói
leves permetezését ajánlják, tavasszal, rügyfakadás előtt pedig lemosó permetezést az állati
kártevők ellen. Almamoly ellen "Diflubenzuron", vagy "Phonosole" készítményekkel javasolják
a permetezést júniusban és július második felében.
Technológiaváltás zajlik az olasz diótermesztésben. A kisüzemi, kézi diótermesztés a múlté. Bőtermő, oldalrügyes, gyakran
sövénybe telepített diófák terjednek, gépesített ültetvényekben.
Rovigo a Po-síkságon, az Adige-folyó mellett fekszik, félúton Padova és Bologna között. Az autópályáról letérve a folyó
partján egy korszerű diós gazdaságot szemlélhetünk meg, amelyben a hagyományos térállás mellett nagy területen folyik a
sövénydió termesztése is. Képei:

Olasz dió egy kiállításon:

Olasz dió árukínálata egy olaszországi hipermarketben:

Az olaszországi nagyobb diótermesztők Nogalba néven termelői értékesítési szervezetet hoztak létre, amely feldolgozóüzemet
is üzemeltet.

Görögország
Görögország diótermesztéséről rendkívül gyéren csöpögnek az információk.
Pedig az ógörögöknek elévülhetetlen érdemeik vannak a diófa, de különösen annak jobb
gyümölcsű fajtáinak európai terjesztésében. A diófához való affinitásuk a legkorábbi,
ismert mondákig nyúlik vissza, elég csak az Akropolisz kariatídáira emlékeznünk, amelyek
korábbi, diófából faragott, fiatal nőket ábrázoló, templomtetőt tartó oszlopok márványban
megörökített változatai.
Krétán már a görögök betelepülése előtti időkben is nagy volt a diófogyasztás, a dió
alapvető élelmiszer volt. A korai görögök pedig települések sorát nevezték el a diófáról.
A görög klíma kedvez a diófának, de a vízhiány nem. Eredményes diótermesztés
Görögországban öntözés nélkül elképzelhetetlen. Házikertekben még megoldható a diófák
öntözése, de külterületeken az öntözés nem jellemző. Diófa egy kertben, Fillyra faluban egy
nagy eső után:

Látjuk, Görögországban a szép házikerti diófák neveléséhez az kell, hogy az udvar felszíne lefolyástalan legyen, az esővíz a

diófa felé folyjon.
Az árutermelési célú dióskertek nem nagyok. Egy ilyen dióültetvény:

Ismert, elismert görög diófajtáról nincs tudomásom. Tájfajtáról se. A jelenlegi görög dió heterogén, nem mondható jó
minőségűnek. Válogatott görög dióbél kínálat:

Két kép. Görög dió a zöldségesnél, a Peloponnézoszon. Hát, nem valami. Nem is csoda, hiszen a dió manipulálása is szó
szerint manuálisan történik, a diósgazda a ház előtt, az utcán szedi le a burkot a dióról.

A görögök mégis nagy diófogyasztók. Salátákban, de főleg süteményekben sok dió elfogy náluk. A baklava, amihez tényleg
sok dió kell, a görögöknek ugyanúgy kedvelt csemegéje, mint más mediterrán és közel-keleti népeknek. Az Amelia egy
nagyon édes, erős görög ital, mézzel, dióval.

Horvátország, Szerbia
Horvátországban is tenyészik a diófa, elsősorban lakóházak mellett. Nagyüzemi termesztéséről nem beszélhetünk. Az ország
tájegységei közül Szlavóniában a magyarországival azonos éghajlati és talajviszonyok között nő. Egyes falvakban a közút
mindkét oldalát jellemzően diófával hasznosítják. Ezeket a fasorokat is megcsodálhatjuk, de ha Csontváry nyomait keresve a
jajcei vízesést kívánjuk megbámulni, - érdemes, - Bosznia irányában Horvátországot átszelvén igazán nem nagy kitérő
Pozsega felkeresése, ahol újabb, 2007 novemberi telepítésű üzemi méretű dióültetvényt láthatunk Elit, Šejnovo, Plovdivszki,
Drjanovszki, Seifersdorfer és Franquette fajtákból.

Az ültetvény képe 2008 májusában és június végén:

Délebbre, Dalmáciában nem jellemző a diófa, elvétve fordul elő, hiszen gyakorlatilag hiányzik a gyökerének szükséges
mélyrétegű talaj. Ahol viszont jók a talajviszonyok, szép diófákat láthatunk, például a Peljesac félsziget egyes falvaiban.
Házikerti diófa Krk városban:

A tengerparttal párhuzamos hegyláncok mögött, ahol az erózió a talajt a hegyek közötti kisebb síkságokra, az ú.n. poljékra
mosta le, a kellően mély talajban a mezőgazdaságilag művelt földek között szépen nőnek a diófák.

A hazai termelés alacsony szintje miatt Horvátország dióimportőr. Horvátországban jól nézzük meg, melyik élelmiszerboltban
vásárolunk dióbelet, mert az itthon megszokott árszintű áru mellett háromszoros árfekvésűvel is találkozhatunk, pl. 3200
Ft/kg-nak megfelelő árúval. A piacon is 2800 Ft-nyit kérnek a ronda, feketés dióért is.

Horvátország nem mint diótermesztési konkurens, hanem mint diópiac jöhet számításba a magyar termelőknek.
Persze, él azért néhány diófa Horvátországban.

Sőt! Diótelepítés is előfordul. Például Kragujevác mellett, Jabucsje faluban 2010-ben ültettek egy bő hektárnyit. 7x7 m-re,
Sampion fajtát.

Horvátországban a következő fajtákat ajánlják telepíteni: Šejnovo, Drjanovski, Plovdivski, Jupiter, Apolo, Saturn, Lake,
Mars, Seifeldorfer, Šampion, Novosadski kasni, Elit, Maribor, Geisenheim 139, Franquette, Mayet, Milotai 10,
Alsószentiváni, Tiszacsécsi 83, Tisza, Ibar. Sőt, két olyan fajtát is, amit soha, sehol más még nem említett: Sulfred, San
Julian.
Horvátországban kiváló természetes telephelyei lehetnének a diófának a Száva, a Dráva és a Mura feltöltött síkságai. Szinte
predesztinált a vidék nagyüzemi dióültetvények számára. A birtokviszonyok miatt, az elaprózottság miatt nem válhat
valósággá. Ha volt hibája a titói gazdaságpolitikának, akkor az az, hogy nem hozott létre mezőgazdasági nagyüzemeket.
Mert a közvetlen szomszéd birtokosok az emberi természetből adódóan képtelenek összefogni.
Ha már Horvátországban járunk, említést tehetnénk a szerb diótermesztésről is, de arról nem sokat tudunk. A jugoszláv
időkben a Vajdaságban nemesítettek diót, most is van 6 új, elismerés előtt álló fajtájuk, de csak annyit hallottunk róluk, hogy
termőképességük és termésbiztonságuk jó. Mást nem.
A vajdasági mezőgazdasági vállalkozók között diótelepítésre fogékonyak is akadnak. Egy pici szerb dióültetvény:

Jó lenne, ha Szerbia közelebb lenne az Unióhoz. De ha már a túlzott nacionalizmus, a testvérháború fontosabb volt, a
diótermesztés hátrébb szorult. Fontossági sorrend kérdése.

Szlovénia
Szlovéniában nem beszélhetünk árutermelő diótermesztésről. Az árutermelés történelmi kialakulása óta nem voltak
Szlovéniában akkora birtokméretek, hogy komoly árutermelésre lehetőséget adtak volna. Most, 2013-ban nondják, hogy
Brezsice határában egy gazda pályázatot készített 0,5 hektár dióültetvény eltelepítésére. Ha megvalósul, ez lesz az ország
legnagyobb, összefüggő diótermő területe.
Pedig a szlovén éghajlat kedvez a diófának. Házak mellett, de még vad körülmények között is szívesen nő a diófa
Szlovéniában.
A szlovén diónemesítés nem is a magas áruértékű diófajták előállítására irányul, hanem deklaráltan is csak az éppenhogy
elfogadható minőségre. Az új fajták, fajtajelöltek diómérete is kicsi, és inkább béldiónak, mint héjasnak valók.
Szlovéniában a diónemesítésben fontosabbnak tartják a baktériumellenállóságot, mint a termőképességet. Most leálltak az új
diófajták kifejlesztésével, a meglévő fajtajelöltek értékelésével vannak elfoglalva.
Tisztelt statisztikus Kollégám, rendkívül nagy szerencse, hogy itt lakunk Szlovénia szomszédságában. Mert odalátunk, és
látjuk, hogy a szlovén diótermesztés színvonala, ami a termésátlagokat illeti, nem olyan magas, hogy a négyszerese lenne más
országokénak. Mert ha Argentinában laknánk, és csak az ottani állami statisztikákat olvasnánk, akkor tévedésbe esnénk, és
rohannánk a szlovén diótermesztést tanulmányozni.
Dehát, a statisztikusok a világon mindenhol tévedhetnek, én már Magyarországon is láttam statisztikusokat munka közben.
Sőt, egyik volt munkatársamból megyei statisztikai hivatalvezető is lett.

Törökország

Bár abszolút mennyiségben Törökország a világ harmadik legnagyobb diótermelője, a
török diótermesztés hozamokban lényegesen elmarad a többi nagy diótermesztő ország
mögött. A termesztés Anatólia legváltozatosabb, legszélsőségesebb területein mindenhol
megtalálható.
A törökök diót jellemzően házikertben vagy igen kicsi, 2-3 ha-nál nem nagyobb
ültetvényekben termesztenek. Az ország jó diótermesztési adottságait mutatja, hogy ilyen
kezdetleges körülmények között is harmincszor annyi diót tudnak termelni, mint mi. Bár a
diótermelés adatai Törökországban nagyon finoman szólva is megbízhatatlanok. Míg az
állami statisztika 120.000 tonnás termésről számol be, független elemzők szerint ez nem
több 68.000 tonnánál.
A török dióhozamot lehetetlen is számbavenni, mert csak az utóbbi 20 évben létesítettek
dióskerteket, árutemelő ültetvényeket, addig a házak mellett vagy vadon növő diófák
termésének összeszedéséből állt a török diótermesztés.
Balra egy török diótermő körzet, Kaman
egyik diófája.
A török diónemesítés időben lemaradt
más országokhoz képest, a legutóbbi időkig magoncokat telepítettek, csak
az utóbbi években nemesítettek ki vagy öt fajtát, és jelenleg kilenc jó
diófajtával rendelkeznek. Bár, a török diónemesítés javára legyen írva,
hogy nemcsak a yalovai kutatóintézet dolgozik új diófajták előállításán,
hanem az ankarai egyetem, Kaman városában egy Deniz nevű vállalkozás,
és vannak más nemesítők is, pl. az Ankara melletti Bala, Beynam község
dióskertjében.
Törökországban nagyon kevés egyöntetű ültetvény található, és a dió
számtalan változata fejlődött ki.
Ha végigutazunk Törökországon, bizony, azt kell megállapítanunk, hogy nem is olyan gyakori a diófa Törökországban, az
ország területének nagyobb része nem kedvez a diótermesztésnek. Jogos hát a kérdés, hol is terem a török dió?
Egy nagyobb dióültetvény Kahramanmaras város közelében, a szíriai határnál:

A túristaútvonalaktól távolabb eső vidékeken, keleten, észak- és délkeleten, valamint Darende, Gürün, Tokat, Çameli,
Bozkurt, Adilcevaz, Çatak, Ahlat, Adiyaman, Sanliurfa, Mardin, Gevaş, Ermenek, Posof, Ikizdere, Bahçesaray helységek és
némileg Yalova vidékén.
Egy kisebb, újtelepítésű dióskert Koyulhisar közelében:

Alanynak a Balaban magoncokat használják, amelyek könnyen csíráznak, és gyors, erőteljes fejlődésűek. Török
diócsemeték és egy török diófajta képei:

Az újonnan telepített ültetvényekben a térállás 8x8 vagy 12x12 m szokott lenni.

A gyomirtás talajműveléssel történik, de nem szántással, se tárcsázással, hanem erős rugós boronákkal. A sorok nem művelt

része pedig füves, vagy pedig keresztben is művelik.

Köztestermesztésre gyakran szőlőt és zöldségnövényeket használnak. Általában nem öntözik a diósokat, pedig a száraz
nyarakon szükség lenne rá.

Egy szépen művelt 5 ha-os török dióskert képei következnek. A kert körülkerített, de a kerten belül a sorok végén nincs hely
a traktornak megfordulni, mert a kerítésig vannak ültetve a fák, termésük részben a szomszéd földjére hull, körben. A fák
oltványok, egészségesek, a termés szép.

Egy másik, Evrencik falubeli török dióültetvény fiatalkori képeit a külföldi diótermesztőket ismertető fejezetben helyeztem el.
A diószüret augusztus elejétől október végéig tart. Gyakorlatilag az egész termést kézzel szüretelik.
Török dió és dióreklám:

A dióexport mértéke a nagy terméshez viszonyítva igen alacsony, évente kb. 7 ezer t. A Németországba exportált diók
esetében a vevők fő kifogása a higiénia hiánya, a diók szennyezettsége. Ezért az export az utóbbi években a mediterrán
térség, az arab világ felé fordult. Török árudió:

A hazai diófogyasztás stabil, mintegy a termés felét éri el. Nemcsak a fogyasztási kedv, a diótermesztési kedv is töretlen, sőt,
fejlődő a törököknél. A termesztést az állam és a helyi önkormányzatok is segítik. Van is utánpótlása a török
diótermesztésnek.

Szíria
Szíriáról nincs sok mondanivalóm, az arab írás karakterei megnehezítik számomra a dió kutatását arab országokban.
Szíriában kevés a gyümölcsészeti célra alkalmas vidék. Az ország nagy területei félsivatagosak, a szíriai síkságokon gyakran
még a búzát is öntözni kell, hogy teremjen. Mit szóljon akkor a sokkalta vízigényesebb diófa. A tengermenti és a folyóvölgyi
síkságokon nem is jellemző a diófa.
A szíriai diótermesztők a dombvidékeken remélnek annyi csapadékot, ami a diófának és a többi gyümölcsfának szükséges.
Ezért a domboldalakat teraszírozzák, és a teraszokon létesítenek gyümölcsültetvényeket.

A következő képen termő diós látszik, a másodikon pedig fiatal, mintegy három éves vegyes gyümölcsös, dió és őszibarack.
Egyébként ebben az országban a vegyes gyümölcsültetvényekbe telepített diófák a jellemzők, esetleg úgy alakul ki
dióültetvény, hogy a diófák túlélik és túlnövik a többi fát.

Az ország déli, Izrael határmenti vidékei öntözhetők, jellemzők a gyümölcsültetvények. Ezekben vegyesen diófa is előfordul.
Tal Shihab falu határa egy fiatal gyümölcsössel. Tisztelt hidrológus Kollégám, tetszik látni az öntözőcsövet?

Csak remélni lehet, hogy a következő arab-izraeli háború nem itt fog lezajlani. Mert ez az ültetvény közvetlenül a határon
van. Harcra pedig a közelben egészen jó, sivatagos vidékek vannak, tessék kissé odébb menni.

Irán
Iránban 32000 ha dióültetvény van, Iszfahán, Siraz és Kerman vidékein. Az
éves termés 1995-ben 103.000 t volt, manapság már inkább 130.000 t-ra
teszik. Azt mondják, egy jól termő diófa 100 kg héjas diót (6000 szem diót)
is ad évente, ami 300.000 rialos bevételt eredményez, ami 100 dollár.
Az irániak nagy diófogyasztók is, a termésnek még 10 %-a se kerül
exportra. Például a 2004-es diótermés a tavaszi fagy miatt annyira alacsony volt, hogy ez a
nagy diótermesztési kapacitással rendelkező ország 2005. elején dióimportra kényszerült.
Diófák Iránban:

Diókínálat és fahéjas-diós sütemény kínálata egy iráni bazárban:

A dió változatainak egyedülálló bősége jelenik meg Iránban. Egyrészt annak
köszönhető ez a változatosság, hogy az északi hegyvidékeken a nagyszámú, ősidők
óta helyben lakó diófa szabadon kereszteződik egymással, ezért a fenotípusok
sokasága jön létre, másrészt pedig annak, hogy Iránban általános a diófák magról
történő szaporítása, nincs rögzült fajtahasználat. Ez a gyakorlat hátrányos abból a
szempontból, hogy csak évtizednyi idő elteltével lehet megállapítani az addig nevelt
diófa értékét vagy értéktelenségét, mert az utódok egyáltalán nem hasonlítanak az
anyafára. De előnyként emeli ki az iráni kormányzat, hogy a dió genetikai
sokfélesége adott az országban, ami alapul szolgálhat a dió nemesítéséhez. A
nemesítés nemrég beindult programjától várják, hogy a jelenlegi 3 t/ha
terméshozamot 7-8 tonnára növeljék. A terméstöbbletet Európába kívánják exportálni.

A nemesített, köztermesztésben levő iráni diófajták: Ali kaghazi, Gerdouie Sangi, Makouie, Nok Kalaghi, Zia-abadi, Ghodehgermez és Souzani.
Kiemelendő körülmény a száraz éghajlat, a vízhiány az iráni diótermesztésben, de az egész iráni mezőgazdaságban.
Évezredek óta, a valamikori perzsa birodalom kora óta törekszenek az öntözésre. Nincsenek bővizű folyók, nincs bő vizet
adó talajréteg a mélyben, ezért az egyetlen lehetséges megoldás a hegyekre hulló, és a mélyebb rétegekben a völgyekbe
szivárgó víz összegyűjtése, amire máshol a világon nem látott megoldást alkalmaznak a kertek, közöttük a dióskertek
öntözésére, ha jól írom le, az úgynevezett katakok rendszerét. (Valószínű, rosszul írom.)
Természetesen, az óperzsa öntözőrendszerek tárgyalása nem feladatom. De nagyrészt most is így öntöznek, a kívülállók
számára sokszor észrevehetetlenül. Az öntözőcsatornák zártak, mélyen a föld alatt, a hegyek aljában húzódnak. A felszínről
függőleges aknákon közelíthetők meg, tarthatók karban. Lejtésük enyhe, a vizet tartalmazó hegylábi kőzetrétegtől a
gyümölcsöskertig, ahol a csatorna a felszínre kerül, de ott is zárt.
A Zagrosz hegységben az újraerdősítést kívánják diófákkal megoldani.

Régi perzsa hagyományt követve Iránban a diófa igen népszerű úgy a gazdagabb,
mint a szegényebb emberek körében. A gazdagabbak diófából készült bútoraikkal
jólétüket, vagyonukat hirdetik. Földjeik sarkára diófákat ültetnek, jelezve a
birtokhatárt. A perzsa díszkertek szépségét diófák ültetésével „fémjelzik”. A
szegények a diófát gazdasági haszna miatt ültetik. Egy nagy diófa termése képes egy
családot eltartani. Egyes iráni vidékeken általános gyakorlat volt, hogy újszülött
születésekor diófát ültettek. Mikorra a gyerek házasulandó korba ért, a diófa
akkorára nőtt, hogy termésének jövedelméből el tudta tartani az új családot.
Dióárusítás Iránban, Zanjan város piacán:

Dió a teheráni piacon:

Iráni látogatásunk végén tekintsük meg Farsheed Parto iráni fotoművész két felvételét, amelyekből rögtön látni fogjuk, hogy
az iráni diósgazdák nem gazdagodtak meg a dióból.

Ennek ellenére az irániak rendületlenül kultiválják a diót. Diófák Teherántól északra:

A hagyományos perzsa konyha igen jó diós ételekkel gazdagította a világot. A korábban már ismertetett gránátalmás-diós
csirkén kívül perzsa találmány a levesek és raguk gazdagítására szolgáló, darált dióból készített tészta is.
Tavaszi hangulat Iránban:

Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán
A középázsiai köztársaságok közül Kirgizisztán diótermelése érdemel különös figyelmet, specialitása miatt. Bár az országban
nem jellemző az árutermelő dióültetvény, de még a ház körüli diófák nagy száma sem, Kirgizisztán egyike azoknak a
vidékeknek, ahol még ma is nagyobb területű "vad" diófaerdők találhatók, az állami erdészet tulajdonában.
Kirgizisztánban a diófa háziasítása nem jellemző. Diófák a kirgiz lakóházak mellett:

Ugyancsak házikerti kirgiz diófák, Arszlanbob közelében:

Ebben az országban a dió termesztéséről nem beszélhetünk, a dió minden emberi beavatkozás nélkül is terem. A kirgiz
szakemberek szerint is kritikán aluli a terméshozam ezekben a természetes dióerdőkben, 40 kg- 350 kg közötti,
hektáranként.

A dióerdők természetesen ezen a nagy hegyvidéken erősen különbözőek. Léteznek más fafajokkal, (100-nál több fafajjal)
elegyes erdők is, amelyekben a diófák aránya csak 5 %, de tiszták is. A termőhelytől függ. Tiszta dióerdő Kirgizisztánban:

Mivel az országban csak magonc diófák léteznek, európai és amerikai diókutatók a spontán dióváltozatok fellelésének
kincsestárát látják az országban, és gyakori tanulmányutakat tesznek, értékes dióváltozatok felkutatása céljából. A
dióváltozatok Kirgizisztánban se mások, mint máshol a világon, érdekességként itt is a nagy dióméretű fákat, a fürtös
terméseket, a kései kihajtást említik meg.

A diófaerdők részben elegyesen nőnek más fafajokkal, és gyakorlatilag erdészeti hasznosításra kerülnek, részben pedig
ligeterdőket képeznek, átmenetet a sztyeppébe. Az állami erdészet az erdő egyes részeit magánszemélyek bérletébe adja, és a
bérlők jogosultak a diófák termését összeszedni.

A kirgizek dióérés idején kiköltöznek az erdőkbe. Ágakból, műanyagfóliából készített ideiglenes sátrakban alszanak,
szalmában. A dió annyira fontos megélhetési forrás, hogy nem engedhető meg, hogy más szedje össze.

Annyira fontos, hogy ősszel a kirgiz falvak lakói hátrahagyják lakóházaikat, a körülöttük nagy számban ültetett diófával
együtt, amelyek termését csak az erdei dió után szedik össze. Ez is az egyik oka a kirgiz árudió alacsony minőségének.

A kirgiz családok közti határvitát rendezi a gallyakból rakott kerítés.

A dió összeszedése természetesen a faágak rázásával kezdődik. Ha jól megfigyeljük, - amit a kislány is megtesz, - a családfő
van a helyzet magaslatán.

És a dió hazaszállításakor látjuk, hogy a diófaerdők másik haszna, a gallyak összeszedése is a bérletre kijelölt családok joga.
Nem is tiltakoznak a gázáremelés ellen.

Nagy mennyiségű, finoman szólva vegyes minőségű, de jellemzően olcsó dióról van szó, ami a helyi, kirgiz piacokon és
távolabbi körzetekben értékesül. Bishkekben, a kirgiz fővárosban állandóan kaphatók a háziipari jelleggel készített diós
dzsemek, dióolaj-készítmények.
A következő három kép az elmondottakat illusztrálja. Diófaerdők Kirgizisztánban, szénaszállítás a diófák között, és olcsó dió
a városi piacon.

A kirgiz viszonyok felvázolt ismeretében azt gondolhatná tisztelt diókereskedő Kollégám, hogy a világon a legolcsóbb diót
Kirgizisztánban szerezheti be, amit aztán drága piacokon nagy felárral értékesíthet. Azt hiszem, nem lesz könnyű dolga.
Egyrészt a kirgiz diót hagyományosan főleg iráni és orosz kereskedők veszik meg, akikkel nehéz konkurrálni.
Másrészt pedig a kirgiz állami diómonopóliummal fog szembesülni. Mert tessék elképzelni, az összes kirgiz diófaerdőt egy
állami cég birtokolja, áttekinthetetlen hatalmi, korrupciós és egyéb viszonyok között.
Például az elöregedett, kihalt, kidőlt diófák faanyaga is az állami monopóliumot illeti. Fegyver készül belőlük.
Mindezt egy, az országot alaposan bejárt brit közgazdász írta le, aki - civilben vadászként - szeretett volna egy félméteres
diófaanyagot megvenni. A helyiek félelemmel átitatott elutasításával, masszív hallgatásával találkozott, ahányszor ezt az
igényét felvetette.
A kirgiz diófaerdőket 1945-ben nyilvánították fokozottan védetté. (Nem a diófákat, hanem a hasznukat védik.) A második
világháborús hadigazdálkodásnak megfelelően az erdőgazdaságokat - akkori, orosz nevük szerint leszhozokat - közvetlenül a
kormány alá rendelték. Ez a rendszer olyan jól bevált, hogy még ma is, a független Kirgizisztán huszadik évében is szigorúan
fennáll.
Azzal a különbséggel, hogy ma már nem jut állami pénz a diófaerdők fenntartására, amire a szovjet tervgazdaságban volt
pénz.

A nagy északi szomszéd, Kazahsztán és a nyugati szomszéd, Üzbegisztán már fehér foltok a diótermesztés földrajzában.
Ismereteink hiányosak.
A két ország nagy része alkalmatlan a diótermesztésre, Kazahsztánban csak a déli hegyekben, amelyek Kirgizisztánnal
határosak, terem a diófa, ott viszont az északnyugati lejtőkön 1100-1400 m magasságig, valamint az Alma-Ata-i körzetben,
amelynek éghajlatát a magyarországival azonosnak mondják.

Kazahsztán éghajlata hidegebb, mint Kirgizisztáné. A diófák csak május közepétől virágzanak, a kései virágzású egyedeké
július elejéig elhúzódik. A kazah diófák jellemzően nőelőző virágzásúak.
Dióültetvényről nincs tudomásom Kazahsztánból. A kazah diófajtákat - még a szovjet időkből származnak - egyesével vagy
párosával ajánlják házikerti telepítésre. A nevük Ideál (l. lejjebb) és Rogyina (haza).
Üzbegisztánban az erdei dió összeszedésének államilag engedélyezett rendszere azonos a kirgiz viszonyokkal.
Amatőrfelvételek Üzbegisztánból:
Hazafelé a dióterméssel

Diófelvásárlóra várva

Üzbegisztán diótermesztési színvonalának felemelése Sz. Sz. Kalmükov nevéhez fűződik, aki az 1950-es években több
papírvékony héjú diófajtát válogatott ki a helyi, természetes diófaállományból, a Kaghazi típusból. A korabeli szovjet sajtó
intenzíven cikkezett ezekről a diókról, nagy érdeklődést keltve irántuk Szovjetunió-szerte. A cikkek - csakúgy, mint a világon
mindig és mindenhol, a hozzá nem értő újságírók hatásvadász céljainak megfelelően - nagy feltűnést keltettek. A legismertebb
ezek közül a diók közül az Ideál, egy papírvékonyságú héjú dió. Az újságírók szerint már a második évben terem ez a fajta.
Nehezíti az üzbég diófajták azonosítását, hogy Üzbegisztánban az összes papírhéjú diót Ideálnak nevezik, sőt, a hivatalosan is
Ideálnak nevezett fajta magonc utódait is, így a legnagyobb zűrzavar uralkodik Ideál név alatt a volt Szovjetunió
utódállamaiban.
Kalmükov további elismert fajtái az Üzbég bőtermő és az Oripov voltak.
Egy üzbegisztáni felvétel, ritkaság a maga nemében, Arthur Chapman készítette a szamarkandi piacon: Egészben kinyert
dióbél. Az egész dióbél minden valószínűség szerint a középázsiai Kaghazi típus, talán konkrétan az Ideál fajta papírhéjú
diójából származik.

Az üzbég árudió zömében nem ilyen szép, hanem ilyesmi:

PÉRIGORD
A másik nagy francia diótermő vidéknek Périgeux városa a
központja, de gyakorlatilag Franciaország délnyugati negyedének 16
megyéje jelentős diótermesztéssel rendelkezik. Ezen belül a fő
diótermő körzet Périgord (más néven Dordogne) megye és a két
szomszédos megye, Correze és Lot.
Correze megyére annyira jellemző a diófa, hogy a Pallas lexikon ezzel
a mondattal jellemzi a megyét: "Gyümölcsfái közt legszámosabb a diófa."

Correze-ben a hagyományos helyi fajta a Marbot, amit közönséges dió alanyra
oltva kultiválnak. Az újabb telepítésekben a Franquette dominál, feketedió
alanyra oltva. A feketedió alany előnye, hogy az oltvány fejlődése gyorsabb, de
hátránya, hogy - tapasztalat szerint - az ültetvények már 40 év után kiöregszenek.
A Corne fajta Correze nyugati részéből származik, neve ökörszarvat jelent.
Lot-ban otthon érzi magát és szépen díszlik a dió. A megyében szinte mindenütt
megtalálható. Nincs egy falu, egy mező, egy völgy, egy domboldal diófák nélkül.

Ezen a vidéken kizárólag francia diófajtákat termesztenek. A három hagyományos helyi fajta erősen háttérbe szorult a
Franquette mögött.

Dordogne vidékének fő termékei a dió, a búza, a libamáj és a szarvasgomba. Búza és diófák - jellemző Dordogne-i látkép.

A Dordogne-vidéki diósgazdák a libanevelést is a dióskertben, a diófák alatt végzik:

Régebben juhokat is tartottak a diófák alatt:

A diótermés 50 %-a héjasan, 40 %-a dióbélként, 10 %-a friss dióként kerül értékesítésre.
A délnyugat-francia diótermő tájon vált híressé a friss dió, ami Párizsban is
kedvelt csemege.
A friss dió a majdnem teljesen érett dió bele, ami kibontva frissen fogyasztva
rágcsálni való csemege. Ekkor még lehúzható a bél vékony hártyája, így azok
is élvezhetik, akik a hártya csersavtartalmát nem szeretik. A bél ilyenkor még
tökéletesen fehér, a száraz dió 8-12 % víztartalmával szemben 40 % vizet
tartalmaz. Hűtőben tárolható.
A diótermő vidék hagyományos terméke a dióolaj is, amint arról már korábban többször is
beszéltünk. A helyi, Franciaországon belüli felhasználáson túlmenően a 17. századtól Bordeux
kikötőjéből nagy mennyiségeket exportáltak Németalföldre, Angliába, Németországba.
Természetesen, a diótermő táj diófaanyagának feldolgozása se történhetett mind helyben, bőven
jutott kereskedelmi forgalomba is. A Dordogne folyón Souillac-tól Libourne-ig úsztatták le a diórönköket, ahol az egyik
rakpartot "A diófák kikötőjének" nevezték ("le port des noyers").
A diótermő fák anyaga furnérkészítésre nem a legjobb, deszkának viszont kiváló, ezért a diódeszka készítésére irányul a
fafeldolgozók tevékenysége. Helyi, périgordi diórönkök és diódeszkák:

Délnyugat-francia táj:

Ezen a vidéken annyi dió termett hagyományosan, hogy nem tudták hová rakni. St-Cere községben még az utcán is a héjas
dió válogatását végezték:

Manapság már ha tehetik, nem szárítják a francia diósgazdák a diót, Périgordban sem. Szüretkor nedvesen adják el a
felvásárlónak. Ha mégis szárítani kell, gázüzemű berendezéseik vannak erre a célra. Diópajtáik ma már használaton kívül
vannak, inkább csak idegenforgalmi látványosságok:

A francia diótermesztésre Napóleonhoz hasonló nagy csapást az első világháború mért, ugyanolyan okból. A francia diófák
saját jóminőségű faanyaguk áldozatává váltak. Nem hasad, tökéletesen ragasztható, finomszemcsés, és kellemes a fogása.
Ideális tehát fegyvernek, puskatusnak. És ez még csak az első világháború volt! De jött utána a második is!

A második világháború után a diótermesztő francia parasztok mezőgazdasági vállalkozókká váltak. Lám, ez a fejlődés! És a
traktor! A keskeny mezei ösvényeket traktorral és széles mezőgazdasági munkagépekkel is jól járható dűlőutakká kellett
szélesíteni, ezért az útmenti diófasorokat kivágták.

A családi dióskertek helyét dió-monokultúra foglalta el.

Bár már 1830-ban is előfordult katasztrofális fagy a francia diótermő vidékeken, a
francia diótermesztést a közelmúltban is több természeti csapás érte.
1956-ban jégverés,
1982-ben orkán, ami 35000 diófát fektetett le,
1985-ben jégverés, ami 70000 diófát ért,
1986-ban aszály,
1989-ben orkán,
1990-ben forróság,
1991-ben jégverés,
1999-ben viharkár.

Létezik diókultúra a két nagy termőtájon kívül is, Franciaországban. Például Felső-Provanszban, Chamalocban is ilyen
gondozott dióültetvényt találni:

Családi diókert Bourgogne-ban, Noyers sur Yonne mellett:

Franciaországban - más országokhoz képest - kiemelkedő a dióbél élelmiszeripari felhasználása. Ennek nagyságrendje eléri
a franciaországi diótermelés kétharmadát! Ez a nagy arány csak úgy lehetséges, hogy a hazai termelésen kívül igen nagy a
dióimport is. Egyébként a francia diótermelés, -fogyasztás, export és import az utóbbi években stabil, kiegyensúlyozott képet
mutatott.

Képek egy mai diófeldolgozó francia üzem gépeiből: A beszállított dió fogadásának, válogatásának, csomagolásának,
tárolásának technológiája.

Mondhatjuk, a franciáknak a vérükben van a dió szeretete. Vagy ha nem is úgy születtek, az általános iskola első osztályában
a diófán tanulják meg az írást.

Sőt!
De most sajnos, a lap aljára értem. A következő fejezetben folytatom.
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ENGLISH
WALNUTS

WHAT YOU NEED TO KNOW
ABOUT PLANTING, CULTIVATING
AND HARVESTING THIS
MOST DELICIOUS OF NUTS

( Compiled by Walter Fox Allen)

(Copyright 1912)

Foreword.

Realizing the tremendous interest that is now being directed by owners of country estates everywhere to the culture of the Persian or
English Walnut, I have compiled this little book with the idea of supplying the instruction needed on the planting, cultivation and
harvesting of this most delicious of all nuts.
I have gathered the material herein presented from a large number of trustworthy sources, using only such portions of each as would
seem to be of prime importance to the intending grower.
I am indebted to the United States Department of Agriculture and to numerous cultivators of the nut in all sections of the country.
I have aimed at accuracy and brevity—and hope the following pages will furnish just that practical information which I have felt has
long been desired.
The Compiler.

[5]

English Walnuts.

Viewed as a comparatively new industry, the culture of the Persian or English Walnut is making remarkable strides in this country.
Owners of farms and suburban estates everywhere are becoming interested in the raising of this delicious article of food, thousands of
trees being set out every year.
There are two important reasons for the rapidly growing enthusiasm that is being manifested toward the English Walnut: First, its
exceptional value as a food property is becoming widely recognized, one pound of walnut meat being equal in nutriment to eight
pounds of steak. Secondly, its superior worth [6] as an ornamental shade tree is admitted by everyone who knows the first thing
about trees. For this purpose there is nothing more beautiful. With their wide-spreading branches and dark-green foliage, they are a
delight to the eye. Unlike the leaves of some of our shade trees, those of this variety do not drop during the Summer but adhere until
late in the Fall, thus making an unusually clean tree for lawn or garden. In addition to all this, the walnut is particularly free from scale
and other pests.
Up to the present time, the English Walnut has been more largely in demand as a shade tree than as a commercial proposition; in fact,
so little attention has been given to the nuts themselves that there are, comparatively speaking, few large producing orchards in the
United States, the greater portion of the total yield of walnuts being procured from scattered field and roadside trees. It is a little
difficult to understand why they should have been so neglected when there are records of single trees [7] bearing as much as 800
pounds of nuts in one year.

Six Year Old Bearing English Walnut Tree
In 1895 this country produced about 4,000,000 pounds, and more than 16,000,000 pounds of English Walnuts in 1907, with a
proportionate annual increase each year to the present. But, when it is known that the United States is consuming yearly about
50,000,000 pounds of nuts, with the demand constantly increasing, thereby necessitating the importation annually of something more
than 25,000,000 pounds, the wonderful possibilities of the industry in this country, from a purely business view point, will readily be
appreciated. And of course the market price of the walnut is keeping step with the consumption, having advanced from 15 to 20
cents a pound in the past few years.
A Rival of the Orange
In California the nut industry is becoming a formidable rival of the orange; in fact, there are more dollars worth of nuts (all varieties)
shipped from the state now per [8] year than oranges. One grower is shipping $136,000 worth of English Walnuts a year while
another man, with an orchard just beginning to bear, is getting about $200 an acre for his crop.
No standard estimate can at present be placed on the yield per acre of orchards in full bearing, but the growers are confident that
they will soon be deriving from $800 to $1600 per acre, this figure being based on the number of individual trees which are already
producing from $90 to $120 a year. The success with the nut in California can be duplicated in the East providing certain hardy
varieties are planted; and in the few instances where orchards have been started in the East, great things have already been done and
still greater are expected in the next few years.
Origin of the English Walnut
But where did this walnut originate? What is its history? Juglans Regia (nut of the gods) Persian Walnut, called also Madeira Nut and
English Walnut, is a native of Western, Central and probably [9] Eastern Asia, the home of the peach and the apricot. It was known
to the Greeks, who introduced it from Persia into Europe at an early day, as "Persicon" or "Persian" nut and "Basilicon" or "Royal"
nut. Carried from Greece to Rome, it became "Juglans" (name derived from Jovis and glans, an acorn; literally "Jupiter's Acorn", or
"the Nut of the Gods"). From Rome it was distributed throughout Continental Europe, and according to Loudon, it reached England
prior to 1562. In England it is generally known as the walnut, a term of Anglo-Saxon derivation signifying "foreign nut". It has been
called Madeira Nut, presumably because the fruit was formerly imported into England from the Madeira Islands, where it is yet
grown to some extent. In America it has commonly been known as English Walnut to distinguish it from our native species. From the
fact that of all the names applied to this nut "Persian" seems to have been the first in common use, and that it indicates approximately
the home of the species, the name "Persian Walnut" is regarded as most [10] suitable, but inasmuch as "English Walnut" is better
known here, we shall use that name in this treatise.
As a material for the manufacture of gunstocks and furniture the timber of the nut was long in great demand throughout Europe and
high prices were paid for it. Early in the last century as much as $3,000 was paid for a single large tree for the making of gunstocks.
Planting and Cultivation
Everything depends upon the planting and cultivation of English Walnuts as indeed it does of all other fruits from which the very best
results are desired. The following general rules should be thoroughly mastered.

Plant English Walnut Trees:
On any well-drained land where the sub-soil moisture is not more than ten or twelve feet from the surface.
Wherever Oaks, Black Walnuts or other tap-root nut trees will grow.
Forty to sixty feet apart.
[11]
In holes eighteen inches in diameter and thirty inches deep.
Two inches deeper than the earth mark showing on the tree.

And Remember:
That the trees need plenty of good, rich soil about their roots.
That the trees should be inclined slightly toward prevailing winds.
That the trees should not be cut back.
That the ground cannot be packed too hard around the roots and the tree.
That the trees should be mulched in the Fall.
That the ground should be kept cultivated around the trees during the Spring and Summer.
That English Walnut trees should be transplanted while young, as they will often double in size the year the tap-root reaches the subsoil moisture (that is, the moist earth).
[12]That tap-root trees are the easiest of all to transplant if the work is done while the trees are young and small.
That trees sometimes bear the third year after transplanting three-year-old trees where the sub-soil moisture is within six or eight feet
of the surface.
That the age of bearing depends largely on the distance the tap-root has to grow to reach the sub-soil moisture.
Peculiarities of Growth
The growth of the English Walnut is different from that of most fruit trees. The small trees grow about six inches the first year, taproot the same; the second year they grow about twelve inches, tap-root the same; the third year they grow about eighteen inches,
tap-root nearly as much. For the first three years the tap-root seems to gain most of the nourishment, and at the end of the third year,
or about that time, the tree itself starts its real growth. After the tap-root reaches [13] the sub-soil moisture, the tree often grows as
much in one year as it has in the preceding three or four. If the trees are transplanted previous to the time that the tap-root reaches
this moisture and before the tree starts its rapid growth, very few young trees are lost in the process of transplanting.
Orchard Planting
For orchard planting the trees should be placed from forty to sixty feet apart and by staggering the rows a greater distance is gained
between individual trees. Any other small fruits may be planted in the orchard between the walnut trees or any cultivated crop can be
raised satisfactorily on the same land, many orchardists gaining triple use of the soil in this way. Besides, the cultivation of the earth in
proximity to the walnuts proves of great benefit to the trees. Before trees are planted the tap-root should be trimmed or cut back and
most if not all the lateral branches trimmed from the tree. The tree itself should not be cut back as is customary with either fruit trees,
but by [14] leaving the terminal bud intact, a much better shaped tree is developed. It is not necessary to prune English Walnut trees
except in cases where some of the lower branches interfere with cultivation.
Cultivation in the North should be stopped about the first of August, thus halting the growth of the trees and giving them a chance to
harden their wood for Winter. This is a good plan to follow in the cultivation of nearly all the smaller fruit trees.
When planting on the lawn for ornamental purposes a ring from two to three feet in diameter should be cultivated about the base of
the tree.
Selection of Varieties
The tender varieties that have been used in Southern California must not be experimented with in the North, as they bloom too early
and are almost certain to be caught by the frost. These varieties have been tried in Northern California without success, and the
venture is quite likely to be disastrous in any but the warmest climates.

Mr. E.C. Pomeroy, Gathering English Walnuts on His Farm in Lockport, N.Y.
[15]The uncertainty of a crop is often due to the very early blooming of the kinds planted. These start to grow at the first warm spell
in the latter part of the Winter or at the first blush of Spring, and almost invariably become victims of frost and consequently produce
no fruit.
Planting in the Northwest and the East until recently has been limited to an extremely narrow area. There was need of a variety
possessing strong, distinct characteristics, hardy, late to start growth, and with the pistillate and staminate blossoms maturing at the
same time and bearing a nut of good quality and flavor with a full rich meat. This variety has now been found, as will later be shown.
English Walnuts grown in the North command from three to five cents more a pound than the other nuts in the markets, as the meat is
plumper and the flavor better. Most fruit is at its best at the Northern limit of its range.
One experienced grower, in reference to transplanting has said: "I have transplanted all the way from a year to six and [16] the trees
have grown and done well, but so far as my experience goes, I prefer to move them at three years of age or about that time. The best
trees I have were transplanted at this age."
Fall or Spring Planting?
The following extract on tree planting in general, pertaining to all kinds of trees, is contributed by O.K. White of the Michigan
Experiment Station:
"The advisability of Fall or Spring planting depends upon several conditions. Fall planting has the advantage over Spring planting in
that the trees become firmly established in the soil before Winter sets in, and are able to start growth in the Spring before the ground
can be marked and put in condition for planting. This is important because the trees get a good growth in the early part of the season
before the Summer droughts occur. On the other hand there is more or less danger from Winter injury during a severe season or from
the drying out of the trees if [17] the Winter is long and dry. Fall planting is much more successful with the hardy apples and pears
than it is with the tender plums, cherries and peaches.
"The convenience of the season will determine in a majority of cases whether or not the planting shall be done in the Fall or Spring.
Very often the rush of the Spring work induces the grower to hurry his planting, or to do it carelessly; and as a result a poor start is
secured, with crooked rows. Others have large crops to harvest in the Fall and would find it more convenient to do the planting in the
Spring. If there is any doubt as to the best time to plant, let it be in the Spring."

Thirty Year Old Parent English Walnut Trees In Background, Young Bearing Tree in Front
Fertilizing
We now come to the subject of fertilization. Up to the time when the young trees come into bearing, cultivation and fertilization will
help them enormously, the cultivation keeping the soil in condition to hold the moisture of the tree. In [18] fertilizing, a mulch of stable
manure in the Fall is considered by most growers to be the best, but the following preparation is thought to be exceptionally good for
all young orchards:
Dried blood, 1,000 pounds; bone meal, 550 pounds; sulphate of potash, 350 pounds. Total, 2,000 pounds. This should be applied
close up and about the tree, extending out each year in a circle somewhat beyond the spread of the branches.
This provides a quickly available plant food, rich in nitrogen and especially recommended for rapid growth.
After the tap-root reaches the sub-soil moisture it is well able to take care of the tree; and both cultivation and fertilization may then
be stopped. In fact, by this time practically no further care is needed in the nut orchard with the exception of that required at the
harvesting time, and this is a pleasant and easy occupation, especially in the Northern and Eastern states where the frost opens [19]
the shuck and the nuts drop free upon the ground where they may be picked up and put into sacks of 110 to 120 pounds each, ready
for the market.
Just before the first frost it is a very good idea to remove all leaves from the ground so that when the nuts fall they can be readily seen
and gathered. An excellent method of accomplishing this is by means of a horse and rake. The nuts may be left on the ground to dry
or may be removed to any convenient place for that purpose.
The Different Kinds
There are three distinct kinds of English Walnuts—hard-shell, soft-shell and paper-shell, the soft-shell being the best. Each of these
three is divided into a number of varieties, the names of some of the more popular ones being the Barthere, Chaberte, Cluster, Drew,
Ford, Franquette, Gant or Bijou, Grand Noblesse, Lanfray, Mammoth, Mayette, Wiltz Mayette, Mesange, Meylan, Mission,
Parisienne, Poorman, [20] Proeparturiens, Santa Barbara, Pomeroy, Serotina, Sexton, Vourey, Concord, Chase and the Eureka.
The question of the best varieties for planting in the North as well as in the South is somewhat open to discussion, due largely to a
lack of sufficient information in regard to some of the more promising kinds. There is but little question that the best proven variety for
the Northwest is the Franquette and for the East and Northeast, the Pomeroy. Both of these are good producers bearing a fine nut,
well filled with a white meat of excellent flavor, and of good shape and commanding the highest market prices. The two varieties are
also very late in starting in the Spring making them safe against the late frosts. Their pistillate and staminate blossoms mature at the
same time.

English Walnuts Bear in Clusters of Two to Five
The white-meated nut is far superior to any other. The browning or staining is caused by the extremely dry heat and sun in the far
South. In the North or [21] where the tree has an abundant thick foliage the meat is invariably whiter.
The Mission Nut
The Mission Nut was introduced by the priests of Los Angeles and is the pioneer Persian Walnut of California. Most of the bearing
orchards of the state are composed of seedling trees of this type. The nut is medium-sized with a hard shell of ordinary thickness. It
succeeds admirably in a few favored districts (of Southern California) but fails in productiveness farther North. Its most prominent
faults are—early blooming, in consequence of which it is often caught by the late frosts; the irregular and unequal blooming of its
pistillate and staminate blossoms, and the consequent failure of the former to be fertilized and to develop nuts; and lateness in ripening
its wood in the Fall and consequent liability to injury by frost at that time.
The Santa Barbara Nut
The Santa Barbara English Walnut (soft-shell) variety is about ten days later than the Mission in starting growth and [22] in blooming
in the Spring. It fruits from four to six years from seed and usually produces a full crop every year. It is not as strong a grower as the
Mission and more trees can be grown to the acre. The shells are thin and easily broken, therefore the nuts are sometimes damaged in
long shipment. The kernel is white and of very fine quality.
The Pomeroy Nut
The Pomeroy variety was started in a most peculiar and interesting way. The late Norman Pomeroy of Lockport, New York, made
the discovery quite by accident. When he was in Philadelphia in 1876 visiting the Centennial Exposition, he awoke one morning to be
greeted by the leaves of a gorgeous tree, which just touched his window and through which the sun shone brightly. He soon was
examining a magnificent English Walnut tree. On the ground directly under he found the nuts, which had fallen during the night. Their
flavor was more delicious and the meat fuller than any he had ever before tasted. [23] The shell was unusually thin and Mr. Pomeroy
was astonished, for he never believed the English Walnut grew in the East.
Knowing the varieties grown in California could not be raised in the East or North, he questioned his landlord and found that this
particular tree had been brought from Northern Europe. Mr. Pomeroy determined at once that possibly this variety would be hardy
enough for cultivation in New York State. He procured some of the nuts and put them in his satchel which he entrusted to a neighbor
who was about to start home. The neighbor reached home all right and so did the nuts—but—the neighbor's children found the rare
delicacies and ate all but seven. They would doubtless have eaten these too but fortunately they had slipped into the lining of the
satchel where Mr. Pomeroy found them on his return to Lockport. These seven nuts, which had so narrow an escape from oblivion,
are now seven beautiful English Walnut trees, sixty or more feet high and [24] the progenitors of the Pomeroy orchards, all of which
are now producing nuts like the originals—a very fine quality.
Some uses of English Walnuts
English Walnuts to be used for making pickles, catsup, oil and other culinary products, are gathered when the fruit is about half
mature or when the shell is soft enough to yield to the influence of cooking. The proper stage can be determined by piercing the nut
with a needle, a certain degree of hardness being desired. The nut is often utilized for olive oil in some parts of Europe. It takes one

hundred pounds of nuts to make eighteen pounds of oil.
In England the nuts are preserved fresh for the table where they are served with wine. They are buried deep in dry soil or sand so as
not to be reached by frost, the sun's rays or rain; or by placing them in dry cellars and covering with straw. Others seal them up in tin
cans filled with sand.
[25]
Examples of Hardiness
As an illustration of the hardiness of the English Walnut, there is a tree at Red Hill, Virginia, which was brought from Edinburgh,
Scotland, when six months old, planted in New York, where it remained three years, then removed to Staunton, Virginia, and after
two years taken to Red Hill. In consequence of so many changes, the tree at first died back, but is now thrifty—twenty feet high;
trunk, eight inches in diameter at the ground.
During several severe Winters, the thermometer fell so low that some peach trees and grape vines growing near English Walnuts on
the Pomeroy farm near Lockport, N.Y. were killed, while the nut trees were not in the least injured.

[26]

The English Walnut at its Best.

A smooth, soft-shelled nut.
Meat full, with sweet, hickory-nut flavor.
Nuts fall clean and free from outside shuck.
Frosts harvest the nuts—in October.
They are self-pruning.
Require no care after arrival at bearing age.
An alkali sap keeps scales and pests from the trees.
Blossoms immune from late frosts, as they start late.
Pistillate and Staminate blossoms mature at same time in the best varieties, insuring perfect fertilization and productivity.
Bears more regularly than other nut trees.
Bears heavier crops the older it becomes, unlike other fruit trees the size and quality of whose fruit degenerates with age.

[27]

Interesting Figures about the English Walnut.

In Spain and Southern France there are trees believed to be more than 300 years old which bear from fifteen to eighteen bushels of
nuts each, annually.

In Whittier, California, is a famous tree which has been leased for a term of years at $500.
Orchards seven and eight years old bring all the way from $1,000 to $2,000 per acre and are a fine investment, yielding from 15 to
125 per cent. according to age.
The total cost of producing and harvesting an English Walnut crop is about one and one-half cents a pound.

[28]

Kernels of Fact about the English Walnut.

The United States consumes more than 50,000,000 pounds a year.
The United States imports about 27,000,000 pounds a year.
The price is advancing steadily with the demand.
Besides being profitable, the English Walnut is a clean, highly ornamental shade tree.
The leaves remain on the tree until late in the Fall, not littering up the ground during the Summer.
English Walnuts are not only a rare table delicacy, but may be utilized for catsup, pickles and oil.
One pound of walnut meat equals eight pounds of steak in nutriment—and is a far more healthful food.

[29]

What Luther Burbank has to say:
"When you plant another tree, why not plant the English Walnut? Then, besides sentiment, shade and leaves, you may have a
perennial supply of nuts, the improved kind of which furnish the most delicious, nutritious and healthful food which has ever been
known. The consumption of nuts is probably increasing among all civilized nations today faster than that of any other food; and we
should keep up with this growing demand and make it still more rapid by producing nuts of uniform good quality, with a consequent
increase in the health and a permanent increase in the wealth of ourselves and neighbors."— From Address at Santa Rosa,
California, in the Fall of 1905.

A DIÓFÁK VÉDELME
Mottó:
„Ha megvizsgál egy diót egy bakteriológus, egy virológus és egy mikológus,
nagy biztonsággal találnak rajta baktériumot, vírust és gombát.”
Dr. Vajna László mikológus.

Mottó:
„Ha megvizsgál egy diót egy rovartanos,
nagy biztonsággal talál rajta rovart.”
Dr. Voigt Erzsébet rovartani kutató.
A diófán mindenféle élőlény megél. De közülük melyik káros? Most ezt próbáljuk körülnézni.
Előre megmondom, nem fog sikerülni.
Vázlat:
Általában a dió kórokozóiról és kártevőiről
Milyen növény a dió?
A növényvédelem tervezése, szervezése
- Védekezési terv baktériumok, gombák ellen
- Védekezési terv az állati kártevők ellen
- Technikai lehetőségek
Élettani károsodások
- Fagy
- Hőség
- Szárazság
- Vízborítás
- Erózió
- Sérülések
- Jégkár
- Emberi kártétel, vegyszerkár
Dió- és diófapusztító emlős állatok
Madarak
- Vetési varjú
- Szajkó
- Harkályok
- Csuszka
Virágos élősködők
Vírusok
- A dió gyűrűsfoltossága
Baktériumok
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. syringae
- Erwinia fajok
- Brenneria rubrifaciens
- Brenneria nigrifluens
- Xanthomonas arboricola pv. juglandis
A diógyökér gombái
- Armillaria mellea
- Rosellinia necatrix
- Roesleria pallida
- Phytophtora fajok
Fás részek és hajtásvég pusztulás gombái
- Fuzárium fajok
- Phomopsis sp.
- Botryosphaeria dothidea
- Phoma juglandina
- Citospóra fajok
- Nectria galligena
- Nectria cinnabarina
- Taplók
- Diplodia juglandis
Levélzet és termés gombái
- Gnomonia leptostyla
- Mikrosztrómás levélfoltosság
- Pestalotiopsis guepinii
- Alternaria nucis
- Ascochyta juglandis
- Fuzáriumos penészedés
- Trichothecium roseum
- Vermicularia
- Glomerella (Colletotrichum)

- BAN tünetegyüttes
Gyökérkártevők
- Cserebogarak
- Nematódák
Fás részek kártevői
- Nagy farontó lepke
- Kis farontó lepke
- Cincérek
- Egyéb diófa-rontók
- Pajzstetvek
- Kaliforniai pajzstetű
- Közönséges teknős pajzstetű
- Dió teknős pajzstetű
Hajtások kártevői
- Eperfa-pajzstetű
- Olasz körtepajzstetű
- Amerikai lepkekabóca
Levélzet kártevői
- Araszoló lepkék hernyói
- Cserebogarak
- Dió nemezes gubacsatka
- Dió szemölcs gubacsatka
- Piros gyümölcsfa takácsatka
- Egyéb diólevélatkák
- Levélbarkók (ormányosok)
- Levélbolhák
- Tarka diólevéltetű
- Sárga diólevéltetű
- Szövőlepke
- Gyapjaspille
- Diómoly
- Zsákhordóbogár
Termést károsítók
- Almamoly
- Raktári gabonamoly
- Amerikai eredetű buroklegyek
- Őshonos buroklégy
- Egy hazai dióburok-károsító
További diókárosítók a nagyvilágban
- A diótermés károsítói Ázsiában és Amerikában
- Lombrágó hernyók Ázsiában és Amerikában
Ez mi?
A feketedió és a vajdió kártevői, betegségei
A pekándió és a hikoridiók kártevői, betegségei

Általában a dió kórokozóiról és kártevőiről
Mottó:
„zokog a vén diófa:
csönd hull majd róla.”
(Utassy József)
Tisztel Kollégám, meg kell mondanom, a dió növényvédelméhez nem értek. Főleg azt írom le, amit már mások leírtak, itthon
és külföldön. De azt mondhatom, részletes ismertetések nincsenek a dió növényvédelméről. Amit leírok, kiegészítem saját
véleménnyel, tapasztalattal.
Ha tisztelt Kollégám meg kívánja ismerni a dió növényvédelmét, javaslom, tanulmányozza dr. Véghelyi Klára írásait, Radócz
László szerkesztésében A héjasok növényvédelme c. könyvet, valamint a Növényvédelem c. folyóirat 2003. novemberi számát,
és keresse dr. Holb Imre írásait.
Ebben a témakörben évtizedes időtávokban sem jelent meg semmi itthon, és a hiány pótlására most kisebb dömping van ezen
a területen.
Jelen összeállításomban csak arra szeretnék rámutatni, hogy mi minden fordulhat elő a dióskertben, amire a diósgazdának
gondolnia kell, amely károsításokat észre kell vennie, mielőtt azok vészesen elhatalmasodnának. Ennél többre nem
vállalkozhatom. Pláne nem a növényvédőszerek reklámozására.

A diófát főleg olyan betegségek és kártevők támadják meg, amelyek nem elsősorban, speciálisan a dióra mint gazdanövényre
szakosodtak.
Ebből a tényből két következtetés adódik. Az egyik, hogy kevés az olyan betegség és kártevő, ami a diófát - elhatalmasodva rövid idő alatt teljesen tönkre tudná tenni. Hát, ha lenne ilyen, az kész katasztrófa lenne a diótermesztésre, mert az
ültetvényeket emberöltőnyi hosszú időre ruházzák be, és ha egy kártétel tönkretenné az ültetvényt, azt jelentené, hogy nem
lehetne okszerű diótermesztést végezni. Amíg egy olyan betegség, mint például a szelídgesztenye-állományokban
elhatalmasodó kéregrák (Chryphanectria parasitica) fel nem lép, bízzunk a diótermesztés lehetőségében!
A másik következtetés, hogy sokfelé kell figyelni, a dióskertben minden apró változást gyorsan észre kell venni, és meg kell
tenni a szükséges védelmi beavatkozást, hogy a probléma ne hatalmasodjon el. Ismerni - ha nem ismerjük, tanulmányozni kell a szóbajöhető betegségek, kártevők tüneteit nemcsak a mi diófa-állományunkban, hanem a dióskertünkhöz közeli
erdőkön, mezőkön, más gazdanövényeken is. Csak egy példa: Figyeljük a dióskert közelében lévő fűzfákon és nyárfákon a
nagy farontó lepke megjelenését, mert ez a lepke a diónak is súlyos károkat tud okozni, és mivel életmódjából adódóan nem
repül messze, kézenfekvő, hogy a diósunkra is át fog terjedni. Avatkozzunk be időben!
Úgy gondolom, Magyarországon a dió legveszélyesebb ellenségei a Xanthomonasz baktérium, a Gnomónia gomba és az
almamoly. Ellenük feltétlenül védekezni kell.
Van a diónak speciális kártevője is, ami csak a dión él, pl. a tarka, valamint a sárga diólevéltetű, de ezek károsítása nem
szokott katasztrofális lenni.

Milyen növény a dió?
Mostoha növény. Ott áll egyedül a kert végében, és mire a kertész a diófához jut, már végzett a kert összes többi növényével.
A kertésznek sem ideje, sem ereje, sem figyelme nem jut a diófára.
Nemcsak a gyakorló kertész van így, hanem az elméleti is. Ha tankönyvet ír a gyümölcsfákról, az almával kezdi. Meg is van
az eredménye, almával Dunát lehetne rekeszteni, dióból pedig kielégítetlen a fizetőképes kereslet az európai piacon.
A dió a szakkönyv végén kap egy rövid fejezetet, mert a szakírónak már nem maradt rá ideje, ereje, figyelme. A
szakegyetemen pedig egy óra jut a dióra. (Aki azt az egy órát meghallgatta, egyetemi szinten ismeri a diót.)
Pedig - mint Szentiványi Péter mondja - "hazánk diónagyhatalom lehetne". Ha figyelnénk rá, ha foglalkoznánk vele, például
a növényvédelmével is.
Tehát milyen növény a dió?
Mondhatnánk egyszerűen, hogy héjas termésű növény, de akkor bajban lennénk, növényvédelmileg.
Ugyanis Magyarországon rend van.
Csak azt a növényt szabad és csak azzal a szerrel permetezni, amire az illetékes hatóság - a mindenkori Mezőgazdasági vagy
Földművelésügyi vagy akárhogy is hívják, Minisztérium illetékes főosztálya engedélyezte. Márpedig a szerfelhasználást csak
kutatások alapján engedélyezik, a kutatásokat ilyen kis országban a "fontosabb" (nagyobb területen termesztett) kultúrákra
összpontosítják.
Rettenetesen sokba kerül egy növényvédőszer engedélyeztetése. Csak a hatósági díj tízmilliós nagyságrend. Nem csoda, hogy
a kisebb növényvédőszer-gyártók tönkrementek, és a megmaradt nagyok se foglalkoznak a dióval.
Európai szinten se, mert az EU-ban kimondták, hogy a dió törpe minoritás. Biztosan nem láttak még diófát a brüsszeli
bürokraták.
Mondjuk tehát inkább azt, hogy a dió csonthéjas növény, máris van elég növényvédőszer, amiből válogathatunk, mert az igazi
csonthéjasokra - cseresznyétől az őszibarackig - kielégítő mennyiségű növényvédőszer van engedélyezve. Márpedig a
meggynek, szilvának, stb. a csonthéján kívüli húsát eszi meg a fogyasztó, a diónak pedig a csonthéjjal is védett belét, tehát a
fogyasztó növényvédőszerekkel szembeni védettsége a dió esetében kétszeresen nagyobb, indokolatlan tehát a dióra külön
engedélyt kibocsátani.

A növényvédelem tervezése, szervezése
Mottó:
„Növényvédelem nélkül nincs diótermesztés.”
(Dankó József)

Védekezési terv baktériumok, gombák ellen
Ha rangsorolni kell a dió betegségeit és kártevőit, hazai viszonyok között a xantomonaszos bakteriózis és a gnomóniás
levélfoltosság érdemel kiemelt figyelmet. És a nektriás ágelhalások. Ezek ellen kell rendszeresen védekezni. Főleg a

kihajtáskori, majd a nyár elejéig történő rendszeres vegyszeres védekezések fontosak. A hajtások fásodása után a diófa
ellenállóbb. Lombhullás után a következő évi fertőzés megakadályozására kell törekedni.
Tavasszal a tavalyi lomb bakteriózis esetében, de még inkább a gnomónia, de más gombák esetében is komoly fertőzési
forrás. Általában május 5-e körülre tehető az avarszinten az áttelelt gombák tömeges spóraképzése, idei fertőzése. Ezért
törekedni kell a dióskertben az előző évi lomb legkésőbb áprilisi megsemmisítésére.
Egy diós nagygazdaság konkrét védekezési terve termőkorú, nagyméretű diófákra számolva, elsősorban a baktériumos és a
gombás betegségekre koncentrálva:
Permetezési idő Készítmény
Adag
Április 3.
Vektafid R (réz+olaj)
3,5 l/ha
Április 19.
Champ DP (50 % rézhidroxid)
3 kg/ha
Április 30.
Funguran-OH 50 WP (77 % rézhidroxid) 3 kg/ha
Május 4.
Funguran-OH 50 WP
3 kg/ha
és ugyanakkor Vondozeb DG
2 kg/ha
Május 11.
Manzate 75 DF
2 kg/ha
Május 23.
Vondozeb DG
2 kg/ha
Június 1.
Topas 100 EC
0,5 l/ha
Július 10.
Topas 100 EC
0,5 l/ha
Augusztus 10. Funguran-OH 50 WP
5 kg/ha

Védekezési terv az állati kártevők ellen
A diófák növényvédelme az illetékes hatóság által erősen elhanyagolt terület. Az atkák elleni védelemben nincs engedélye
számos hatékony atkaölő szernek. És több széles hatásspektrumú rovarölő szer használata sem engedélyezett a héjasokban,
(Karate 2,5 EC, Ultracid 40 WP, stb.) pedig éppen a csonthéj jelent többletvédelmet az emberi élelmiszer számára más
gyümölcsökhöz viszonyítva. És a dió kései érési ideje, jellemzően téli fogyasztása gyakorlatilag minden rovarölőszer
fogyasztás előtti elbomlását biztosítja.
A rovarkártevők közül az almamoly, a levéltetvek, az atkák, a szövőlepke és a pajzstetű elleni védelemre kell
koncentrálnunk. Rovarok ellen tehát a télvégi olajos lemosó permetezés, majd a tavaszi, rovarölőszeres permetezések adják
a vegyszeres védekezés alapját, amit nyáron szükség szerint egészítünk ki.
Ha a télvégi olajos lemosó permetezés elmarad, a levéltetvek már a dió csúcsrügyének kibomlásától kezdve károsítanak.

A fán, tojás alakban telelő kártevők ellen sikeres lehet a rügypattanás előtti olajos (pl. Agrol) lemosás, vagy kéntartalmú
permettel való lefedés. Nem tudnak kikelni.
Rügypattanáskor atkák ellen védekezzünk.
Hajtásnövekedés idején atkák és levéltetvek ellen.

Június végétől almamoly ellen. A terméshéj fásodásától, a diótermés alapi nyílásának záródásától a vegyszeres beaavatkozás
jelentősége csökken, csak rendkívüli esetekben kell permetezni.

Technikai lehetőségek
A diófa nagy, gyakran sűrű lombú fa. Igen nagy a levélfelülete, amit meg kell védeni.

A gyümölcstermesztésben használatos növényvédő gépek két okból nem használhatók a diósokban. Főleg azért, mert ha már
nagyok a fák, magasak, a korona fölső részébe nem hord föl a gép. Tehát mintha nem is permeteznénk, a korona fölső
részében a kórokozók szabadon tenyészhetnek, fertőzhetik az alsóbb részeket is. Léteznek ugyan magasra hordó, felfelé
irányuló csövű permetezők, de azok permetlé-szórása nehezen irányítható, és aránytalanul nagy traktor-vonóerőt igényelnek.
Bár mintha lenne már elmozdulás. Az olasz Facma cég már nálunk is kínálja Piave típusú, fasor-permetezésre kifejlesztett
permetezőgépét. Igaz, ehhez is legalább 100 LE-s traktor kell, és minden sorban kétszer kell elmenni, mert csak egy irányba
hord.

A nagyra nőtt diófák védelmére csak a légi permetezés alkalmas, az is csupán akkor, ha a lomb nem olyan sűrű, hogy
megakadályozná a permetlé alsóbb zónába jutását. Manapság kevés és kiöregedett, lassan már javíthatatlan növényvédő
helikopter van az országban.

A helikopterekkel az is probléma, hogy egy hektár megpermetezéséhez a nagy tömegű diólomb miatt legalább 800 l víz
kellene, nem 60 l, amit a helikopter kiszór.
Földi növényvédő gépek esetében a gyümölcstermesztésben alkalmazott permetezőgépek a diófák bizonyos nagyságáig
megfelelnek. 10-12 éves diófák permetezésére például megfelel a képen látható 2 m 3-es tartályú axiálventillátoros gép, egy
tartállyal kb. 1100 fát tud beszórni, ha fúvókái közül a vízszintesen fúvók le vannak zárva. Egy ilyen gép vontatását,
meghajtását MTZ traktor elvégzi.

Ezen fölül kezdődik a probléma, mert nagyobb, pl. 25 évesnél idősebb fáknál már olyan gép szükséges, ami képes óránként
100.000 m 3 levegő kifúvására. Ehhez általában a 100 LE fölötti traktorteljesítmény is kevés, önálló motorral rendelkező
permetezőgép kell.
Megállapíthatjuk, hogy korunk technikai forradalma nem jutott el a dióskertekbe.
Bár talán az első 20 évben a gyümölcstermesztésben használatos axiálventillátoros permetezők még megfelelnek a diósban is.
Ezeknek az a nagy hibájuk, hogy fiatal diósban ott is szórják a permetlevet, ahol mondjuk 6 m-en át nincs is diófa. Ma már
van rá technikai megoldás, infravörös vagy más érzékelőt kell a traktorra szerelni, aminek segítségével a gép látja, hogy hol
nincs lomb, és oda nem fúj. De ez a megoldás sem olcsó. A növényvédőszer-megtakarításban kell, hogy megtérüljön.
És megjelennek újabb permetezőgépek is. A debreceni Kertitox kimondottan diófák számára fejlesztette és ajánlja ezt a nagy
teljesítményű, magasra fújó axiálventillátoros gépet.

Érdekes, mennyire hasonlít erre az olasz gépre, amit Venetóban használnak diófák prmetezésére! Még a gumiballon
mintázata is azonos.

És itt a legújabb, magas diófák számára kifejlesztett permetezőgép, a Vektor Holding győri cég által forgalmazott
Munkckhof típusú permetező, aminek az a lényege, hogy a permetlé kiszórását magasan, mintegy 3 m magasságban végzi. 25
m magasra is felhord.

Látjuk, elég sok gondot okoz a diófa nagy lombtömege a növényvédelem számára. Ezért nagyon ajánlható, hogy úgy a
gomba- és baktérium-ellenes permetezést, mint az állati kártevők elleni permetezést olyankor kezdjük, amikor a diófának
tavasszal még nincs, vagy minimális a lombfelülete. Gomba és baktérium ellen rügypattanástól, rovarkártevők ellen pedig
még előbb.
A növényvédelmi technika pedig eközben is állandóan fejlődik. Amint az alábbi francia és kaliforniai képek is mutatják.

De háti permetezővel ne próbálkozzunk, azt hagyjuk meg a kínaiaknak, ők szeretnek sokat dolgozni.

Vírusok
A dió gyűrűsfoltossága
(Cherry leaf roll Nepovirus)
Nemcsak a közönséges diónak, hanem a J. hindsiinek és annak a közönséges dióval alkotott
hibridjének, a paradox diónak, a távolabbi dió-rokonok közül pedig a kínai szárnyasdiónak, de más
diófajoknak is a feketevonalasságnak nevezett betegségét okozza. És azon kívül más erdei és
gyümölcsfákat is megtámad.
Kaliforniában a legveszélyesebb vírusnak tartják, a vírus által megtámadott fa menthetetlenül
elpusztul.
1924-ben figyeltek fel rá, Oregonban. Magyarországon 1982 óta ismert, jelenleg az ország egész
területén megtalálható. A feketedió fogékonyabb rá, mint a közönséges dió, amely közönséges dió
alanyon nem tekinthető fogékonynak, csak más alanyokon.
A vírus a leveleken májusban, júniusban sárgászöld foltokban, gyűrűkben, szalagokban jelentkezik. A foltok gyakran
vörösesbarnán elhalnak. Később a levelek elsárgulnak és lehullhatnak. A vírus eleinte csak 1-2 hajtáson is jelentkezhet,
később hatalmasodik el. A levelek pettyezettsége és az aprólevelűség is tünet. A súlyosan fertőzött diófák általános sárgulása
feltűnő, a csúcshajtások száradnak. A növekedés csökkenése, általános leromlás a végeredmény.

Diófaiskolában csúcsszáradás, lombvesztés, a csemete pusztulása is a vírus tünete, de a fertőzöttség már az elvetett dió
csírázási arányában is jelentkezik, a fertőzött magvak 20-40 %-kal gyengébben csíráznak. Szemzés után pedig 80 %-os
elhalást is tapasztaltak.
Jellemző tünet még a zöld dió kopáncsának dudorossága, a csonthéj vékonysága, cinegéssége. A dudorosság, a diótermés
deformáltsága is feltűnő tünet. A magbél is töpped, barnul. Ha a tünetek több ágon is jelentkeznek, biztosra vehető a fa
pusztulása.

A dióbél pusztulása:

A tünetek és a vírus legrészletesebb leírása Büchen-Osmond-tól származik, 2003-ból.
A Xiphinaema és Longidorus fonálféreg fajok terjesztik, de ne fogjunk mindent a fonálférgekre, mert metszéskor a
szerszámmal vagy szemzőhajtásokkal az ember még gyorsabban terjesztheti. De a pollen és a diótermés is terjesztheti.
Leggyakrabban mégis oltással kerül át újabb dió-egyedre, tehát a faiskolákban terjed.
Oltványoknál kéregelhalásban, az alany és a nemes dió közötti fekete vonalban jelentkezik a tünet. De a felnőtt fákon is
található kéreg-repedezettség.
A feketedió alanyokat úgy károsítja a vírus, hogy az oltásnál a sejtek elhalnak, a kéreg bereped. A kéreg alatt a farész
megbarnul, a barna gyűrű később körbeveszi a csemetét, ami elpusztul. A sok feketedió tősarj erős fertőzöttséget jelez.
Ha államilag ellenőrzött, címkézett faiskolai diócsemetét vásárolunk, és azon fel van tüntetve, hogy vírust illetően tünetmentes
a csemete, az nem jelent semmilyen garanciát, mert a vírus inkubációs (mondhatni: lappangási) ideje 8 hónap, tehát ha egy
csemete az előző évben elvégzett szemrevételezéses vizsgálatkor nem mutatta a gyűrűsfoltosság-vírus tüneteit, a következő
évben már mutathatja.

A vírus terjedését a faiskolák mérsékelhetik. Egyrészt az anyafák - erre a célra kifejlesztett - tesztkontrolljával, másrészt
olyan alanyok használatával, amelyek korábbi vizsgálatok alapján hiperszenzitíveknek bizonyultak. Így a vírus
jelentkezésekor már a csemetekertben felismerhető, nem kell az üzemi ültetvények 10-30 éves fáit kivágni, ami jóval nagyobb
kár.
A fiatalon el nem pusztult, de fertőzött diófák az oltás helyén fekete gyűrűt mutatnak a kéreg alatt. Balra fertőzött, jobbra
egészséges oltáshely.

Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens
Gyökérgolyva. A gyökér és a törzs találkozásánál, a talajfelszínnél erős kiszélesedés, nagy "gombóc" tapasztalható.
Legtöbbször faiskolai eredetű a fertőzés, és a megtámadott fa a fertőzéssel jó ideig együtt tud élni, amíg a szállítószövetek el
nem záródnak. A faiskolából kikerült csemeték még 2-3 éven át veszélyeztetettek.
A problémát a diónemesítés bevezetésénél már említettem.

Az ott elmondottakat röviden megismételve tehát ez a közönséges, sok gazdanövényű baktérium a diófa gyökerébe a
gyökérzet sebein át hatol be, és a gyökérszövet sejtjeibe is bejut. A baktérium citoplazmájában lévő genetikai anyag (plazmid)
módosítja a diógyökér génjeit, a diógyökér sejtje az átprogramozás hatására fokozott mértékben termel növekedési
hormonokat (auxin és citokinin), ezért fejlődik az agrobaktériumos tumor, részben a gyökereken, részben a gyökérnyakban,
esetleg a törzs alján. A gyökereken növő tumorok kevésbé veszélyesek, csak egy-egy gyökér elhalását okozzák, de a tőben
növők az egész fáét.

A golyva megjelenésre kezdetben apró, világos, később nagyobb, sötét színű, barázdált felületű, kezdetben lágy, szivacsos
szerkezetű, később elfásodik. Az idősebb golyvák közepe kiüresedhet.
A golyva miatt a fiatal fák visszamaradnak a fejlődésben.
A baktérium az enyhén lúgos talajt kedveli. A telet a talajban, a golyvás sejtekben tölti. A talajban szétmálló golyvákban a
baktérium még évekig életképes. A következő gazdanövényt a gyökér sebein fertőzi meg. Tenyészidőszakban kellően nyirkos
körülmények között tavasztól őszig fertőz. A fertőzést követően néhány nap lappangás után már megindul a golyvaképződés.
A golyvaképződés magas talajhőmérséklet és jó tápanyagellátottság mellett erőteljesebb. A diófa másodlagos gyökereket is
fejleszthet a tumor kikerülésére.
A baktérium a fertőzött területen több évig is életképes, fertőzőképes marad. Dió faiskolát lehetőleg olyan helyen létesítsünk,
ahol több évig kalászos vagy kukorica termett, amelyek nem gazdanövényei az agrobaktériumnak. Faiskola céljára kerüljük
a nedves, lúgos kémhatású talajokat. Kis területen a gőzös talajfertőtlenítés megfelelő védelmet adhat. Fertőzés miatt
kipusztult diófa helyét több évig hagyjuk szabadon.
Dióültetvényt pedig csak ellenőrzött faiskolából származó csemetével telepítsünk. Ha tehetjük, előbb nézzük meg a
csemetekertet.
A fertőzött, golyvás csemeték golyvájának eltávolítása nem kielégítő megoldás. Telepítéskor és később, a művelés során
kerüljük a diógyökér megsebzését. Telepítéskor talán ad védelmet, ha a csemeték gyökerét 1 %-os réztartalmú agyagpépbe
mártjuk. A golyvák elpusztítására az Egyesült Államokban kerozinszármazékokat tartalmazó folyékony emulziót, a Gallex-et
alkalmazzák. A vegyszerrel kezelik a golyva felületét, és tavasszal, ültetés előtt a golyvát lemetszik. Állítólag közönséges,
háztartási fertőtlenítőszer is jó. Vagy nátrium-hipoklorid. Fél percre kell a gyökereket ültetés előtt belemártani.
Próbálkoznak az idősebb fák tövének kitisztításával, vegyszeres permetezéssel, de az eredményről nincs információm.

Mint minden betegség esetében, a betegség iránti fogékonyság fajták szerint eltérő. A Kaliforniában alanyként használt
Paradox hibrid például erősen fogékony.
A golyva ellen létezik biológiai védekezés is, ld. ott.
Amerikai szakemberek szerint az Agrobacterium tumefaciens nemcsak a gyökereket, a gyökérnyakat fertőzi, hanem
kialakulhatnak golyvák a törzsön és az ágakon is. A golyvák lemetszése nem ajánlott, mert a baktérium hamar máshol
fejleszt újakat. (Más szerző pedig a lemetszést javasolja.)
A közönséges dión kívül a többi dióféle fát is károsítja.
Nem tévesztendő össze az A. rhizogenes baktériummal, ami szintén talajlakó, hat a diófák gyökerére, de nem károsítja
azokat, hanem a növekedésüket serkenti. Ezért Rómában Caboni és munkatársai a dió szövettenyészetes
mikroszaporításában kísérleteznek használatával.

Pseudomonas syringae pv. syringae
Igen sok kultúrnövény károsítója. Hogy csak az ábécé elejéről említsek párat, a babot, a búzát, a cseresznyefát is károsítja.
A diófának kevésbé fontos betegségei közé tartozik, nem szokott jelentős kárt okozni. Nem az ültetvényszerű, hanem a
vegyszerrel nem kezelt szórvány diófákat szokta inkább károsítani.
A diófa levelén, főleg a levél csúcsán nagy kiterjedésű vizenyős barna foltokban jelenik meg, majd levélelhalást és
baktériumos ágfekélyt okoz.
Hűvös, csapadékos tavasszal nagyobb a fertőzésveszély.
Réztartalmú szerrel lehet ellene védekezni, amit legcélszerűbb a tavaszi olajos lemosó permetezéssel együtt kijuttatni, de
kérdéses a szerek keverhetősége.

Erwiniák
Az Erwiniák szinonímája a Brenneria.

Brenneria rubrifaciens
Az Erwinia (Brenneria) rubrifaciens a dió kérgének mélyrákja, az almafélék tűzelhalását okozó baktérium közeli rokona.
Amerikai angol neve: deep bark cancer, de helyesebb a francia neve: la chancre bactérienne de l'écorce, mert nem az emberi
vagy állati értelemben vett rákbetegségről van szó, inkább üszkösödésről, fekélyesedésről.

A diófa törzsének és tönkjének faanyagát támadja meg. Kezdetben 10- 15 cm hosszú repedések látszanak, amelyekből pirosbarna folyadék folyik. A betegség felfelé-lefelé terjed, nagyon lassan. Az eső, a szél, a farontó rovarok és a rázógépek
terjesztik.

A diófák fogékonysága az alany fogékonyságától is függ, a nemes fajták eltérő fogékonyságán túl.
Amerikai eredetű betegség, Európában már Olaszországban, Veneto tartományban is kimutatták, tehát itt van a határaink
közelében. Sőt, jelen könyv korábbi kiadása óta meg is jelent. Kaliforniában úgy próbálják a betegség terjedését lassítani,
hogy egyrészt alagcsövezéssel javítják a talaj vízháztartását, másrészt metszéssel, ritkítással világos, szellős diófa-állomány
kialakítására törekszenek, végül diószüretkor a mélyrákos fák rázását hagyják utoljára, és a rázógépet fánként
fertőtlenítőszerrel kezelik.
Feltételezhető, hogy életmódja és károsítása hasonló a gesztenyefák mély kéregjákjához, ami nálunk is, de a szomszéd
országokban, főleg Szlovákiában súlyos károkat okoz. Az ellen úgy védekeznek, hogy a károsodott koronarésznél lukat
fúrnak az ágba, és abba antibiotikumot helyeznek. Ez egy-egy fánál megoldható, de ültetvényben nem.
Az Erwinia a kéreg alatt a faanyagot is károsítja, elértékteleníti.

Brenneria nigrifluens
És azt hiszem, előbb-utóbb várható a sekély kéregrák megjelenése is, amit az Erwinia (Brenneria) nigrifluens okoz. Sőt, már
meg is jelent, már hallhatni róla előadást. De az is lehet, hogy itt volt korábban is, csak a kutatók mostanra jutottak odáig,
hogy egyéb megfigyeléseik mellett a kéregrákkal is foglalkozzanak.

Ez a diófarontó baktérium a fiatalabb és az idősebb diófákat egyaránt megtámadja, a megtámadott fákon előbb foltot, majd
törzsrepedést, a repedésből fekete nyálkafolyást okoz, tavasztól őszig. A Brenneria nigrifluens neve is a fekete folyadékra
utal.

Melegkedvelő baktérium. Főleg Dél-Európában okozza a diófatörzsek kátrányosodását, de a felmelegedéssel nálunk is
számítani kell kártételére. Olaszország egész területén találkoztak már vele.
Még nem sokat tudunk róla. Egyes kutatóknak az a véleménye, hogy a jó erőben lévő diófák maguktól meggyógyulnak. A
gyengék pedig elpusztulnak. Másoknak meg az, hogy a beteg fát ki kell pusztítani. Véleményem szerint ne siessük el a
kivágást, előbb várjunk a természetes gyógyulásra.

Nem tudok olyan tapasztalatról, hogy a sekély kéregrák a diótermés csökkenését eredményezte volna.
Persze, kéregráknak nevezett tüneteket nemcsak baktériumok, hanem gombák (Botryosphaeria fajok, Paraphaeosphaeria
(korábban Coniothyrium) fajok és Nectria haematococca (korábban Fusarium solani) is okoznak. Dehát ezek még nincsenek
kellően kutatva.
Az összes hasonló károsodásnál a fekete színt a diófából a levegőre került juglon elszínezése okozza.

Xanthomonas arboricola pv. juglandis
Baktériumos levél- és gyümölcsfoltosság. A dió egyik leggyakoribb, nagy károkat okozó betegsége, de nemcsak a mi diónkat,
hanem rokonait is megbetegíti. Már az 1800-as évek vége óta ismert betegség, a világon mindenhol előfordul, ahol diófa van.
A diófa első számú betegsége.

A xanthomonaszt 1896-ban írta le Pierce, Kaliforniában. Franciaországban 1931-ben Wormald foglalkozott vele.
Magyarországon mintegy 60 éve foglalkoznak károsításával. Állandó
kórokozó, kártétele az időjárástól nagy mértékben függ. A baktérium a
növekedésben lévő, friss szerveit támadja a diófának. Leveleket, hajtásokat,
nővirágokat, dióbarkákat, zölddiót. A fát nem pusztítja el, de a friss zöld
részeket tönkreteheti. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a diófát nem teszi tönkre,
csak a gazdáját. Ötven százaléknál nagyobb termésveszteséget is okozhat.
Rendkívüli időjárásban, egyes fajtáknál a kár 80 % is lehet.
A kórokozó pálcika alakú, sárga színanyagot (xantánt) termelő baktérium. A Petri-csészében
megjelenő baktériumtenyészet sárgás színe jellemző a Xanthomonaszra. A sárga, nyálkás
képződmény magas hőmérsékletű termosztátban jellemző. Nutrient-agaron 26 C°-on 2-3 nap
alatt kifejlődik. Ez a szín a friss fertőzéskor is látszik.
Felismerése
Mielőtt a baktérium részletes tárgyalásába bonyolódnánk, fontos, hogy világosan megkülönböztessük tüneteit a hasonló
időjárási körülmények között támadó, ugyancsak mindennapos gombabetegségtől, a gnomóniától. Balra a gomba, jobbra a
baktérium kárképe látható.

A termésen látható foltok barnás-feketék, közepük világosabb, szürke, akár ezüstszínű: Gnomónia. Míg ha a termés foltja
kisebb-nagyobb, kezdetben kisebb, ilyenkor olajszerű a felülete, később egyértelműen fekete, a folt bemélyed, és a fertőzés
beterjed a dióhéjra és a bélre: Xanthomonasz.
Levélen sokszög alakú, szürkésbarna foltok, amelyek külső része sötétbarna: Gnomónia. Ha a levélen kialakuló apró foltok
áttetszők, sárga udvarral: Xanthomonasz. Később a foltok növekednek, összefolynak, a levél gyűrődik, elhal, kilukad.

Áttelelése
A Xanthomonasz életmódját még nem ismerik elég jól a szakemberek. Például vitatott, hogy a lehullott levélen áttelel-e. Az

biztos, hogy az enyhe telek segítik a baktérium áttelelését.
Olyan vélemény is van, hogy évente a vegetációs időben a diófák zömében kívülről kapják a baktériumfertőzést, és csak
kisebb mértékben telel a baktérium a növényben (fertőzött vesszők, barkák rügypikkelyei, kéregrepedések). Hazai kutatások
arra irányultak, hogy a rügyekben, a rügypikkelyek alatt áttelel-e, és ha igen, mikor mondható a rügybomlás fenofázisa
alkalmasnak a baktérium elleni védekezésre. Valószínű, már a rügybomlás kezdetén, mihelyt a permetlé a rügypikkelyek
közé tud szivárogni. A fertőzött rügyek egyébként később fakadnak, mint az egészségesek.
Az biztos, hogy a xanthomonasz a fa minden részén képes áttelelni. Leginkább a rügyekben. Ahonnan baktériumfertőzött
termés hullott a diófáról, a beérett vesszőn is megmaradt ripacsban biztosan megtalálható a xanthomonasz. A diófa
baktériumfertőzött részei három éven át is fertőznek.
Az is biztos, hogy a földben nem tud áttelelni, tehát a leszántott levél és más növényi maradványok nem fertőznek, mert a
földben más egyéb baktériumok eszik meg, a diófa leszántott maradványaival együtt. De a le nem szántott diólomb mint
baktériumforrás kérdéses.
Terjedése
A baktérium esőcseppekkel, széllel, rovarok által és a diópollennel terjed. A zöld növényi részekbe azok természetes nyílásain
át jut be. A levelekbe a sztómákon, a megtermékenyült nővirágba annak nyílásán, a mikropilén.
Ha az átteleléstől eltekintünk, akkor is bonyolult a baktériumfertőzés terjedése. A fán áttelelt baktériumtelep fehéres,
gumiszerű, gombafertőzésre hasonlító nyálkát fejleszt tavasszal, amiből az esőcseppek hatására szétszóródnak a
baktériumok, és elsősorban a friss zöld részeket fertőzik. A rügyeket, a hajtásokat, a virágokat, a levelet, és később, a
másodlagos fertőzés során a termést is.
Akár levélrügyben, akár barkarügyben telelt, a tavaszi, elsődleges fertőzés során a kibomló rügyből a friss levelek ugyanúgy
fertőződnek, mint a nővirágok. De ez a fertőződés a talajon lévő tavalyi lombból is bekövetkezik. A friss levelekről is a
virágokra terjedhet a fertőzés. A nővirágra a fertőzött pollenszem is veszélyes. Erős baktériumfertőzés a megtermékenyült
terméskezdemények tömeges hullásával jár.
A fertőzés tényezői
A tavaszi fakadáskor egy kibomló rügyben tízezres nagyságrendre teszik a kutatók az egy rügyben megtelepedett
baktériumok számát, száraz tavaszon is. A diófa a rügyfakadás után, gyakorlatilag a virágzás idején a legfogékonyabb a
fertőzésre.
Nedves időben a baktérium jobban fertőz. És a vegetációs időben később is ha esősebb az idő, vagy szórófejesen öntözünk, a
baktérium fellépése erősebb, kártétele nagyobb. Ugyanakkor a száraz szeles idő csökkenti a fertőzésveszélyt.
Hidegben, melegben egyaránt fertőz, 4-30 C° között. 15 C° fölött erősebb a fertőzés, 25 C° az optimális hőmérséklet a
baktérium számára. Magához a fertőzéshez nem kell meleg, inkább víz, csapadék. A meleg a baktérium inkubációjához kell,
15-20 napig. Legalább 5-7 C°. Alacsony hőnérsékleten a baktérium inkubációja kétszer-háromszor annyi ideig tart (1-2-3
hét). A baktérium számára optimális hőmérséklet 28-30 C°. Nagy hőségben, száraz levegőben a baktérium nem fertőz.
A talajtól is függ a fertőzöttség. Franciaországban megfigyelték, hogy a sekély termőréteg, valamint a talaj savanyú
kémhatása nagyobb fertőzöttséggel járt együtt. Vagyis, a diófa ellenállóképességét növeli, ha a talaj jó, és a fa a szükséges
tápanyagokhoz könnyen hozzájut.
Idevágó tapasztalat, hogy a baktérium másik törzse, a pv. pruni, amely az őszibarackot károsítja, az őszibarackfa sejtközötti
üregeiben könnyebben terjedt, amikor az őszibarackfa testnedveinek kémhatása savasabbra változott.
Végül maga a diósgazda is baktériumterjedési tényező, ha a diófa fogékony időszakában végez nagyadagú nitrogénműtrágyázást. Ajánlatosabb 2-3 kisebb adagot kiszórni. A nitrogén hatására ugyanis lökésszerűen meggyorsul a vegetatív
növekedés, lazulnak a diófa amúgy is friss, fiatal szövetei, és gyengül az ellenállóképesség.
Ez igaz a fák korára vonatkozóan is. A fiatalabb, termőképességük elején járó diófák fogékonyabbak a bakteriózisra, mint
az idősebb, gyakran, jól termők.
Tünetei
A fertőzött leveleken néhány mm nagyságú, feketésbarna szögletes, vizenyős foltok jelennek meg, ezeket sárga udvar veszi
körül, amelynek sárga festékanyagát a baktérium termeli. Ellenfényben vizsgálva látszanak jól. A foltok később
összeolvadnak, nagyok és azabálytalan alakúak lesznek. A levélerek elfeketednek, a levélerek deformálódnak, a levelek
csavarodnak, de nem hullanak le. A le nem hullott levél az egész tenyészidőszakban fertőzési forrást képez.

A levélnyélen és a hajtásokon hosszanti feketésbarna csíkok, szabálytalan foltok látszanak. Ezekből a foltokból rákos sebek
keletkeznek. A vesszőkön is.

A barkákon a barnulás, feketedés a tünet. Eltorzulnak, idő előtt lehullanak. A nővirágok is. Bakteriózisban elpusztult
nővirágok (Monok Sándor felvételei):

A fertőződött terméskezdemények bibecsúcs felőli végén fekete színű foltok alakulnak ki, a terméskezdemények nagy része
lehull.

A későbbi fertőzés esetén a termés zöld burkán kisebb, barna, feketés vizenyős foltok jelennek meg, amelyek később
növekednek, bemélyednek, megfeketednek. A fertőzés a dióbélbe is beterjed, leginkább akkor, amikor a bél még képlékeny.
A csonthéj megfeketedik, a dióbél összezsugorodik és elrothad. A kopáncs jellemzően elfeketedik és a héjra tapad. A
fertőzött termés a fán marad. Ha időközben - időjárási ok vagy permetezés hatására - a fertőzés leáll, a magbél egy része
feketedik csak meg, a többi része fehér marad.
Amikor a baktériumfertőzést az apró zölddió csúcsától kiindulva észleljük, és az előző bekezdésben írt tüneteket is látjuk,
akkor már gombák is társultak a baktérium mellé, és nem a klasszikus bakteriózisról, hanem angol nyelvű rövidítéssel BAN

tünetegyüttesről beszélünk, ami nagyarányú terméskiesést okozhat.

A baktériumos fertőzés tünetei nem mindig különíthetők el teljesen a gnomóniafertőzés tüneteitől. Szerencse a védekezésben,
hogy ugyanazok a rezes készítmények mindkettő ellen jók.
A gnomóniával ellentétben a baktérium talán a levélzeten okozza a legkisebb kárt a diófa zöld részei közül, és a termésen a
legnagyobbat.
Védekezés
A xanthomonasz elleni védekezés a fajtaválasztással kezdődik, mert az egyes diófajták fogékonysága vagy ellenállása
fajtajelleg is. A hazai fajtákról nagy általánosságban azt lehet megállapítani, hogy az alapfajták közül a M10-es a
legfogékonyabb, az A-117-es kevésbé, és legellenállóbb a T-83-as. A hazai hibrid fajták pedig általában fogékonyabbak, mint
az alapfajták. A diófajták leírásánál ahol találtam rá utalást, jeleztem. Általában úgy tartják, a korábbi fakadású diófajták
veszélyeztetettebbek.
Egy hevenyészett összeállítás a francia diófajták fogékonyságáról:

A fajtamegválasztás után a dióültetvény sűrűségének helyes beállításával is védekezhetünk. Egyrészt az ültetvényt ne sűrítsük
be jobban, mint indokolt. A szellős, napfényes faállomány között nem alakul ki fölöslegesen párás mikroklíma, és ha időjárási
okok miatt ki is alakul, gyorsabban szárad is. Másrészt a diófák metszése során szellős, laza koronák kialakítására
törekedjünk, kerüljük a sűrű, sötét, párás lombozat kialakulását.

A metszés máshogy is hat a diófák baktérium elleni védelmére. Ha a metszés során erőteljes vegetatív növekedés következik
be a diófákon, (mint például a diósövények háromévenkénti, erőteljes visszavágása során), az kevésbé biztosítja az
ellenállóképességet, mintha a metszéssel arányos, termőegyensúlyi állapotot, egészséges koronát hoznánk létre. Az
elsűrűsödésre hajlamos koronájú diófákat, mint pl. az A-117-es, koronaágak kiszedésével alakítsuk szellős koronájúvá.
A fák ápolásához tartozik, hogy a fekélyes, fekete folyású sebek fertőtlenítését is ajánlják.
A vegyszeres védekezés viszonylag egyszerű, a Xanthomonasz ellen általános a rezes permetezés. Ez lehet akár bordói leves
permetezés is - 1 kg rézszulfát és 1 kg oltott mész 100 l vízben - de kaphatók más réztartalmú szerek is. A gyakorlatban a
permetezés nem takarítható meg.
A xanthomonasz ellen a téli, télvégi lemosó permetezést szokták ajánlani. Ez az ágakon, a törzsön áttelelt baktériumok ellen
hatásos, de összességében mégis hatástalan, mert akkor még a permetlé nem éri el a rügy belsejében telelt baktériumokat.
A permetezéseket közvetlenül rügypattanáskor kell megkezdeni, és május végéig ismételgetni. Ha sikerül a fertőzött rügyek
fakadásának idejét a permetezéssel jól elkapni, 1-2 permetezés elég hatásos lehet. Keszthelyi vizsgálatok szerint a permetlé
akkor képes a bomló rügybe hatolni és az ott telelt baktériumokat pusztítani, amikor a rügy két pikkelylevele kétfelé áll, és a
többi levél is bomlani kezd. Valamivel ez előtt a stádium előtt:

A terméskezdemények és a termés megóvása érdekében a nővirágok megjelenésekor is ajánlott egy rezes permetezés, és még
egy még a virágzás ideje alatt. Bár a diófa nővirágzáskor a legfogékonyabb a bakteriózisra, virágzáskor mégis óvatosnak
kell lennünk. Amikor a nővirág fogadókész a pollenre, állítólag érzékeny a rézre. A permetezéssel kerüljük ki a fogadókész
stádiumot. Rügypattanáskor nagyon fontos a permetezés, és közvetlenül a nővirágok fogadókész állapota után. Mivel a
baktériumot a szerteszálló pollenszemek is terjesztik, Kaliforniában a barkák megnyúlásának idejére is ütemeznek egy
permetezést. Ezt annál is könnyebben megtehetik, mert a kaliforniai fajták a meleg tavaszú kaliforniai éghajlaton jóval előbb
bontják barkáikat, mint nővirágaikat.

A permetezés célszerű időpontját a tavaszi fenofázisok ismeretében határozhatjuk meg. Csak az a probléma, hogy
fenofázisok hazai rögzítése hiányzik, így még a szakembereknek is körül kell írniuk, milyen fázisról beszélnek.
A réz ugyanis nem szívódik a növénybe, hanem kontaktszer, vagyis csak közvetlenül a vele érintkező baktériumra hat. Bár
igaz, az év folyamán - kimutatták - a baktériumnak egyszer sincs olyan, inaktív, betokosodott állapota, amikor ne lenne
fogékony a rézre.
Azokban a hazai ültetvényekben, ahol védekeznek ellene, évente nyolcszor is permeteznek, és ezzel összefüggésben felmerült,
hogy ilyen intenzív védekezés nem okoz-e réz-rezisztenciát a baktériumban. És ha okoz, a rezisztencia genetikus, vagy
plazmatikus-e. A kérdés már csak azért is jogos, mert sokszor úgy tűnik, a permetezésnek semmi hatása. A baktériumnak
eltérő törzsei vannak, a rézzel szemben különböző mértékben rezisztensek.
Amerikában már bizonyított tény a xanthomonasz réz-rezisztenciája.
Egy 2011-es átfogó hazai tudományos vizsgálat megállapítása szerint Magyarországon még nincs réz-rezisztencia.
Más gond van. Arrafelé halad a világ, hogy a rézkészítmények felhasználását előbb-utóbb korlátozni fogják. Mivel fogunk
akkor permetezni? Ajánlottak egy Alliet nevű szert, de az nem hat. (Jaj, megígértem, hogy vegyszereket nem reklámozok.
sorry.)
Kanadában júniusi, júliusi és augusztusi rezes permetezéseket alkalmaznak, a bakteriózis tüneteinek megjelenése után.
Nálunk a rügypattanáskori permetezést ajánlják, csak az a probléma, hogy a rügyek - ugyanazon a fán is, de az ültetvény
egészét tekintve különösen - eltérő időben fakadnak, így rövid időn belül háromszor-négyszer kellene permetezni.
Francia kutatók fontosnak tartják a jégverés utáni rezes permetezést, mert a megsebzett szövetek nyílt utat jelentenek a
baktérium számára.

Mint minden baktérium ellen, a Xanthomonasz ellen is sikeresen lehet
antibiotikummal is védekezni, a sztreptomicin hatásos ellene, de az
eltérő idejű rügyfakadás ez esetben is probléma.
Kapható már a baktériumot evő Bacillus subtilist tartalmazó készítmény
is.
Újabb, elméletileg már kidolgozott, de a gyakorlatban még nem
alkalmazott, környezetkímélő védekezés a bakteriofágok bevetése a
xanthomonasz ellen. Erről is majd a biológiai módszerek között.
A biológiai védelem röviden abban összegezhető, hogy a diófa
jóltápláltsága, jó erőnléti állapota, valamint a szellős koronakialakítás
bizonyos védelmet jelent.
Francia kutatók a tápanyag-egyensúly fontosságára is figyelmeztetnek,
savas talajon mésztrágyázással javítsuk a talaj kémhatását, a
tápanyagok felvehetőségét.
Mint minden termesztői beavatkozás, az öntözés is hat a baktérium
terjedésére. Az öntözővíz a jobb tápanyagfelvételhez segíti a diófákat,
vagyis a fák jobb erőnlétéhez. Az öntözés módját illetően a lombkorona
alatti öntözés ajánlható, a lomb nedvesedésének elkerülésére.
A Xanthomonaszos bakteriózis a többi diófajnak is, főleg a Juglans dióknak általános betegsége. Texasi dión még viszonylag
száraz időjárásban is megtalálható:

Ausztráliában, azon belül Tazmániában 1912-ben jelent meg ez a betegség, néhány évben 70 %-os kárt is okoz. A Tazmániai
Egyetemen M.D. Lang és K.J. Evans vizsgálta a xanthomonasz baktérium tulajdonságait, különösen a réz-rezisztenciáját.
Baktériumhoz úgy jutottak, hogy részben a diólevélről törölték le, illetve a
fertőzött szövetekből kimetszett darabokat desztillált vízben rázták szét, és
keményítőtartalmú táptalajra kenték. Korábban is ismert volt, hogy a
xanthomonasz elbontja a keményítőt. A hasonló, keményítőbontó
baktériumoktól a sárga színanyag különböztette meg a xanthomonaszt.
Másik vizsgálati módszer szerint gáz-kromatográfiát alkalmaztak a
baktérium azonosítására, ugyanis a baktérium sejtjében található zsírsavak
fajspecifikusak, a xanthomonasz azonosítható. A bizonyítottan azonosított
baktériummal fertőzték meg a fejlődő dióterméseket.
Ez a kutatás bebizonyította, hogy a xanthomonasz a fejlődő zölddión addig
képes jelentős kárt okozni, amíg annak nagysága fertőzéskor a dió végleges
nagyságának felét el nem éri. Tehát a nyár második felében végzett rezes
permetezés nemcsak azért káros, mert többletköltséggel jár, hanem azért is,
mert a túlzottan adagolt réz elősegíti a baktérium réz-rezisztenciájának
kialakulását.

A xanthomonasz-baktérium kizárólag a dióféléket betegíti meg. De kutatók nem zárják ki, hogy más növényeken is túl tud
élni, amíg diófát nem talál. Azt hiszem, ez a magyarázata annak, hogy a világon ahol diófa van, a xanthomonasz is ott van.

A diógyökér gombái
A diófák gyökerét is pusztítják gombák. De nemcsak gombakártétel, hanem egyéb károk miatt is pusztul a diófa gyökere.
Sokszor nem is tudjuk, mitől.
Előfordul, hogy részleges gyökérpusztulás következtében a gyökérzet féloldalassá válik, és ha a hiányzó főgyökerek
irányából kap viharban erős szelet, a mélyen felázott talajban megdől. Az ilyen fát - legyen fiatal vagy idősebb - sajnáljuk
kivágni, és amíg remény van a termésére, törzsét az ellenkező oldalról megtámasztjuk, vagy erős oszlophoz kötözzük.

Armillaria mellea
Gyűrűs tuskógomba. A dió gyökerén élősködő sárgásbarna színű kalapos gomba. Ivartalan alakját Rhizomorpha
subcorticularis-nak nevezik. Gyengeségi parazita, ami képes elhatalmasodva a diófát kipusztítani.
Micéliumai (rizomorfái) főleg nedves tavaszokon behatolnak a dió gyökerébe, és a gyökereken sárga nedvedzés jelenik meg,
a gyökér szövetei elhalnak, fehér gombafonalak válnak láthatóvá, elágazó, vastag micéliumszövedék a kéreg alatt, a
gyökérszövet felszínén. A nedves tavasz úgy értendő, hogy ha tartós vízborítás, oxigénhiány miatt a diófa gyökere akár
részlegesen is elpusztul, vagy akár csak ellenállóképessége gyöngül le, az armillária képes fertőzni. És más esetekben is,
amikor a diófa gyökere károsodik: Extrém fagy, extrém szárazság után is írtak már le armilláriás fertőzést, sőt, talajművelő
eszköz kártétele után is.
A képen ugyan nem diófa van, de a gombája ennek is Armillaria.

A fertőzött diófa gyengén fejlődik, levelei sárgulnak. A terméshozás csökken, a diók aprók maradnak. Az ágakon száradás
jelentkezik. A gomba termőtestei a pusztuló vagy elhalt fák talajfelszíni részein jelennek meg. A tönk hengeres, a kalap
sárgásbarna, pikkelyes. A termőtestből bazidiospórák szabadulnak ki, amelyek a levegőben terjednek.
Az armilláriás fertőzés a diófa értékes faanyagát is károsítja, a faanyagban fehérkorhadás terjed.
A gyűrűs tuskógomba a nedves, mélyebb fekvésű talajokat kedveli. Leginkább erdei fák kivágott tuskóiról kiindulva támadja
meg a szomszédos diófák gyökerét. Télen a gomba az elhalt fás gyökérrészeken telel át.
Védekezésként a fertőzött területre ne telepítsünk dióst, hanem a telepítés előtt 4-5 évig egyszikű növényeket termesszünk, ez
idő alatt valószínűleg megtisztul talajunk. A másik megoldás az, hogy a fertőzött területről minden, 2 cm-nél vastagabb
gyökeret eltávolítunk. Ez azonban nehezen kivihető. A fertőzött fa szomszédait is nyilvánítsuk fertőzötteknek.
Talajfertőtlenítést is ajánlanak, talán a metilbromid jó rá, 30-50 cm mélyre injektáljuk, a fertőzött területet két hétig tartsuk
fóliával letakarva, és utána egy hónapig szellőztessük. Persze a kezelést csak akkor végezhetjük magunk, ha vizsgázott
gázmesterek vagyunk. Minél szárazabb a talaj, annál sikeresebb a talajfertőtlenítés.

Rosellinia necatrix
Rozelliniás gyökérpenész. Ivartalan formájának neve Dematophora necatrix. A világ minden gyümölcs- és szőlőtermesztő
vidékén gyakori gyökérpenész. Megél az összes csonthéjas gyümölcsfa gyökerén, továbbá az almástermésűeken és a
bogyósokon is, beleértve a szamócát is. Lágyszárú növényeket is pusztít, lucernát, babot, borsót, burgonyát, répát.
Magyarországon 1895 óta ismert, a diófákon súlyos gyökérpusztulást okozhat.
A gomba jelenlétének tünetei a csökkent növekedés, a sárguló levélzet. Fiatal fákon gyakoribb. Jellemző tünet, hogy a
megtámadott fa nem hajt gyökérsarjakat. A gomba a gyökérzet megtekintésével azonosítható. A beteg gyökéren nincsenek
gyökérszőrök. A vastagabb gyökerek kérge leváló és sötét színű. Nedves körülmények között fehér, pelyhes micéliumbevonat
látható. A talaj száradásával a micélium szürkül, barnul, később drótszerűvé válik. A kórokozó a fertőzött növényi
maradványokon 8-10 évig is képes fennmaradni. Nedvesség és magas talajhőmérséklet segíti a terjedését.
A gomba a diócsemetére a faiskolában is kerülhet, ezen kívül a másik terjedési módja a korábbi dióültetvény újratelepítése,
illetve erdő utáni diótelepítés. A harmadik pedig a fertőzött trágya vagy komposzt. Tehát: ne vásároljunk penészes gyökerű
diócsemetét, illetve a diótelepítést új helyen végezzük.
A rozellíniáról nem találtam diós képet, de almafán így néz ki a kártétele:

Roesleria pallida

Szegecsfejű gyökérgomba
Hasonló kárt okoz, mint a gyökérpenész, a szegecsfejű gyökérgomba esetében is ajánlott a fertőzésmentes területre történő
diótelepítés.

Phytophtora cinnamoni
És egyéb fitoftóra fajok (P. cactorum, P. citricola P. citrophthora, P. cryptogea, P. drechsleri, P.
megasperma, P. nicotinae, P. parasitica). Ezeket mind megtalálták a diófában. A fitoftóra-gombákat
Amerikában a legveszélyesebb gombakártevők között említik.
Ezek a gyakori, sok helyen előforduló gombák gyökérrothadást okoznak a diófa gyökerén.
A következő képen ugyan nem közönséges, hanem feketedió csemeték láthatók, de a fitoftóra tünetei
jellemzők.

A fitoftóra a dió gyökerén élősködő polifág gomba. Főleg csemetekerti kártevő, a diócsemeték gyökerén lévő penész-szerű
bevonatról ismerhető fel.
A savanyú kémhatású talajokon fordul elő. Nedves, vizenyős, egyben meleg időben erősebb a fellépése. Azt ajánlják, kerüljük
azokat a talajokat, ahol a diógyökeret fulladásveszély érheti.

A gyökereken sérült, elszáradt foltokat okoz, súlyosabb esetben a gyökerek
elhalnak. A fertőzés képes a gyökérnyakba felterjedni, a törzs alján elszíneződés
jelentkezik, ekkor törzspusztulást, az egész csemete pusztulását okozhatja.
Ajánlatos, hogy ültetéskor az oltás helye a talajfelszín fölé kerüljön, így a talajlakó
gombák a törzset nem, csak a gyökeret támadhatják.
Kártétele a feketedió gyökerén:
Jellemző tünet még a csemete növekedésének visszamaradása, a korai levélhullás.
A gomba fejlődésének a 25-26 C°-os meleg a legkedvezőbb.
A fertőzött területen nem ajánlatos a csemetenevelést tovább folytatni. Segíthet a
fertőzött csemete-állományon, ha a csemeték tövénél megbontjuk a földet,
levegőztetünk a gyökerek indulásának helyén.
Meg kell jegyezni, a fitoftóra-gombák nemcsak a gyökérzet, hanem a korona
kártevői is. Amíg a gyökerek a talajból kapják a gombafertőzést, a levélzet a
levegőből, és a leveleken keresztül jutnak el a gombafonalak a fás részekbe. A
levelek sárgulnak, aprók, ritkák maradnak, hullanak, a fa visszamarad a
fejlődésben, és idővel elpusztul. A védekezésre nem sok esély van.
Fitoftóra-kár közönséges dión:

Fás részek gombái
A diófa fás részeit igen sok gomba támadja. A következő képen viszont zuzmó látható a diófa kérgén, ami semmilyen káros
hatással nincs a diófára, csak ott telepedett meg, a fából nem szív tápanyagot. Ha viszont túl sok van belőle, a túl párás,
gombásító mikroklímát jelzi. Egyébként csak szilárd aljzatnak használja a diófát. A zuzmó a diófán szerintem azt is jelzi,
hogy a fa nem volt gombaölőszerrel permetezve.

Szóval, ott tartottam, hogy a diófa fás részeit igen sok gomba támadja. Nemcsak támadja, hanem jól meg is él benne. Belülről
fogyasztja a diófát, aminek a vége a fa pusztulása lehet.

Sokszor nem is tudunk róla, hogy kedvenc diófánk törzse gombafertőzött. Akkor nagy a meglepetés, amikor a gomba
termőteste is megjelenik.

A diófa megpróbál védekezni a törzsét belülről károsító farontó gombák ellen. Ha ilyen barna folyást látunk a diófán, farontó
gombára kell gondolnunk. Van olyan szakirodalom, ami ezt a barna folyadékot gyantának mondja, de nem az. De lehet
baktérium, például Brenneria nigrifluens.
A diófa és az őt pusztító gombák közötti küzdelembe úgy avatkozhatunk be, hogy a diófa jó erőben, jó egészségi állapotban

tartásával képessé tesszük arra, hogy saját életerejével, ellenállóképességével győzze le a gombákat. Elégítsük ki a diófa
tápanyag- és vízigényét, magyarul etessük és itassuk a diófát. Még érthetőbben: ha a talajban a kellő makro- és mikroelemmennyiség nem áll rendelkezésre, akkor műtrágyázzunk, és ha a diófa vízigényének megfelelő csapadék nem hull le, akkor
pedig öntözzünk.
A jó erőben lévő fa begyógyítja a sebet, amin keresztül gombával fertőződött. A farontó gombák életműködéséhez oxigén kell.
Ha a fa begyógyította a sebet, megszűnik a gomba oxigénellátása. A seb begyógyulása után a gombakárból az elpusztult belső
farész a maradandó károsodás, a törzs külső része él tovább, tovább vastagszik, erősödik.

Az erősen gombakáros törzsű diófa is kiheverheti a károsodást, még az ilyen, hosszú törzsseb esetén is. A következő fa törzse
részben elpusztult, ennek ellenére lombozata tovább élt, fejlődött, a törzs mintegy felének szállító-szövetei kellő tápanyagmennyiséget szállítottak a gyökerekből a lombozatba és vissza. Lassan gyógyul befele a törzs, talán néhány éven belül be is
növi a pusztulást. Ha nem, maga a diófa gondoskodott a károsodás túléléséről, egy erős tősarjjal.

A gombakáros törzs mindenképpen gyengébb, mint a mellette kitört fiatal tősarj. Nagyobb esővel párosuló viharos szélben a
beteg törzs nem bírja a vizes lomb súlyát, és eltörik. Ez esetben egyértelmű, hogy csak a tősarjra számíthatunk, mint leendő
diófára.

A következő képen farontó gombák által elpusztított diófaág helye látszik. Az odu a fertőzöttséget, a fa fokozatos pusztulását
jelzi.

Az elhalt, levágott diófaágakat gombák pusztítják tovább.

A gombakár miatt kipusztult diófatörzsön megjelent laskagomba-termőtest:

Sőt, a gombák a kipusztult diófa tönkjén is élnek, azokat is teljesen elfogyasztják. A következő képen a diófa-károsítónak
már egyáltalán nem nevezhető harmatgomba az elpusztult diófa tönkjén fejlődött ki.

És, természetesen a laskagomba is, ami nagyon szereti a fatönköket.

Ültetvényben a farontó gombák terjedését megkönnyíti a fák közelsége. Amikor a talajon időleges vízborítás alakul ki, a
gomba könnyen átterjed a beteg fáról az egészségesre.

Fuzárium fajok
Amerikában veszélyesnek tartott, intenzíven kutatott gombák. A fás részeket is támadják.
A Fuzárium-gombák által okozott károkat mindannyian jól ismerjük például a paradicsomról. De
sok más növényt is károsítanak. A fuzáriumos kártétel kutatása, a fuzárium elleni védekezés a
dió esetében még fehér folt.

Fuzáriumos pusztulás hazai dióültetvényben:
A diófa fuzáriumos károsodásával még senki se foglalkozott, erről a kérdésről publikáció
még nem jelent meg. Amerikából is csak a feketediót károsító fuzárium rajza és fényképe
érkezett meg.
Tapasztalataim alapján magam úgy gondolom, a fuzáriumos fertőzést a diófa a lombozatán
keresztül kapja. A fuzárium a fa törzsének szállító edény-nyalábjait teszi tönkre, aminek
következtében a gyökér által felszívott tápanyagok nem jutnak fel a koronába. A fa töve
körül 6-8 tősarj indul gyors növekedésnek, és eközben a lombozat egyszerre sárgul,
egyszerre szárad el, a fa egész törzse kiszárad, miközben a tősarjak gyorsan növekszenek.
Ez a törzs- és lombpusztulás tavasztól őszig bármikor bekövetkezhet, és nincs összefüggés a
diófa termőhelye és a pusztulás között. A fertőzés helyileg nem lokalizálódik, nagyobb
területű dióültetvényben elszórtan egy évben a fák 1-2 %-át is károsíthatja.
Valószínűnek tartom, hogy a vegyszermentes, ökológiai termesztésben a fák fertőzöttsége
nagyobb fokú, mint a hagyományos dióültetvényekben, ahol a gombabetegségek ellen
rendszeres permetezésekkel védekeznek.
Kilencedik évében fuzárium miatt kipusztult diófa törzscsonkja és tősarja:

Jellemző fuzáriumos pusztulás:

A fuzárium fajok a dió termését is károsítják, erről később, a termés betegségeinél.

Phomopsis sp.
Igen sok Phomopsis-faj léphet fel diókárosítóként. Ivartalan alakját Diaporthe eres-nek nevezik. Másik elnevezésük tehát
Diaporthe. Eddig kutatók kb. 800 Phomposis fajt írtak le, amelyek közül kb. 60 faj okoz növényi betegséget. A fajok
rendszerezése még várat magára, igen hasonlóak.
Ezeket a gombákat gyengültségi parazitáknak tartották, újabban primér kórokozóként említik. De fenntartják, hogy egyben
szaprofita jellegűek is.
Igen sokféle tünetet produkál, a legveszélyesebb az, hogy az ágak és a kéreg elhalását okozza. A diófa kérgén nekrózisos
sebet okoz. Kezdetben hosszúkás, barna kéregfoltok látszanak az ágakon és a vesszőkön, amely foltok fokozatosan nőnek,
szélük gyakran vörösbarna színű, később itt a fa kisebesedik.

Diófaiskolában sötétvörösen elhaló, szakadó szélű kéreg mutatja a károsítását. 2003-ban a Phomopsis juglandina erős
fertőzését, kártételét figyelték meg egy Budapesthez közeli diófa-iskolában. Az oltás helyénél vagy közelében a nem tökéletes
forradás vagy sebzés nyithatott kaput a fertőzésnek.
A fomopszisz a diótermést is megtámadhatja, magbél penészedést okozhat. Jégverés után pedig burokfeketedést, mert ahol a
sebzés miatt elhal a dióburok szövete, a gomba megtalálja táptalaját.
Főleg ez a gomba felelős a hajtásvég pusztulásáért is. A hajtásvégen a rügyekből mindenhol próbál a fa kitörni, de a gomba
mindenhol elpusztítja. A vesszőket is károsítja, korai ágelhalást okoz.
Idős fákon koronaritkulást, sárgulást, koronapusztulást okoz, főleg szárazabb években. A törzsön pedig kátrányos foltokat.
Phomopsziszos ágelhalás kaliforniai, Tulare diósövényeken:

Ritka kártételről volt szó ez esetben. Szakértők így írták le a tüneteket: "1–5 cm hosszúságú, besüppedő nekrotikus foltok
vannak. Egyes egyedeken hasonló foltok 1–3 cm-rel az oltás helye felett alakultak ki. Az elhalt héjkéreg felületén szabad
szemmel is látható, a szövetbe ágyazódva képződő 1–2 mm-es gombatermőképletek voltak. Az elhalt kéregszövetet
érintőlegesen átvágva, annak vágott felületén fekete vonalas rajzolat utalt a szöveti nekrózist feltehetôen okozó gomba
szöveten belüli terjedésére. E bélyeg különösen gyakori és jellemzô a Phomopsis fajok okozta háncsszöveti nekrózisokra. A
nekrózis gyakran a faszövetre is kiterjedt, a bélszövet ilyen esetben barnára színeződött."
A diófa fertőzött felületein a gomba piknídiumokat fejleszt, ezek apróbb kidudorodások. A piknídiumokból
fehér, sárgásfehér tömegben tódulnak ki a konídiumok, kacs módjára tekeregve. A konídiumok kétfélék, az
egysejtűek oválisak (alfa típus), a többsejtűek (béta típus) fonálszerűek, görbültek.
A diófán telel, az elhalt vesszőkben, és a fán maradt termésmaradványokban.
A fiatalabb és az érőfélben lévő termésen is megjelenik. (ld. még a BAN tünetegyüttes tárgyalásánál). Az 1-2
cm-es fertőzött zöld dió sötétbarnára színeződik és lehull. Az idősebb diót fertőzve a zöld burkon és a termés
csonthéján egyaránt foltokat hagy, és másodlagos károsodásként a csonthéjon áthatolva a dióbél is

megpenészedik.
Mivel a gomba ellen a hozzáértő szakértők még nem dolgoztak ki védekezési lehetőséget,
a gyakorló diósgazdának a fertőzött ágak levágása és a sebkezelés marad védekezési
lehetőségként. Ajánlják a fán maradt kopáncsok eltávolítását is, dehát ember legyen, aki
ezt egy nagy diófán meg tudja valósítani. Csemetekertben a szemremetszés helyének
sebkezelése a védelem.
A Phomopsis-gombák közül a Phomopsis juglandina a diófa leromlásának egyik
tényezője. Nemcsak gyengültségi parazita, hanem gyengítő is. Mivel a Phomopsis
gyengültségi parazita, a fő védelmet a diófák jó egészségi és erőállapota jelenti. Ha az
megvan, más nem is kell. Feltételezik egyébként, hogy az egyéb betegségek ellen alkalmazott tavaszi rezes permetezés segít a
fomopszisz ellen is.

Botryosphaeria dothidea
Ivartalan alakját fusicoccum-nak hívják. A mérsékelt égöv alatt 4-500 gazdanövénye van. Kaliforniában korábban is
ismerték, itthon újabban Vajna László foglalkozott vele.
Fás részek, vesszők, ágak gombakártevője. A fák rákosodását, leromlását okozza, és a fertőzés a dióra is kiterjed, ahol a
xanthomonaszhoz hasonló rothadás tapasztalható. A dióbél előbb szürkül, később fehér lepedék lepi be.
De fordítva is mondják, a termésből kiindulva terjed a hajtásra, vesszőre. A fa szöveteiben úgy terjed, hogy enzimekkel
lebontja a sejtfalat.

A gomba termőtestjei fehér kéreg-kidudorodásban jelentkeznek, amelyek felszakadás után fekete színűek.

További fekete termőtestek:

A phomopszisszal társulva ágelhalást okozhat. A két gombafaj együttes kártétele Howard fajtájú diósövényen:

De önmagában, phomopszisz nélkül is. A Botryosphaeria jelenlétére a korona átlátszóvá válásából gondolhatunk.

Phoma juglandina
A Phoma kártétele a Phomopsis-éhoz hasonló. Főleg gyengültségi, másodlagos kórokozó, és elhalt növényi részeken is
megtelepszik.
Felületi kéregelhalást okoz. Kártétele nem olyan súlyos, mint a fomopsziszé. A kéregelhalás rendszerint csak részleges.
Védekezni hasonlóan lehet, - illetve nem lehet, - mint a fomopszisz ellen.
Termesztői megfigyelés (Gara Miklós), hogy valószínűleg Phomás és Phomopsziszos fertőzés állhat sok terméshullás mögött
is, szemben az eddig gyanított xanthomonaszos bakteriózissal.

Citospóra fajok
A Cytospora fajok (C. juglandina, a C. leucosperma és a C. albiceps) kéreg- és ágelhalást, esetleg rákos sebeket okoznak.
Jelenlétüket kis fekete kiemelkedések jelzik a hajtásokon, ágakon. Ezek alatt a kiemelkedések alatt találhatók a gomba
piknídiumai, amelyek a farészbe besüllyednek.
A gomba a háncsrészben él, és évről évre növekvő mértékben károsítja. Az elhalt ágrészekre is átterjed.
Ellenük is a beteg részek lemetszésével és elégetésével lehet elsősorban védekezni. A télvégi lemosó permetezésről
feltételezik, hogy a citospórát is pusztítja.
Ha diófáink jó erőben vannak, remélhetjük, hogy jobban ellenállnak a citospórának.

Nectria galligena

Nektriás ágrák. A gomba ivartalan formájának neve Cylindrocarpon mali. A gomba az
1800-as évek közepétől ismert Európa gyümölcsöseiben. A réztartalmú szerekkel végzett
permetezések eredményeként visszaszorult. Újabban a szerves hatóanyagú rézpótló szerek
terjedésével a Nectria is újból terjed. Csapadékosabb, hűvösebb vidékeken jelentősebb a
károsítása. A dión kívül még inkább a feketedióra, de az almára és a körtére is veszélyes.
A Nectria sebparazita. A vesszőket, az ágakat és a törzset károsítja. A
fertőzés körül a háncsrész elhal. Ha az elhalt rész kidudorodik és nem
szakad fel, zárt rákról beszélünk. Ha az elhalt részen ellipszis alakú
besüppedt barna foltok keletkeznek, majd felrepednek és leválnak,
nyílt ráknak mondjuk. Ilyenkor a seb sötétbarna lesz, fokozatosan
növekszik. A rákos sebek egyre nagyobbak lesznek. A betegség több év
alatt hatalmasodik el.
Védekezni a sebfelületek kezelésével, lezárásával lehet, valamint a
lemetszett vesszők, ágak elégetésével. Ezek preventív eljárások.
Vegyszerrel pedig réztartalmú permetezéssel. Különösen hatásos egy
késő őszi permetezés, amikor a hűvös időben a gomba még aktívan
fertőz. De koratavasszal is ismételjük meg.

Rákos seb a diófán:

Nectria cinnabarina

Vörösszemölcsös ágelhalás vagy ágszáradás. A gomba ivartalan alakjának neve
Tubercularia vulgaris. Igen gyakori kórokozó, más gyümölcsfákon is. A vesszőkön,
ágakon vörösesbarna színű sztrómákat fejleszt. A Nectria galligena-val szemben
nem alakulnak ki rákos sebek, hanem a fertőzött ágrész gyorsan elhal.
A jellegzetes vörösbarna ivaros termőképletek ősszel alakulnak ki. Igen gyakori,
hogy a lemetszett, a fa alatt maradt vesszőkön is. A tavaszi esővel csapódnak ki, a
széllel jutnak el a spórák a diófa sebeihez.
Szerintem mindenki látott már lemetszett, elhalt gyümölcsfavesszőkön nektriás
sztrómákat.

A sztróma közelről:

Úgy védekezhetünk ellene, mint a Nectria galligena ellen, hogy a fertőzött, beteg ágrészeket gyorsan eltávolítjuk, elégetjük, a
sebeket pedig lekezeljük.
Mint annyi más gombafertőzés esetén, a vörösszemölcsös ágszáradás esetén is igaz, hogy a gnomónia elleni védekezés egyben
a nektria ellen is védelmet biztosít.
És ne feledkezzünk meg arról, hogy a betegség legjobb megelőzési módszere a diófák jó erőállapotban tartása, a jó víz- és
tápanyagellátás.

Taplók

A diófán több mint húszféle taplógomba él
jól. Országos felvételezés még nem történt
a diófát károsító taplógombákról, egy
Tiszakóródon és Kölcsén elvégzett
felvételezés szerint a lepketapló és a
bükkfatapló volt a leggyakoribb. A
dunántúli dióültetvények - mondhatni
mindegyik - pisztricgombával fertőzöttek.
Korábban az volt az uralkodó vélemény,
hogy a taplók másodlagos fertőzést
okoznak, vagyis ahol a diófa környezeti
hatások vagy egyéb fertőzések miatt
legyengül, nyílik tere a taplók fertőzésének,
amelyek tovább gyengítik, belülről eszik a
diófát, több éven át. Közben a fa terem is,
kívülről nem látszik a taplókártétel, és
egyszer csak kívül is megjelennek a
taplógombák, és attól kezdve a fának már
nem sok ideje van hátra.

Más, újabb vélemény szerint pl. a pisztricgomba elsődleges kórokozó, nem kell számára segítség, hogy fertőzzön. Azt
mondják, a csapadékosabb klíma kedvezőbb számára. Az biztos, hogy akkor járunk el helyesen, ha diófáinkat igyekszünk jó
erőben tartani, életfeltételeiket - víz, tápanyag, stb. - megadni, hogy legyen erejük a fertőzéseknek ellenállni, például sebeiket
- amelyek elkerülhetetlenül keletkeznek minden fán - gyorsan behegeszteni, ezzel is a fertőzés kapuját bezárni. A farontó
gombák élettevékenységéhez ugyanis oxigén kell. Ha a diófa időben be tudja nőni a sebet, akkor az addig élt és kifejlődött
taplógomba belül elpusztul, és csak a gombakáros belső faanyag mutatja, hogy baj volt.
Pisztricgomba (Polyporus squamosus) diófán:

Inonotus hispidus nevű taplógomba diófán:

Gombaspóra mindenhol van. Védekezni, küzdeni ellene reménytelen. Ha a fán seb keletkezik, és ha a fa nincs jó
erőállapotban, ellenállóképessége gyenge, a fertőzés biztos.

Taplógomba kártétele:

Farontó gomba termőteste diófa tönkjén:

További, diófarontó taplógombaként jön még számításba a pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum), a bükkfatapló (Fomes
fomentarius), a lepketapló (Trametes versicolor), a késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) és a közönséges hasadt lemezű
gomba (Schizophyllum commune) is.
Rákos daganat idős diófán, amelyen már a taplógomba termőteste is megjelent:

Diplodia juglandis
Levélen - és termésen - az emberre is toxikus hatású lehet.
És van még további 4-5 ismert gomba. Sok hajtásfeketedésből még nem tudták a kutatók az ismert károsító gombákat
kitenyészteni, ez azt jelenti, hogy eddig még meg nem határozott gombák is károsítanak.
Amerikában például a diófák ágait károsítja, pusztítja a Hendersonula toruloidea gomba is.
Gyökérpenészt, gyökérrothadást okoz a Phymatotrichopsis omnivora (= Phymatotrichum omnivorum).
Ismert diókárosító gombák még: Acremonium fajok, Ascochyta juglandis, Nectria radicicola, Cylindrocarpon fajok, pl. C.
destructans (= C. radicicola), Exophiala fajok, Melanconis chartusiana, Melanconium juglandinum, Phialophora fajok. És
még sokan mások.
Megemlítik még a kéregszáradást okozó Melanthoma juglandis-t is, ami gyengeségi parazita, de az irodalomban nem találni
nyomát.
Több esetben hazai kutatók se tudják beazonosítani a diófát pusztító gombákat. Létezik például olyan kártétel, hogy a
gyökértől kiindulva a koronáig a fa egész fabele korhad. Legyengült diófákra jellemző. Ez is gombakártétel, de még
azonosítatlan. Nem fitoftóra. De verticillium vagy rozellínia lehet.

Levélzet és termés gombái
A levélzet gombabetegségeinek a párás, ködös időjárás kedvez.

Gnomonia leptostyla
(Gnomóniás levél- és gyümölcsfoltosság)
A gnomónia nemcsak a közönséges diónak, hanem az összes Juglans diónak kórokozója, világszerte. Nálunk szinte
állandóan előfordul, és súlyos károkat okozhat. Ezért ennek az oldalnak a hátteréül is a gnomónia-konídiumok fényképét
választottam.
Ivartalan alakját hívják Marssoninia juglandis-nak.
(Mint azt tudjuk, a gombák életük túlnyomó részében haploid - egyszeres
kromoszómaszámú - élőlények. A gombafonalak jellemzően haploid sejtekből
állnak. A gombafonalak lefűződése során keletkeznek az ivartalan szaporodást
véghezvivő - egy vagy több sejtből álló, jellemző alakú - konídiumok, amelyekből ivartalan úton új
egyedek fejlődnek. Vannak hím- és nőnemű gombaegyedek. Ahol gombafonalaik találkoznak, sejtösszeolvadás, kromoszóma-szám duplázódás történik, diploid szaporítótest fejlődik, ha a körülmények is úgy akarják.
A dupla kromoszómaszámú, rövid ideig élő gombaegyed az ivaros szaporodás terméke. A gomba nem közvetlenül
sokszorozza meg magát, hanem kromoszómaszám-felező szaporodással hoz létre olyan sejteket, amelyekből a későbbiekben
a már egyszeres kromoszómaszámú spóra képződik.
A gombaspóra tehát közvetlenül ivartalan sejtosztódás terméke, de áttételesen mégis ivaros szaporodásból létrejött
szaporítósejt, ami - közvetlenül a megfelelő táptalajra kerülve - új gombaegyeddé fejlődik. Így a gomba ivaros és ivartalan
alakjai nem hasonlítanak egymásra.)
A gnomónia életciklusa a Grenoble-vidéki francia kutatóintézet rajza alapján:

A gnomónia leginkább a lehullott leveleken és a lehullott vagy a fán maradt diókopáncsokon, terméskocsányokon telel át,
tavaszig szaprofita életmódot folytat, vagyis a lomb és a burok anyagain él, azokat bontja el. Ezeken található tavasszal,
ahonnan márciustól júniusig - amíg a tavalyi levél egyáltalán megtalálható, - egy kis csapadék hatására kiszórja spóráit. A
spórák a lehullott lombon kifejlődő peritéciumokban termelődnek. A peritéciumok szabad szemmel is látható, hosszú nyaki
résszel ellátott képződmények, nyolcasával képződő aszkuszaikban aszkospórákat fejlesztenek. Ez a gomba ivaros alakja.
Az aszkospórák kétsejtűek, igen könnyűek, gyakorlatilag súlytalanok, igen nagy számúak, így a légáramlattal bárhová
eljuthatnak, és ahol tavasszal a dió levelére, zöld hajtására, terméskezdeményére érnek, azonnal fertőznek, a védőszövetet,
kutikulát áttörve néhány mm-es, foltszerű elszíneződéseket produkálnak. Ez az elsődleges fertőzés.
A foltokon (a leveleken, a fonákon) 5-6 hét után kifejlődnek az acervuluszok (konídiumtelepek). A bennük képződő 2-3 sejtű,
ivartalan úton létrejött, kifli alakú konídiumok nedves körülmények között kiszabadulnak, és újabb fertőzéseket hoznak
létre. A levélen, a levélnyélen, a fiatal hajtáson. A konídiumok mérete 20-30x5-6 mikrométer. Ez a másodlagos fertőzés.
Egészen a vegetációs idő végéig fertőzhetnek, 15-21 C° közti hőmérsékleten, nedves körülmények között.
A levélfertőzés lefolyása:

A gombafertőzés a xanthomonaszos baktériumos fertőzéstől a levélen jelentkező sötétbarna, sokszög alakú foltokról
különböztethető meg. (Mielőtt a jellemző sötétbarna foltok megjelennek, sárgásak a foltok.) A foltok szegélye barna, közepe
világosabb barna, közepük később kiszürkül.

A foltok közelről:

A levélfoltok nagyobb mértékű terjedése a levél sárgulását, csavarodását, korai, júliusi-augusztusi hullását okozza. Ősszel a
beteg levelek előbb hullanak.

A diófa hajtásán jelentkező fertőzés ovális, barna szegélyű foltokban látható. A foltok kissé besüppednek.
A gomba fertőzése áprilisban a legnagyobb, de júniusig is elhúzódik. A spórák kiszóródásának, terjedésének és csírázásának
egyaránt az esős idő kedvez. Hűvös időben is jól fejlődik a gomba, a spórák csíratömlői könnyebben hatolnak a lágy, zöld
növényi részekbe. A gnomónia számára az optimális hőmérséklet 26 C°. Egyaránt támadják a leveleket, levélnyeleket, a friss
zöld hajtást, valamint a termést.

A dió termésén enyhén besüppedő, sötétbarna színű foltokat okoz a fertőzés. A
baktériumos fertőzéssel szemben a betegség nem hatol a csonthéjba. Erős fertőzés esetén
a dió burkán nagyobbak a foltok, szabálytalan alakúak, szárazak, a burok felszíne
repedezett. A termés méretének csökkenése és gyümölcshullás lehet a vége.
Gnomónia a gyümölcsön:

Gyümölcsmúmia:

A gnomóniafertőzés gyengíti a diófát. A tenyészidőszak vége felé a fa nehezebben tud a télre készülni, fagyérzékenysége nő. A
fák gyengesége miatt a következő évi termés mennyisége is csökken. De közvetlenül nem veszélyezteti a diófa életét.
A diófajták gnomónia elleni rezisztenciája a legnagyobb különbségeket mutatja, és ez a tulajdonság is jellemző a fajtára. A
jobb fajtaleírásokban utalnak a fajta gnomónia-fogékonyságára, vagy rezisztenciájára. Az Érden nemesített hazai fajták
ellenállósága elfogadhatónak mondható, ennek ellenére a gnomónia a hazai termelőknek is állandó problémája. A magoncdiók a gnomónia iránti fogékonyságban, vagy az azzal szembeni ellenállóságban a legnagyobb különbségeket mutatják.
Abban viszont egységesek a diófajták, hogy jobb erőnlét (tápanyag- és vízellátás) mellett ellenállóbbak.
A párás mikroklímájú dióskertben nagyobb kártétellel kell számolni. Ezért megelőző védekezést jelent a diófák ritkító
metszése. Nem szabad eltűrni, hogy a sűrű állományban párás mikroklíma alakuljon ki.
Ha párás a mikroklíma, tavasszal az aszkospórák csíráznak. Francia kutatók ebből a tényből kiindulva azzal is
próbálkoztak, hogy tavasszal, a diólevelek kibomlása előtt adagolt öntözéssel korai csírázásra ösztönözzék az aszkospórákat,
amíg még nincs diólevél.
Megelőző jellegű védekezést jelent az is, ha jellemzően ködös vidékeken kerüljük a tavasszal gyorsan felmelegedő talajokat
(laza homoktalajokat) diótelepítéskor. Ezeken a talajokon a lehullott levélen telelt aszkospórák csírázásához hamarabb
kialakul a szükséges 15 C°-os meleg. Pont a kibomló rügyekből fejlődő levélkezdemények a legveszélyeztetettebbek.
Ősszel és télen a fertőzött lombot fagyos állapotban történő szárzúzós összetöréssel és talajba forgatással semmisíthetjük
meg. Meggyorsítjuk a levelek lebomlását, a korokozó pusztulását, és a talaj szervesanyagtartalmát is növeljük ezzel az
eljárással. Persze, ehhez a diófalevelet előbb lombfúvóval ki kell fújni a sorokból.
Védekezni - a fajtaválasztáson, a megelőzésen, a fertőzött őszi lombozat megsemmisítésén, fertőtlenítésén kívül - áprilistól a
vegetációs idő végéig többszöri rezes permetezéssel lehet, de tudjunk róla, hogy a réztartalmú szerek csak a továbbterjedést
gátolják, igazából nem gyógyítanak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy nem hatásosak. A tavaszi első permetezést akkor érdemes
megejteni, amikor a kibomló rügyekből már a levelek is megindulnak, mert amíg a rügypikkelyek takarnak, a diófa nem
fogékony a gnomóniára.
A réztartalmú szereken kívül más, szerves hatóanyagú szerek széles skálája jobb lehet. (Más kérdés, hogy ezek közül mi van
a dióra engedélyezve.)
A permetezéseket, ha időben előre meg is terveztük, célszerű a valóságban úgy ütemezni, hogy minden eső után 3 napon belül
megtörténjen. A permetezést követő öt napig védettnek tekinthetjük a diófákat. Azok a hazai diós gazdaságok, amelyek a
gnomónia ellen komolyan, hatásosan akarnak védekezni, júliussal bezárólag hétszer is permeteznek. Francia kutatók az évi
két permetezésnél többet már károsnak tartanak, mert a rezes szerek a hasznos rovarokra, pl. ragadozó atkákra károsak
lehetnek.
A védekezést leginkább a permetezés technikája is korlátozza, mert a fák nagysága és gyakran sűrű lombozata a
hagyományos axiál permetezőgépek hatástalanságát bizonyíthatja be.
Fertőzéses években már ősszel megkezdhetjük a következő évi vegyszeres védekezést a gnomónia ellen. Lombhullás előtt
benomil hatóanyaggal, lombhullás után pedig sárgaméreg-tartalmú szerek bőséges lémennyiséggel való kijuttatásával a
kórokozó áttelelését megakadályozhatjuk.
Mint említettem, más dióféléknek is komoly károsítója a gnomónia. Három kép a feketedió gnomóniás megbetegedéséről:

Mikrosztrómás levélfoltosság
A gomba bár Amerika és Európa több országában előfordul, csak ivartalan alakját ismerik, Microstroma juglandis néven. A
Juglans, de még inkább a Carya nemzetség diófáin fordul elő, Magyarországon is leírták már, de életciklusa még nem ismert
teljesen.
A levél fonákán, a levélerek mentén 2-3 mm-nyi foltok jelentkeznek. Elliptikusak, néha szögletesek, világos sárgászöld
színűek. A levél színén pedig sárgászöld elszíneződés látható. A levelek elhalnak, a foltok felületén fehér konidium-gyep
jelenik meg.
Újabb kutatások szerint a fehér foltokat nem konídiumok, hanem exobazídiumok képezik, és ezért a mikrosztróma-gombát
rendszertanilag áthelyezték a konídiumos gombák közül a bazídiumos gombák közé, de ez a körülmény a gyakorló
diósgazdát nem szabad, hogy nagyon zavarja.
Mikrosztrómás levélfoltosság a diólevél színén és fonákán:

A gomba a talajra hullott, fertőzött levelekből tavasszal fertőz, a szél és a csapadék segítségével jut a fiatal levelekre. A
tünetek nyár elején jelennek meg, meleg, fülledt időjárás esetén. Erős fertőzéskor levélhullás lehetséges.
Száraz években nem szokott fellépni.
Védekezni a gnomóniához hasonlóan lehet ellene, illetve pontosabb, ha úgy mondjuk, a gnomónia elleni védekezés egyben
megoldja a mikrosztrómás foltosság elleni védekezést is.

Pestalitiopsis guepinii
A levélzet gombabetegségeit zárjuk egy olyan konídiumos gombával, amelyiket nálunk még nem írtak le, de török
növényvédők (Karaca és Erper) már felfigyeltek rá. Törökország pedig - a madárinfluenza mindennapos tévés közvetítéséből
is tudjuk - vészes közelségben van.

Konídiumai mikroszkóp alatt feketés, harántirányú válaszfalakról ismerhetők fel. A konídiumokat tartalmazó vízzel
permetezett fiatal diócsemetéken a gomba erősen párás, meleg körülmények között 12-15 nap alatt szemmel látható
megbetegedést okozott a diólevélen. A levelek megbarnultak, elhaltak, belőlük a konídiumok kitenyészthetők voltak.
Örömömre szolgál, hogy tisztelt növényvédő Kollégámnak én hívhattam fel elsőként a figyelmét erre a levélzetkárosító
gombára. Most már áttérhetünk a diótermés gombáira.

Alternaria nucis

Penészgomba. Amikor az apró zölddión megtelepszik, azt károsítja, akkor az a kártétel a BAN tünetegyüttesnek nevezett
betegségben jelentkezik.
Életmódját illetően félszaprofitonként jellemzik. A diófán is áttelel, az elhalt vesszőkön, a fán maradt beteg termésekben.
Ez a gomba magtári kártevő is, a dió tárolása során is fertőz, él, táplálkozik, ami még nem is lenne
nagy baj, de az emberre - főleg gyerekekre - veszélyes méreganyagot is termel, az aflatoxint. Nedves
körülmények között képes élettevékenységét kifejteni, például ha a diót - dióbelet - hűtőben tároltuk, és
amikor kivettük, a levegő nedvessége kicsapódott rajta.
Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy más penészek is toxikusak lehetnek, nemcsak az
Alternaria. Ilyenek például a Penicillium vagy az Aspergillus fajok, amelyek a szüretkor földre hullott
diót fertőzik.
Az A. nucis és az A. alternata - ez utóbbi nemcsak diót, hanem sok más növényt is fertőz - a dió termésfalán megtelepszik, és
a diót károsítja. Kártételük nem szokott jelentős lenni.
Az Alternaria és egyéb penészek ellen nem szoktak védekezni.

Ascochyta juglandis
Az aszkohita gombák igen nagyszámúak, a Phoma nemzetséggel közeli rokonok. Közülük az A. juglandis fordul elő a diófa
levelén.
Az aszkohitás levélfoltosság a dión nagy barna foltokban jelentkezik. Ritka.

Fuzáriumos penészedés
Mint a fuzáriumgombák károsításánál említettem, fuzárium-okozta kár nemcsak a diófa törzsében, hanem termésében is
megjelenik. A fejlődő diótermésen, ekkor beszélünk a BAN tünetegyüttesről, de később is.
A fuzáriumos fertőzöttséget a dióbél foltossága, elszíneződése jelzi. A fertőzés diószüret idején is bekövetkezhet, nedves,
párás körülmények között. Például ha hosszabb ideig fekszik a földön a lerázott, levert, lehullott dió, vagy halomban fülled,
késik a száradása. Ilyenkor a dióbél penészesedik, dohosodik. A csonthéj is elszíneződhet.
A dióbélben két fuzárium-fajt azonosítottak, a F. avenaceum makrokonídiumai vékonyak, hajlítottak,
harántfalakkal tagoltak, a F. semitectum konídiumai pedig hengeresek, mindkét végük felé kihegyesedők,
orsó alakúak, vagy kissé hajlítottak. Ez a különbség köztük, más semmi.
A fuzárium fajok toxinokat is termelnek.
És, mint szó volt róla, a fás részek pusztulását is okozhatják.
Védekezni leginkább gyors szürettel és szárítással lehet ellenük.

Trichothecium roseum
Rózsaszín penészedés
Elhalt növényi részeken élő penészgomba. A dió különböző részein, leginkább a termésén nedves, nyirkos körülmények
között néhány nap alatt rózsaszín penészbevonatot fejleszt. A dióbél elszíneződik, és ami még nagyobb baj, elveszti jó ízét.
A rózsaszín penész antibiotikumot termelő gombafaj, jelenléte meggátolja más penészek felléptét.
A trichothecium nem igényel növényvédelmi beavatkozást.

Vermicularia
A dióburkon Vermicularia is megtelepedhet. A baktériumhoz nagyon hasonló foltokat okoz. Nem szokott jelentős lenni, csak
nedves körülmények között.

Glomerella cingulata
Ivartalan alakja a Colletotrichum gloeosporoides. Sok gazdanövényű gomba. Nálunk még nem jelezték jelenlétét, de Kínában
a gnomóniánál is veszélyesebbnek tartják a dióra. Rügyfakadás előtt kénnel védekeznek ellene. Június-júliusban, még a
nagyobb tünetek előtt rézzel. Később szerves hatóanyagokkal.

BAN tünetegyüttes
A zölddió végében megjelenő apró kerek barna foltokat nevezik angol nyelvű BAN rövidítéssel (Brown Apical Necrosis)
barna csúcsi elhalásnak. A magyar növénykórtani kutatók által használt hivatalos neve: Dió korai gyümölcshullása,
feketedése.

Nem egyszerű kérdés. Még nagyon sok tanulmányt igényel a növényvédelem tudósaitól. Biztosnak mondható irodalma nincs
ennek a tünetegyüttesnek, ami a diókezdemény virágzás utáni állapotától kezdve, és később, a nyár folyamán is a zölddió
csúcsán mutatkozó barnás foltban jelenik meg, ami aztán a dióba, a fejlődő dióbélbe is beterjed, és a zölddió lehullását
okozza.

Az kétségtelen, hogy nem köthető egyetlen kórokozóhoz, a betegségben a Xanthomonasz baktérium mellett gombák
(Alternaria, Fuzárium, Phomopsis) is résztvesznek.

A betegség tartósan csapadékos időjárású tavaszokon és nyarakon hatalmasodik el, mint amilyen a 2010-es év is volt. 80 %os terméscsökkenést is okoz.
Én is azokkal értek egyet, akik szerint a Xanthomonasz baktérium az elsődleges kórokozó. Számára nem jelent akadályt a
megtermékenyült nővirág, már mint terméskezdemény csúcsi részén a gyenge kutikula szövet áttörése. Ha a körülmények
továbbra is kedvezők maradnak a baktérium számára, nevezetesen a további sok nedvesség magas hőmérséklettel párosul,
maga a baktérium is beterjed a zölddió belsejébe, és ott folyós telepet alkot. A zölddió metszete folyós, a xanthomonaszra
jellemzően sárgásfehér. Állítólag büdös is, de nem mindig. Mivel a xanthomonasz változékonysága elérte azt a fokot, hogy
nem mindig egyformán jelenik meg, a folyékony telep lehet fehér, víztiszta is.

És még azt is mondják, akikkel egyetértek, hogy az említett három gombafaj másodlagos kórokozóként van jelen. Ami
jelentheti azt, hogy a kár mértékében övék a nagyobb rész. Hogy mikor melyiknek mekkora a részvétele, az sok mindentől
függ, az eddig megjelent irodalmi adatok ebben térnek el leginkább.
A fuzárium lehet elsődleges kórokozó, de az alternáriáról és a fomopsziszról az a vélemény, hogy szaprofiták. Gombafonalaik
nem képesek még a gyenge kutikulát sem áttörni, hanem a baktériumos fertőzésben elpusztult növényi sejteken hatolnak be.
Ami aztán nem gátolja őket abban, hogy a zölddió belsejében a fajukra jellemző pusztítást hajtsák végre.
Meleg éghajlatú diótermesztő vidékeken kutatják leginkább ezt a tünetegyüttest. 2009-ben a Márvány-tengernél volt ilyen
idő, a yalovai kutatóintézet fajtakísérletében így nézett ki a Hartley június közepén, majd július közepén:

De ha az esős nyarak nálunk is rendszeressé válnak, nagyon veszélyes lesz nálunk is.
Védekezni mint a xanthomonasznál és a gombáknál leírtak szerint próbálhatjuk meg. De az eredményre nincs garancia.
Kíváncsian várjuk a tudomány művelőinek további tájékoztatásait. De arra várnunk kell. Mert most nem dolgoznak.
Pihennek, fényképezkednek a téma mediterrán szakértői.

Magyar kutatót nem látunk közöttük. Ők nem üdülnek a Márvány-tengernél, mint a képen láthatók, ők itthon dolgoznak.
Igen, szó szerint, 2011-ben nagy volumenű vizsgálatot végeztek a BAN tünetegyüttessel kapcsolatban. Mintákat vettek több
termőhelyről, tavasztól őszig. A mintákban elkülönítették a baktériumot a gombáktól, a cukorbontás eltérő, oxidatív vagy
fermentatív módja szerint.
A baktériumot tartalmazó mintákat megerősítésként hiperszenzitív növényekre (dohánylevél és babhüvely) oltották. És az
izolált baktériumokat leoltották zölddiókra. A megszedett zölddiókon megjelölték az oltás helyét, és néhány nap alatt meleg,
párás helyen tartva megállapították a baktérium fertőzőképességét. Még diófajták szerint elkülönítve is. (A módszer Özaktan
török kutatónőé.)
Ez a vizsgálati sor alkalmat adott a xanthomonasz baktérium fertőzőképességének pontosítására, különböző hőmérsékletek
mellett, valamint annak megerősítésére, hogy a jelenleg Magyarországon található xanthomonasz-törzsek semmiben se
különböznek a világ más xanthomonaszaitól, még réz-rezisztencia sem alakult ki, amitől a legnagyobb hazai diótermesztők
már tartottak.
És mi volt az átfogó vizsgálatok végkövetkeztetése? Négyféle. A tünetegyüttest mutató diókban a következő kórokozók
voltak megtalálhatók:
Baktérium és gomba
Csak baktérium
Csak gomba
Egyik sem.
A vizsgálatokba az ország vezető mikológusa, dr. Vajna László is bekapcsolódott, a fellépő károsító gombák meghatározása
céljából. Talált Phomopsis juglandinát, Gnomonia leptostylát, Fusarium lateritiumot, Fusarium solanit, ami úgy vehető észre,
hogy a fekete terméshéjon sárgás spóratokokat fejleszt, továbbá a Botrytis cinereát (szürkepenész), valamint kevésbé
jelentős szaprofitákat: Alternária, Cladosporium, Penicillium, Colletrotrichum. Ez utóbbiakat inkább stressz-patogén
károsítókként jellemezte dr. Vajna László, vagyis akkor károsítanak, ha a diófát valamilyen más baj is éri, nemcsak fertőzés,
hanem a termőhely, fajta, időjárás, agrotechnika sincsenek összhangban.
De a lényeg egy új, terméskárosító gombafaj felfedezése a dión: Botryosphaeria dothidea, aminek ivartalan alakját
Fusicoccum aesculi-nak nevezik. Ezt eddig a dión a világon máshol még nem mutatták ki. Igaz, sok más gazdanövényen már
igen, mert 402 gazdanövényét ismerték eddig. A dió a 403.
Ne bagatellizáljuk el, veszélyes. A zölddióról a kocsányon át a hajtásba, majd tovább, a vesszőbe terjed. Én személy szerint is
neheztelek rá, mert felrúgta könyvem eddigi felosztását, aminek során külön vettem sorra a fás részek gombáit, a zöld
részek, a levélzet és a termés gombáit. Ez a gomba nem tudja, mi a rend.
A diótermésen - ha mesterségesen fertőzik is rá, - teljes elfeketedést tud okozni. És a diófa kapcsolódó részeinek belső
szöveteiben mindenhol jelen van. Sőt. Nemcsak a termés felől fertőzi a hajtást, hanem a hajtás irányából a kocsányon át is a
diót.

Vajna professzor felfedezői érdemeit nem csökkentve meg kell jegyeznünk, hogy a Botryosphaeria gombákat Kaliforniában is
ismerik, mint diókárosítókat. Igaz, nem terméskárosítóként, hanem a fás részek károsítójaként tárgyalják.
Tisztelt diófogyasztó Kollégám, tetszik-e emlékezni, hogy ha sok diót eszik, egyszer-egyszer egy fényesen szürke felületű
dióbél-darabbal találkozik, aminek egyébként az elszíneződésen kívül semmi más baja nincs. Az a Fusicoccum. Erről nem
mutatták ki, hogy méreganyagot termelne, de a felsorolás elején szereplő fuzárium-fajokról köztudott, hogy más növényeken
- búza, stb. - élelmiszer-egészségügyi szempontból kifogásolható méreganyag-termelési tulajdonságokkal bírnak.
Egy szó erejéig térjünk még vissza az alternáriákra. Tisztelt mogyorótermesztő Kollégám a megmondhatója, a mogyorónak
is van a BAN tünetegyütteshez hasonló betegsége, amiben az Alternaria gombák szintén jelen vannak. Úgyhogy ne csak a
diót, a mogyorót is figyeljük.

Gyökérkártevők
Mottó:
"Ím egész bélig gyökered kirágták
A gonosz férgek"
(Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához)

Cserebogarak
Májusi cserebogár - Melolontha melolontha
És rokonai: Erdei cserebogár - Melolontha hippocastani, Kalló cserebogár - Polyphylla phullo, Keleti cserebogár - Anoxia
orientalis, Zöld cserebogár - Anomala vitis

Nézzünk szembe a májusi cserebogárral!

A májusi cserebogár jelentős kártevő. Lárvája az újonnan telepített diócsemete gyökerét
képes teljesen megenni. Oltványiskolában 1-2 pajor teljesen tönkretesz egy csemetét.
Nagyobb fákon csúcsszáradás jelzi jelenlétét.
Lárvája arról ismerhető fel, hogy a potroha végén két párhuzamos tövise van. Hároméves
fejlődési ideje van, két telet lárva alakban tölt a talajban, a harmadikat pedig kifejlett imágó
alakjában. Legközelebb 2008-ban lesz nagyobb rajzása. Rajzáskor a leveleket is erősen
pusztítja.
Kötött talajokon is előfordul. Bábja:

Diótelepítéskor figyeljük meg a kiemelt földet. Ha abban m 2-enként 1-2 db csimasz található, akkor talajfertőtlenítést kell
végezni. Forgatásos talajelőkészítés esetén pedig mintagödrök ásásával győződjünk meg a fertőzöttségről.
Az erdei cserebogár kártétele, életmódja, fejlődése azonos a májusi cserebogáréval.

A másik három rokon faj homokos területeken él.
A kalló cserebogárnak csak a lárvája károsít, a kifejlett bogár nem eszi meg a diófa levelét. Ugyanígy a keleti cserebogár is.
Ellenkezőleg a zöld cserebogárnak csak a kifejlett imágója okoz a diófán kárt, levélkártételt. Fejlődési ciklusuk eltér a
májusi cserebogár ciklusától, de ez nem olyan érdekes.

Valamennyi cserebogárfajnál a kifejlett bogarak elleni védekezés a döntő. A rajzás kezdetének megállapítására vannak
módszerek, - hadd ne foglalkozzunk velük, - és a rovarölőszerek nagyobb részére a cserebogarak érzékenyek.

Nematódák
Más néven fonálférgek.
Pratylenchus vulnus, P. penetrans, P. pratensis, P. crenatus, Heterodera marioni, Cacopaurus pestis, Mesocriconema
xenoplax, Meloidogyne hapla, M. incognita, Xiphinema vuittenezi, X. diversicaudatum.
A dió gyökerében élősködnek, a visszafogják a fiatal diófák növekedését. Az idős fákon csökkentik a termést.
Pratylenchus vulnus:

Nematódák a dió gyökerében:

A diógyökér elhalását okozzák:

Pratylenchus pratensis:

A vírusos betegségeket is terjesztik egyik fáról (csemetekertben csemetéről) a másikra.
Védekezni úgy lehet ellenük, hogy - különösen erdő vagy gyümölcsös kivágása utáni diótelepítés esetén - a területet 1-2 évig
pihentetjük, vagy pedig vegyszeres talajfertőtlenítést végzünk, ha mintavételkor sok fonálférget találunk. És csak ellenőrzött,
faiskolai csemetét telepítünk.

Fás részek kártevői
Szűkebb értelemben a diófában előforduló hat farontó rovar tartozik ide, tágabban pedig ide vehetjük a mezei pockot is.

Nagy farontó lepke
Cossus cossus

Erről külön regényt - rémregényt - lehetne írni.
Fő élőhelyét a puhafák - fűzfa, nyárfa - jelentik. Erdőben is gyakori.
A dióskertbe a közeli fákról terjed be. Ha az élőhelyét jelentő nyárfasor vagy
fűzfacsoport egyszerre kerül kivágásra, és nincs a közelben alkalmas fa, akkor
magas, keményedő szárú gyomnövényekre is petézik. (Dr. Cseh Mária
megfigyelése).
A lepke - termeténél fogva is - lomha, nem repül messzire. Napközben a diófa
törzsén, ágán - jellemzően alacsonyan - tartózkodik, éjszaka repül. Petéjét a diófa 34-5 éves törzsére, vagy ilyen korú ágaira rakja, leginkább repedésekbe, kéreg alá.
A kikelő lárvát gyakorlatilag nem látni, mert rögtön berágja magát. Járata ferdén
felfelé indul, majd kanyarodik.
A lárva a faanyaggal táplálkozik, az emésztetlen maradékot a bejárati lukon
keresztül a szabadba üríti. Jellemző barnás, fűrészporszerű, morzsalékos ürülékéről
ismerhető fel, ami a luk szélén, vagy a fa tövében is látható. 2-3 évig fejlődik.

Járata, kártétele:

A fában bábozódik, kikelés után a fehér lepke rövid ideig a luk mellett szárítkozik. Az egész tenyészidőszak során
folyamatosan kelnek és petéznek újabb lepkék.
Permetezéssel gyakorlatilag nem lehet ellene védekezni, rejtett életmódja miatt. Feromoncsapdával a hímek gyéríthetők. A
lárvákat rovarölőszeres vagy benzines fültisztító vatta járatba helyezésével irthatjuk.
Bábja:

Kifejlett egyede:

Kis farontó lepke
Zeuzera pyrina

Az orgonabokor a legjobb élőhely számára, de sokféle fát, bokrot károsít, az almafát is nagyon szereti. Jellemző tünet, hogy a
vesszőkön, a vékonyabb ágakon a bemeneti nyílás körül sötétbarna ürülékcsomót találunk, a fára ragadva. Még barnás
nedvszivárgás is előfordulhat. Legtöbbször akkor venni észre, amikor egy vékonyabb vessző levelei száradni kezdenek.
Ilyenkor általában a vessző alsó részén megtaláljuk a lárva bemeneti nyílását, ahonnan a fa vastagabb ágai felé irányuló
lyukat fúr. A lárva két éves fejlődése során többször is új, vastagabb ágú helyet keres magának.
A vesszőt mindenképpen vágjuk le - legtöbbször úgyis letörik magától, de a lárva járata a fa élő részében marad - a lárva
kikelésének, továbbszaporodásának megakadályozására.

Jellemzően a fiatal fák károsítója. Első éves csemete törzsén károsítva képes az egész fát elpusztítani.
Nagy előny a védekezésben, ha az új telepítésű dióskert almaültetvénytől, orgonabokroktól távol kerül telepítésre.

Cincérek
Elvileg cincérek is károsítják a diófa faanyagát, bár a cincérfélék igen sokféle fán előfordulnak. Amint Barna Tamás
leírásából tudjuk, az Alföldön, közelebbről a Nagykunságban, Kunhegyesen diófacincér (Megopis scabricornis) is látható
mint diófarontó.
A cincéreknek a lárvája él a diófa kérge alatt, és károsítja a fát. Az imágók általában virágok nektárjával, vagy a fák
kicsorgó sebnedvével táplálkoznak. Ez az életmód jellemző a nálunk is közönségesen előforduló bársonyos darázscincérre
(Plagionotus arcuatus) is.

Sőt, a feketevégű karcsúcincérre (Strangalia laeviscula) is. Amint az előző, ez is megtalálható a dióskertben.

Könyvem más helyén azt javasoltam, a levéltetveket gyérítő zengőlegyek imágóinak táplálkozása céljából hagyjunk a
dióültetvény mellett egy kis területet, ahol vadvirágok nyílhatnak, és a természet egyensúlya segíthet a diókárosítók ellen.
Most, hogy a cincérek életmódját látjuk, azt ajánlom tisztelt biotermesztő Kollégámnak, gondolkozzon. Mert látjuk, a diófát
károsító rovarokat is segítjük, ha a levéltetűevő rovaroknak kedvezünk.
Szóval, nagyon bonyolult az ökológia, és ezen belül a bio-dió termesztők élete.
A Parmena balteus cincér is bizonyítottan előfordult diófán, a következő kép tanusága szerint is.

A Ropalopus macropus cincér is többgazdanövényes, tölgyféléken és más lombos fákon is előfordul. 7-14 mm testhosszúságú
bogár, két éves életciklusa van. A kifejlett egyedek április-július között láthatók.

Közép-Európától a Közel-Keletig, a Kaukázusig, Iránig él. A következő képen látható példányt elhalt diófaágon fényképezték
Dél-Csehországban, Dolní Věstonice falu határában.

Egyéb diófa-rontók
A nagy kéregszú a diófán is előfordul, egészséges fán is, de inkább a legyengült fákon. A szúbogarak március és május között
rajzanak, és tojásaikat a kéreg alá tojják. A fehér lárvák a fakérget rágják. A pici lyukon kívül a fehér színű, fűrészporszerű
rágcsálékról ismerhető fel jelenlétük a fiatal fák törzsén.
Szúkártétel a legyengült, kéreghiányos diófa törzsén:

Védekezni a rajzó bogarak ellen lehet, valamint a fertőzött ágak lemetszésével. A nyesedéket el kell égetni.
A nyárfadarázsról, a vadgesztenyeszúról és az égerfa díszbogárról egyelőre nem találtam megfelelő információt.
Állítólag a szarvasbogár lárvája is képes hosszú ideig a diófában élni.

Pajzstetvek
Úgy néz ki, távlatban a pajzstetvek fogják a legnagyobb növényvédelmi problémát képviselni a hazai diósokban. A kaliforniai
pajzstetű, de már megjelent testvére, az eperfa-pajzstetű is, a közönséges teknős pajzstetű és a dió teknős pajzstetve. Olajos
készítményekkel - kénnel vagy anélkül - télvégi lemosó permetezéssel lehet bizonyos fokig megelőzni őket. Az a legnagyobb
probléma, hogy magasak a fák, nagy lémennyiség szükséges, és erre a célra nem áll rendelkezésre megfelelő teljesítményű

permetezőgép, és nagy traktor kellene hozzá.

Kaliforniai pajzstetű
Quadraspidiotus perniciosus. Vagy Diaspidiotus perniciosus
A kaliforniai pajzstetűnek igen sok gazdanövénye van. Diófán akkor szokott előfordulni, ha a közelben almafa van. A diófa
törzsén, vastagabb ágain és vékonyabb hajtásain egyaránt szívogat. A pajzsok mérete 1,7-2,1 mm, a nőstény pajzstetű egész
életét a pajzs alatt tölti, télen is a pajzs alatt telel. Évente két nemzedéke van, a nemzedékek egybefolynak. A hímek májustól
repülnek ki, a második nemzedéket képviselő pajzstetvek július-augusztus hónapokban jelennek meg.

Elevenszüléssel szaporodik. A fiatal lárvák a szülői páncél alól június elején és augusztus közepén bújnak elő, ekkor
élénksárga színükről jól felismerhetők, a képen nyíllal jelölve, a második nyíl hímet mutat. Ekkor eredményesen
permetezhetők.

Ez is Quadraspidiotus pajzstetű:

Kártétele főleg fiatal dióültetvényekben lehet súlyos, ha nagyobb a fertőzés. Ilyenkor a fák legyengülhetnek, el is
pusztulhatnak.
Védekezni a fertőzött ágrészek lemetszésével, valamint tavaszi lemosó permetezéssel szoktak ellene.

Közönséges teknős pajzstetű
Parthenolecanium corni
Jogosan mondják, hogy közönséges, mert rendkívül sok gazdanövénye van, nem válogatós, de a diót is szereti.
A diófa vékonyabb ágain vehetők észre a közönséges teknős pajzstetű 4 mm magas, ovális, domború pajzsai. Barna színűek,
0,4-0,8 mm hosszúak. Tavasszal a levelekre húzódnak, ott is szívogatnak. Anyagcsere-végtermékük ragadós, mézharmatszerű, megfeketedve korompenésznek nevezik. A korompenész a levelet befedi, tehát a teknős pajzstetű rontja a dió
asszimilációs lehetőségeit, gyengül a hajtásnövekedés. A korompenészt a hangyák látogatják, jelenlétük esetén tehát
nemcsak a levéltetvekre, hanem a közönséges teknős pajzstetűre is gondolnunk kell.
Súlyosabb fertőzés esetén lombhullás következhet be, ennek nyomán pedig ágelhalás.
Évente egy nemzedéke van, lárva állapotban telel át. Petével szaporodik, amelyek az anya alatt májustól figyelhetők meg, a
lárvák júniustól kelnek. Ekkor lehet vegyszerrel irtani. A nyári permetezés az almamoly elleni védekezéssel
összekapcsolható.
Kiegészítő megoldás lehet viszonylag fiatal, nem túl magas diófákon a télvégi olajos lemosás, mert ha a pajzstetűt az olajréteg
elzárja a levegőtől, nem tud fejlődni.
Két kép a közönséges teknős pajzstetűről, vesszőn és levélen, igaz, egyik sem diófa, de a pajzstetű felismerhető.

Dió teknős pajzstetű
Eulecanium ciliatum
Sok tekintetben a közönséges teknős pajzstetűre vonatkozó megállapítások érvényesek a dió-teknős pajzstetűre is. Pajzsa
olyan, mint a közönséges teknős pajzstetűé, de pajzsán két hosszirányú borda is látható, és jellemző, hogy az ágakra,
vesszőkre keresztirányban szokott elhelyezkedni. Szerencsére ritka faj, de az én diósomban megtalálható.
Dió teknős pajzstetű két levágott vesszőn:

A pajzstetvek ürüléke a levéltetvekéhez hasonló édes, ezért a hangyák látogatják. Amelyik diófán levéltetveket nem látunk, a
hangyajárás viszont feltűnő, egészen biztosan találunk azon pajzstetveket.

Hajtások kártevői
Eperfa-pajzstetű
Pseudaulacaspis pentagona
Négy kép az eperfa-pajzstetűről:

Elég sok gazdanövénye van, a termesztett gyümölcsfélék közül főleg az őszibarackot és a mandulát kedveli. De a diót is. Van
ízlése.
Váratlanul nagyobb létszámban tud megjelenni, főleg ha őszibarackos vagy mandulás van a dióskert közelében. Várható
károsítása a közelben lévő őszibarackfákról előrejelezhető. Legalábbis így volt békeidőben. De világunk felbolydult, már az
eperfa-pajzstetű is levedlette régi szokásait, és ma már nem kell neki őszibarack ahhoz, hogy váratlanul felszaporodjon.
Szokásai mellett lárvabőrét is levedli. Fehér lepedékről ismerhető fel, ami a lárvák levetett lárvabőréből áll. A lepedék - és a
károsítás - a diófa fás és zöld részein egyaránt előfordulhat. Messziről úgy néz ki, mintha meszelve lenne a diófa hajtása,
vesszője, vagy például a lemetszett ágak sebfelületének széle. Közelről pedig vastag fehér lepedék, ami alatt - előfordulhat - át
is telelhet.
Évente két nemzedéke van, az első nemzedék mozgó lárvái május közepétől-június elejétől figyelhetők meg, a második
nemzedék július végétől várható.
Növekvő károsításával számolhatunk. A télvégi lemosó permetezésen kívül a lárvák kikelésekor lehet ellene eredményesen
védekezni. Ez az első és a második nemzedék esetében is 10-10 napot jelent. Előre lehet jelezni a permetezés idejét, ha a
törzsre, ágakra körben ragasztós csíkokat festünk. A vándorló hímeket megfogja, megjelenésükből arra lehet következtetni,
hogy két hét múlva permetezni kell.
Eperfa-pajzstetű fényképe:

Télen pedig a fertőzött, meszes kinézetű farészeket el kell távolítani. Olyan dióskertet is láttam, hogy az eperfa-pajzstetű csak
bizonyos alacsony, kb. másfél méteres magasságban telepedett meg, és a kézzel távolították el. Nem is látták azóta se. De egy
dunántúli diósban jellemzően 5 m magasságig jelen volt.

Olasz körtepajzstetű
Lepidosaphes ulmi
Rajza:

Fényképei:

Hím és nőstény egyedek:

Az olasz körtepajzstetű hímjei szárnyasak. A nőstények osztrigakagylóhoz hasonlító, egyik végén elkeskenyedő néhány mmes pajzstetvek. Kezdetben fehér színűek, később fényes barnává változnak. Pontosabban az olasz körtepajzstetűnek szürke és
barna változata létezik, a diófán a barna változata fordul elő. A nimfák aprók, fehéresek.
Évente 1-2 generációja van. A telet tojás alakban tölti, 40-150 db tojás egy pajzstetű-héj alatt. A nimfák néhány nap néhány
órájáig jelennek meg a kérgen, aztán kifejlesztik saját pajzsukat. Július közepére fejlődnek ki teljesen, ekkor párzanak.
Az olasz körtepajzstetű a diófa nedvét szívja. Jelenléte a növekedési erély csökkenésében jelentkezik. A levelek kisebbek
maradnak és sárgán pettyesek. A megtámadott fa kérge gyakran repedni kezd.
Olasz körtepajzstetű a fa törzsén és levélen - igaz, nem diólevélen:

Természetes ellensége több is van az olasz körtepajzstetűnek, nem is szokott elhatalmasodni. A megtámadott ágak
lemetszésével lehet visszaszorítani. Ha permetezni akarunk, a téli lemosó permetezés nem használ, hanem június elején
permetezzünk, amit 10-12 nap múlva ismételjünk meg.

Amerikai lepkekabóca
Metcalfa pruinosa
Hát, ez kártevő is megjelent a dunántúli, vasi diósokban, miután a tőlünk nyugatra, délnyugatra fekvő országokban
elszaporodott.
Részben a hajtást, részben a levelet károsítja.

Levélzet kártevői
A diófának vannak ismert és kevésbé ismert, gyakoribb és ritkán előforduló, hazai és külföldi lombrágó
kártevői. Általában nem, vagy csak minimális mértékben kell ellenük védekezni.
Újabban kutatók is vizsgálják, hogy az egyéb fákon elhatalmasodó gyapjaslepke - ami egyébként jelenleg
is megtalálható a dióskertekben, - mennyire tekinthető a diófa lombrágó kártevőjének.
Eddig még gyakorlatilag nem. Egyedszáma július első felében nő meg, de károsításáról még nincsenek
adatok.
Állománya a dióskertben feromoncsapdával figyelhető, de ha a csapda csak heti 10-12 lepkét fog,
védekezésre még nem kell gondolni. Ha egyéb rovarkártevők ellen permetezünk, utána rövid ideig nem
található gyapjaslepke.
Szóval, jelenleg még nem veszélyes. De vannak jellemzőbb diólomb-károsítók, most ezek következnek.

Araszoló lepkék hernyói
Rengeteg araszoló hernyó, molylepke-hernyó fordulhat elő diófán. Erdők közelében lehetnek veszélyesek.

Kaliforniában károsít ez a piros púpos araszoló, a Schizura concinna.

Amerikában ismert, nálunk még nem károsít a Datana integerrima nevű lombrágó hernyó (angolul walnut caterpillar), itt
feketedión látható.

Évente egy nemzedéke van. A fiatal hernyók az ág alján tartózkodnak. Fiatal korban pirosas, később feketés színűek.
Védekező pozícióban:

A hernyók a diófa törzsén és megjelenési formájuk fiatalabb és idősebb korukban:

A levedlett ingekről augusztusban könnyen felismerhető. A diófa lombját képes teljesen lerágni, ezzel a fiatalabb diófák
pusztulását okozni.

Európában a főleg tölgyfákon, de azon kívül sok más fafajon is megélő egyik bagolylepkét, az Amphipyra pyramidea-t a
diófán ie megtalálták. A hernyó a levelet eszi, augusztustól látható maga a lepke.

Cserebogarak
Már említve a gyökérkártevőknél, ahol a lárvája károsít.
A kifejlett, kirajzott bogár a lombot nagy mértékben képes letarolni. A 3 vagy 4 éves fejlődés után megjelenő cserebogár
tavasszal a talajból bújik elő. Mivel az egyes törzsek az egyes vidékeken eltérő években okoznak erős fertőzést,
megfigyeléssel előre készülhetünk rajzásukra. A cserebogarak sokféle - enyhébb, erősebb - rovarölő szerre érzékenyek.

Védekezni csak nagyobb egyedszám esetén érdemes. Vagy ha fiatal diócsemetéket támadnak.
A zöld cserebogár esetében vegyszeres védekezés helyett feromoncsapdás begyűjtés is hatásos.
Érdekességként az áprilisi cserebogár imágója is előfordul diófán, de kártétele azért se jelentős, mert amikor megjelenik, a
diórügyek még nem bomlottak ki.

Dió nemezes gubacsatka
Aceria erinea, Aceria erineus a régebbi nevei, Eriophyes erineus a jelenlegi. Mindhárom néven nevezik.

Kártétele idősebb, legyengült fákon lehet jelentős. Igen jellemző, könnyen felismerhető jelenléte a diólevél színének
kidudorodásáról, a fonák-oldal nemezes-szőrös foltjairól.

Fejlett nőstény alakban telel a fán, 0,5-1,5 mm nagyságú, télen a rügyekben, a rügypikkelyek között bújik meg. Tavasszal a
fakadó levelekre vonul, és a szívogatása okozza a levél szövetének jellemző burjánzását.
Évente 3-4 nemzedéke fejlődik ki, amelyek egyedei elhagyják a gubacsot, és új gubacsot fejlesztenek.
Védekezni nem szükséges ellene, mert károsítása nem súlyos. Nagyobb fertőzés esetén levélhullást is okozhatnak. Az alábbi
képen a nemezes gubacsatka a következő atkával, a dió szemölcs gubacsatkával együtt károsít, a kártétel mégsem súlyos.
Amíg lombhullást nem okoz, csak szépséghibának kell tekinteni.

Nemezes gubacsatka Törökországban:

Nemezes gubacsatka az amerikai kontinensen:

Dió szemölcs gubacsatka
Eriophyes tristriata és Eriophyes tristriatus erinea. Két külön gubacsatka-faj. Az elsőnek pirosasak a gubacsai, a másiknak
fehéresek.

Az atkák a levél fonákán lévő nyílásokon járnak be-ki. Arról ismerhető fel, hogy barnásan-vöröslően rücskös a diólevél,
mintha rubeolás lenne, a rücskök 1-2 mm-esek. Ezekben az apró gubacsokban lakik az atka. A károsított levelek
leszáradnak.

A károsítás a gyümölcsre is átterjedhet, de a gubacsok a zöld diókopáncson nem színeződnek el. Ha a termésre is ráterjed, a
termést csökkenti.

Egy évben 5-6 nemzedékük is lehet.

Életmódjuk egyébként nagyban hasonlít a nemezes gubacsatka életmódjára, valamint a Phyllocoptes unguiculatus
életmódjára, életciklusára is, azzal az eltéréssel, hogy az nem gubacsban, hanem a szabadban lakik (l. lejjebb). 3-4 hetenként
fejlődik újabb nemzedékük, sőt Neda Pagliarini szerint 1-2 hét is elég lehet egy újabb nemzedék kifejlődéséhez.
Az atkák fejlett nőstény alakban telelnek a fán, 0,2-1,5 mm nagyságúak. Ha túlzottan elszaporodtak, rügyfakadáskor kell
permetezni őket. A szemölcs gubacsatka atkafajainak kártétele csekély, jelenlétük nem nevezhető rosszindulatúnak.
Általában nem kell ellenük védekezni, hasonlóan a nemezes gubacsatkához.

De ha akarnánk, se tudnánk ellenük védekezni, mert a diólevél atkái ellen nincsen engedélyezett növényvédőszer. Pedig a
cihexatin hatóanyag jó lenne, de nem szabad használnunk. Ha atkaölőszert kérünk a mezőgazdasági boltban, ne mondjuk
meg, hogy diófára kell!

Ezek voltak a szabad szemmel jól észrevehető atkák, de vannak másfélék is!

Piros gyümölcsfa takácsatka
Panonychus ulmi
Esetenként súlyos károkat okoz, az utóbbi években felszaporodott.

A nőstény bíborpiros színű, 0,6-0,7 mm-es, a hím sárgáspiros, 0,3-0,4 mm-es. A nimfa-alakok narancssárgák, a
nimfastádiumok közötti nyugalmi alakok opálos zöldek, mozdulatlanul ülnek. A tojások színe nyáron világospiros, télen
sötétpiros.
A takácsatka hím és nőstény egyede és nyári tojásai:

A piros gyümölcsfa takácsatka téli tojásai - igaz, nem diófán (ott ne is legyenek), hanem almafán:

Kártétele a levél színén látható ezüstös foltokban jelentkezik.
A fertőzés mértékének növekedtével a foltok megbarnulnak,
összefolynak, a súlyosan károsodott levelek idő előtt
hullanak le.
Az atka tojás alakban telel, az április-májusban kifejlődő
lárvák még a tavasz folyamán nimfákká, majd kifejlett
egyedekké alakulnak, amelyek korán petéznek. Évente 5-6,
kedvező időjárásnál 7-9 nemzedéke fejlődik ki. Tömeges
felszaporodásuknak a száraz meleg, a hőségnapok kedveznek. Augusztus közepétől a
nőstények a petéket a fás részekre rakják, az érő hajtásra, vagy a fiatal vesszőre.
Az év első felében lehet a piros gyümölcsfa takácsatka nagyobb károsításával találkozni. Jelenléte a levelek felszínén látható
elszórt, elszíneződött pontokról vehető észre. Később a levél felszíne szürkés matt, ólomszínű lesz. A leginkább tönkretett
levelek idő előtt hullanak.
Legcélszerűbben akkor lehet vegyszeresen védekezni ellenük, amikor a kikelt lárvák tömegesen jelennek meg.

Ha az almamoly ellen megfelelő vegyszeres védekezést alkalmazunk, a takácsatka ellen nem kell külön védekezni.

Egyéb diólevélatkák
Diólevélatka, Phyllocoptes unguiculatus
Ez az atkafaj csak a diófán él meg, 1897 óta ismerik. Szabad szemmel a levél megbarnulásáról
ismerhető fel, az atka 20-30-szoros nagyításban látszik jól.
Télen a 0,1-0,15 mm-nyi fehéres, orsó alakú, megtermékenyített nőstény a rügypikkelyek
mélyedéseiben és a felső pikkelylevelek alatt húzza meg magát. Rügybomlás után a barkákon
és a fiatal hajtásokon vándorol, a levélen szívogat, és a levélkék ereinek mélyedésébe, az
érzugokba rakja fehéressárga tojásait.
Károsítására megbarnul, ólomfényű lesz a levél. Jellemző tünet még a levélér barnulás, valamint a csúcsi levélke pusztulása.
Egy atka élettartama rövid, egy hónap. A petéből 8 nap alatt lesz lárva, ami 4-5 nap után nimfává alakul, majd 4-5 nap múlva
kifejlett példánnyá. Egész életét a levélzeten tölti. A meleg, 25 C° fölötti idő kedvez fejlődésének. Meleg nyáron öt-tíz
nemzedéke is lehet. Nyár közepére szaporodik fel, a megtámadott levél lehull. A diólevél elszíneződése kezdetben világos
gesztenyeszínű, a levélereknél. Később az elszíneződés a levélerek mentén terjed, még később már kiterjed a levélfelület
egészére. Nyár végére az egész lombozat elbarnulhat, szárad, korai lombhullás következhet be. Ebben az állapotban egy
levélen az atka többezres létszámban található.
A diólevélatka életmódjának leírása főleg külföldről ismert, itthon még kevéssé kutatott. Valószínűleg helytálló Engelhart
Lajos diótermesztő Kolléga megfigyelése, hogy a szőlőlevélatka életmódjára hasonlít. Ebben az irányban kellene keresgélni.
Rügyfakadáskor célszerű vegyszerezni ellene.
A hazai dióültetvényekben vagy nem fordul elő, vagy váratlanul elszaporodhat, meleg évjáratban. Hat évig nem látni, aztán
egy meleg tavaszon sok van. A legkorábban kihajtó diófák elsőként kihajtott levelei károsodnak tőle. Jellemző tünet, hogy az
A-117-es fajta első levelei fejletlenek, csavarodottak, világosak a károsításától, év közben már lehullanak. Utána
ugyanannak a fának a későbbi levelei már normálisak, és a szomszéd, később hajtó, más fajtájú diófán egyáltalán nem látni.
Ezt a levéldeformálódást is a diólevélatka rovására írom. Szinte az egész fán ilyenek a levelek, amikor a közeli többi fának
semmi baja. Érintésre egyes becsavarodott levélkék lehullanak, de a károsodott levélzet nagyobb része nő, erősödik.

Dr. Voigt Erzsébet kimutatta, hogy atka jelenlétére lehet következtetni akkor is, ha csak annyit látunk, hogy a fejlettebb
zölddió felszínén parás pontok vannak. Ezek vagy levélatka, vagy még le nem települt szemölcs- vagy gubacsatka, esetleg
más rovar szívásának begyógyult nyomai, amelyek semmilyen károsítást nem jelentenek. Ilyen, paraszemölcsös - helyesebben
csak parapöttyös - zölddiót mindenki ismer, és nem is tekintjük károsodottnak. Nem állítom, hogy a következő képen atka
okozta a parásodást, de valahogy így néz ki.

De más atkafajok is előfordulhatnak a dión. Véletlenül megtudtam, hogy Lengyelországban még a
következő öt diókárosító atkafajt is leírták: Aculus fascigrans, A. meghriensis, A. juglandis, Phyllocoptes
juglandivagrans, Anthocoptes striatus. Ezekről az atkákról azt hiszem, egyikünk se tud semmit, pedig itt
élnek, közel a magyar határhoz. És Lengyelország csak egy ország, mennyi van még azon kívül!
Példának itt van Kalifornia is, ahol atka címszó alatt a Tetranychus urticae, a T. pacificus és a
Panonychus ulmi fajokat ismerik. És még mennyi ország van!
A feketedió levele ugyancsak szenved az atkáktól. Jobbra egy feketedió-károsító atka képe látható.
Minden, levélkárosító atkára érvényes, hogy a ragadozó atkák erősen vissza tudják szorítani
létszámukat. Ha nem permetezünk atkaölőszerrel.

Levélbarkók (ormányosok)

Phyllobius fajok (P. oblongus, argentatus és pyri). A levélbarkók jellemző alkata:
Az ide tartozó mintegy 25 hazai faj közül a közönséges levélbarkó, az ezüstös levélbarkó és a
gyümölcsfa levélbarkó szokott a diófákon előfordulni, legtöbbször együtt, május elejétől június
végéig. Meleg tavaszon április végétől. Erdő közelében lehet erősebb a barkófertőzés.
3,5-6,5 mm-es ormányos bogarak. A lárvák (kukacok) a talajban élnek. Évente egy nemzedékük
fejlődik.
A kifejlett bogarak a leveleket rágják. Megjelenésük, kártételük kiszámíthatatlan, meleg
időjárásban képesek súlyos károkat okozni. Kárképük jellegzetes, a diólevelet a szélétől befelé
karéjosan fogyasztják. Fiatal ültetvényben, intenzív diósokban és diófaiskolában lehet jelentősebb
a kártételük.
Közönséges levélbarkó április végi diólevélen:

Májusi diólevélen:

Életciklusuk vége felé párosodnak, majd a nőstények petéznek.

Ezüstös levélbarkó:

Gyümölcsfa levélbarkó:

Sok szerrel szemben ellenállók. A Thiodan (vagy Thionex) jó ellenük és az Ultracid. Engedélyezve pedig egyedül a Zolone 35
EC van. A kifejlett bogarak ellen kell permetezni. Védekezni csak akkor kell, ha nagy az egyedszám, vagy ha fiatal telepítésű
diósban lépnek fel.

Ormányos bogarak a dióskert területén, igaz, nem diófán (Monok Sándor felvétele):

Végül csak a szépség kedvéért hadd mutassam meg ezt az aranyos kis ormányos levélbarkót. És nem állom meg, hogy a
Magyar Postát meg ne dícsérjem, mert ha odáig még nem jutott el, hogy a diólevelet károsító barkókat népszerűsítse, de a
répabarkót már igen. Egyébként az is levélbarkó. (jobbra)

Levélbolhák
Igen, levélbolhák is előfordulhatnak.

Tarka diólevéltetű
Callaphis juglandis, újabban Panaphis juglandis. Magyar neve nem hasonlít az
idegen nyelvű elnevezéseire, például a franciák nem tarka levéltetűnek mondják,
hanem a levélerek levéltetvének.
Életmódja, kártétele és a védekezés lehetőségei szinte azonosak a sárga
levéltetűével.
Egész életét a diófán tölti, a levélke színén, annak főere mentén sorakozva szívogat.
A párás meleg éveket szereti. 1,5 mm-es fekete tojásban tölti a telet, a tojás a rügyek mellett található meg télen,
nagyítóval.
Az áprilisban-májusban kikelő ősanyák szűznemzéssel, elevenszüléssel hoznak létre újabb nemzedékeket,
amelyek között szárnyas nőstények is vannak, ezek újabb diófákra viszik át a fertőzést. Más fajú fákon a tarka
diólevéltetű nem él meg.
Ősszel hímek is fejlődnek, és a télre lerakott tojások már ivaros szaporodásból származnak. A petéket a fás
részek rejtekeibe rakja.
A szárnyas nőstény és hím egyedek 3,6-3,7 mm nagyok, a szárnyatlan nőstények kisebbek. Potrohuk
citromsárga, sötétbarna foltokkal, szárnyuk sötétbarnán erezett.
A tarka diólevéltetű édes ürüléke, a mézharmat a hangyák kedvelt tápláléka. A mézharmaton fekete
korompenész telepszik meg, ami a dióra csurogva azt elszínezheti. Csak küllemi hiba.
A levéltetű jelenléte a hangyák jelenléte miatt szembetűnő. Komoly kárt nem szokott okozni. Kártétele a tápanyagok
elszívása miatt a diófa gyengítésében jelentkezik. Ha júniusban sok a levéltetű, a diók aprók maradhatnak.
Nem beszélve arról a káráról, hogy az édes ürüléket látogató hangyák állandóan a diósgazda nyakába hullanak.
Heves záporok a levéltetű-állomány egy részét lemossák a levelekről. Vegyszeres védekezésre a tavaszi megjelenésüket
követő idő a legalkalmasabb, május végéig.

Rügybomláskor a tarka diólevéltetű által megsanyargatott diólevél:

Erős fertőzöttség tavasszal:

Néhány kép a tarka diólevéltetű és a hangyák kapcsolatáról:

Sárga diólevéltetű

Chromaphis juglandicola
A sárga diólevéltetű nálunk nem szokott súlyos károkat okozni, de Kaliforniában az egyik legveszélyesebb diókárosítóként
tartják számon.
Egész életét a diófán tölti. A párás meleg éveket szereti. Fejlődésmódja eltér a tarka diólevéltetűétől, mert a lárvák szinte
mindegyike szárnyas imágóvá fejlődik éven belül, és egy évben tíz nemzedéke is kifejlődhet. Ezért váratlanul tömegesen
felszaporodhat, egy évben többször is, főleg meleg, párás időben. Lehűlés, száraz meleg idő, valamint záporok hatására
állománya csökken.
Ezt a levéltetűt a hangyák nem látogatják, ezért nem feltűnő a jelenléte. Egyébként sem a levél színén, hanem a fonákán él,
elszórtan.
Sárga diólevéltetű közelről:

Ha a sárga diólevéltetű a nyár közepére elhatalmasodik, közvetlen károsítása a zölddiók fonnyadásában és a dióbél
sötétedésében jelentkezik.
Mindkét diólevéltetű-fajnak talán a járulékos kára lehet jelentősebb, az édes ürülékükön megtelepedő korompenész bevonja
a diólevelet,akadályozza annak életfolyamatait (légzés, asszimiláció), és a diótermésre csorogva feketedést okoz.
Védekezni lehet éppen ellenük vegyszeresen is, de mindkét levéltetűfajnak tömegesek a természetes ellenségei. Zengőlegyek,
fátyolkák, katicák, fürkészdarazsak, élősködő gombák. Ezekről részletesebben a biológiai védekezési módszerek
taglalásánál.
Tetszik látni, tisztelt Kollégám, milyen szépen leírtam a két levéltetűfaj jellemző elhelyezkedését a diólevélen? Megjegyzem, a
növényvédelmi szakirodalomban is mindenhol így olvasható.
Vannak mégis egyes tetű tetvek, akik nem olvassák az irodalmat, hanem azzal ellentétesen helyezkednek el, a diólevél színén,
elszórtan.

Az ilyenekkel nem lehet mit kezdeni.

Sodrómoly
Amíg magam nem láttam, nem gondoltam, hogy sodrómoly is károsíthatja a diólevelet. De aztán hozzáértők felvilágosítottak,
hogy igen.
Sodrómoly kártétel egy diófaiskolában:

Szövőlepke
Hyphantria cunea
Medvelepkének is mondják. Mindenki ismeri, nem kell vele sokat foglalkoznom.

A dióskertben általában nem állandó lakos, hanem úgynevezett berepülő lepke. A dió az eperfa mellett az egyik kedvenc fája.
Lepke formában telel odvakban. A nagy farontó lepke azért is káros, mert a lárva odvában áttelelhet a szövőlepke. A
szövőlepke melegigényes, közepes páratartalmú meleg idő a legkedvezőbb a felszaporodásához. Évente két nemzedéke
fejlődik ki.
Lárvái diólevélen:

Kártétele:

Vegyszeresen akkor a legcélszerűbb védekezni ellene, amikor a hernyók még kicsik. Más rovarok ellen is használatos
szerekkel. Biológiai jellegű védelmet a Bacillus thuringiensis bevetésével érhetünk el, ez hatásos a szövőlepke ellen.
Fiatalkoromban a szövőlepkét még amerikai szövőlepkének nevezték. Itt a bizonyíték, hogy nem alaptalanul. A felvétel az
Egyesült Államokban készült.

Gyapjaspille
Lymantria dispar
Igen, a sokat emlegetett, félvilágszerte súlyos károkat okozó gyapjaspille is megjelenik diófáinkon. De jelentősebb
kártételéről még nem szereztem tudomást.

Úgy látszik, a gyapjaspille hiába képes erdőket is kiirtani, diófáinkon nem fog elhatalmasodni. Legalábbis erre utal Szun és
társai kínai kutatók megfigyelése, miszerint a mi diófánkhoz hasonlóan jó juglontermelő mandzsúriai diófák zöld burkának
juglontartalmú kivonata permetezőszerként hatásos volt a gyapjaspille ellen. Érzékeny a diófa juglonjára.

Diómoly
Gracillaria rosciopenella
Nálunk még nem említették, de tőlünk keletre általános. A lepkék a levélbe petéznek. A lárvák a fiatal diólevelek belső
sejtjeit fogyasztják, a külső kutikula-réteg gyakorlatilag sértetlen marad. Ezért a levelek zsugorodnak, torzulnak.

Felszívódó rovarölőszerrel védekeznek ellene.

Zsákhordóbogár
Clytra laeviuscula
A zsákhordóbogár igazi különlegesség. Nevét lárvája egyedülálló tulajdonságáról kapta.
De előbb a kártételéről. A következő képen is látható fűzfa- vagy nagypettyes zsákhordóbogár kifejlett egyede fák és cserjék
levelével táplálkozik, elsősorban fűzfalevéllel, de azon kívül 5-6 másik fa levelén is elél. Feltűnő színe, nagy pöttye messziről
jelzi a ragadozóknak, hogy nem szabad megenni, mert mérgező. Részben a gazdanövényből raktároz a szervezetében mérget,
például fűzfából szalicilt, részben maga termel méreganyagot, és azt a szervezetében gyűjti fel.
Petéit hangyaboly közelében a földre pottyantja.
A lárvák 2-4 évig fejlődnek a talajon. Elhalt rovarokból táplálkoznak, a hangyatojást előszeretettel eszik, és a hangyát is
megtámadják.
A lárvák zsákot fejlesztenek ki saját váladékukból, és a zsákot vagy magukkal hordják, vagy kibújnak belőle, vagy teljesen
belebújnak. Ilyenkor a zsák száját is összehúzzák. Ilyen állapotban hangyatojásra hasonlítanak, és a hangyák beviszik a
bolyba.
Mondjam-e tovább?

Kártétele a diófán egyáltalán nem jelentős.

Feltűnően szép bogár.

Dió- és diófapusztító emlős állatok

Mottó:
"A mókus ősszel begyűjti magának a diót,
hogy télen majd elővehesse és elfogyaszthassa."
(Agatha Christie: A titokzatos Kék Vonat, 250. o.)
(bűnügyi történet)
Mottó:
„Najmilej do orzecha
Wiewiórka sie usmiecha!”
(Mi drágát ad a diófa,
Az a mókus mosolya!)
Wladislaw Scislowski
Az emlősök közül a mókusok (Sciurus vulgaris) jellegzetes
termésfogyasztók, ezzel állítólag kárt okoznak. Például a
tiszakóródi dióliget bennszülött mókusait könnyen
megfigyelhetjük.
A mókus nemcsak az érett, hanem a még zöld burkú, már szilárduló belű diót is előszeretettel
fogyasztja reggeliként és vacsoraként.
Az érett diót pedig felkészletezi olyan
helyen, ahol eső, nedvesség nem éri, de
számára télen is elérhető, megtalálható.
Tudjuk, a dió héjának feltöréséhez a törési ponton mintegy 15 kg erő
szükséges. Elvárható ekkora erő egy aranyos apró mókustól? Nem is így
töri. Ismeri a diótermés anatómiáját, és a leggyengébb részén, a varrata
mentén rágja félbe a diót. A fa alatt pedig az üres féldiók gyűlnek:

A mókusnak haszna is van. Terjeszti a diótermést, szaporítja a diót. Nemcsak a véletlenül elejtett diókból szaporodik a diófa,
hanem a télen el nem fogyott raktárkészletből is.

Az őzbakok (Capreolus capreolus) a fiatal diófák törzséhez dörzsölik agancsukat, ezzel elég sok csemete pusztulását
okozhatják a téli időszakban. De nemcsak télen. Az őz a többéves fáknak is képes a teljes kérgét leszedni. De ha csak félig
szedi le, akkor is elpusztul a fiatal diófa.
Májusi őzkár és ugyanaz a fiatal diófa augusztusban:

A vaddisznók (Sus scrofa) a dió magvetést képesek felkutatni és akár teljesen kitúrni. A fiatal facsemetéket pedig lerágják.
Az emlősök közül a mezei pocok (Microtus arvalis) a legjelentősebb diófa-károsító. A
fiatal facsemeték körüli kapált, művelt, lazított földbe előszeretettel fészkel, és a
diófa gyökerét rágja a téli időszakban. Ezen kívül a törzs kérgét is lerágja, akár a hó
alatt is, és a csemete pusztulását okozza. Különösen kedvez számára, ha a facsemete
körül fakéregből, fűrészporból, stb. takaróréteget készítünk. Sajnos, kénytelenek
vagyunk a pocok ellen - különösen szárazabb években - csalétekkel mérgezni.
Természetes segítőtársaink, a pockon élő ragadozók - róka, elvadult házimacska,
menyét, egerészölyv, kékvércse, baglyok, stb. - sok pockot megesznek. De sajnos,
nem mindet. Ha megritkult a dióskertünkben a pocokállomány, máshova mennek
táplálkozni, hogy a biológiai egyensúly helyreálljon. A biológiai egyensúly pedig azt
jelenti, hogy ha sok diónk terem, akkor sok pocok is megél rajta.
A következő képen egy ragadozómadár által elejtett, de egyben el is felejtett pockot látunk.

A mezei pocok ősszel az össze nem szedett diót - ha van megfelelő üreg - elraktározza, és folyamatosan megeszi. Dióhéjak a
mezei pocok raktárából:

A pocok tavaszi nagytakarításakor egész diók is előkerülnek:

A rákövetkező őszön pedig dióéréskor újból kitakarítja föld alatti raktárát, kihordja a tavalyi dióhéjakat, és bekészletezi az
idei diót:

Ne feledkezzünk meg a dióraktár egereiről se! Nem is tudnánk, annyira büdösek. Nincs cicó, kell egy cica. Vagy egérméreg.

Ez a staniclis módszer elég primitív, külföldi. De ha nem kapni speciális, párnás egérirtó csalétket, nekünk is így kell a raktár
fala mellé helyezni, sűrűn.
Ha dióskertünk már kielégítően terem, megjelennek a nagyobb diófogyasztó rágcsálók is. Hörcsög jelenlétére következtetek
a föld alól kibányászott altalaj mennyiségéből, de a rókafogta hörcsög maradványából is.

A kószapocok (Arvicola terrestris) főleg víz közelében, de máshol is az 5-6 éves fáknak is
képes a teljes gyökérzetét úgy megenni, hogy a végén a fatörzs alján csak egy kihegyezett
ceruzához hasonló gyökértörzs-maradványt találunk. Ha fertőzése előfordulhat, a
telepítésre kerülő csemetéket akár 40 cm-es talajmélységig is vegyük körül műanyag
törzsvédő hálóval. Aztán 10 év múlva külön gond lesz ennek eltávolítása.
Egyébként a füstpatront ajánlják ellene.
A kószapocok járata úgy néz ki, mint a vakondtúrás. A különbség annyi, hogy a vakond a
túrás közepén jön ki, a kószapocok pedig az egyik szélén. Ha kijön egyáltalán.

Kártétele:

A kószapocokjárat bejárata, pocokirtózva:

Búcsúzzunk a kószapocoktól az alábbi képpel:

A mezei nyúl (Lepus europaeus) fogát télen is koptatni kell, mert állandóan nő. Az őszi lombhullástól kezdve az áprilisi
kizöldülésig, amikor már más ennivalót is talál, előszeretettel rágja a diócsemeték és a fiatal, néhány éves diófák kérgét. A
kérget körberágja, a fiatal fák pusztulását okozhatja. Rendszeres jelenlétünkkel nem tudjuk elriasztani, a kutyától se fél, a
dióskertbe mindig visszatér. Kerítéssel nem lehet ellene védekezni, mert a drótkerítés drótszálait alulról a fogával
széthajlítgatja, a dióskertbe állandóan több be- és kijárattal rendelkezik. A téli szezonban elkerülhetetlen a fiatal fák
tözsvédőzése, 40-50 cm magasan.
Ugyanígy az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) is.
Mezei nyúlak a dióskertben:

A nagy pele (Myoxus glis) a diótermésből téli tartalékkészletet halmoz fel.
A diótermést a raktározás során az egerek károsíthatják.

Ne feledkezzünk meg háziállatainkról se! A juhok az elérhető diólombot mind lelegelik:

Kedvenceink, a kecskék úgyszintén.

Madarak
Mottó:
„diófának három ága
minden ágán egy madárka"
(Hervay Gizella verse: Diófa)

Vetési varjú
Corvus frugilegus
A madarak közül a varjakat tartják számon, amelyek sok diót képesek elhordani, jóval többet, mint amennyit feltörnek és
elfogyasztanak. A vadon nőtt diófát a népnyelv varjú ültette diónak nevezi. Vad körülmények között a diófák terjesztésében
játszott szerepük nem értékelhető eléggé, de a dióskertekben jelenlétük bosszantó.

A varjak az elvetett magdiókat is kikaparják.

Szajkó
Garrulus glandarius
Rokona a varjúnak, úgy is viselkedik, ami a diófogyasztást illeti.

Harkályok

Magyarországon 9-10 harkályfaj él. Más vidékeken más harkályfajok is számításba jöhetnek, például Nyugat-Európában a
diótörő madár (Nussknacker, casse-noix, stb).

A dióskertekben károsnak tartják a különböző harkály-fajokat. A fás
részek kártevőit pusztítják ugyan, de a törzsön és az ágakon sebeket
vágnak, amelyek a gombás fertőzések kapui. És a harkályodu is egy
nagy nyílt seb a diófán. Fent jobbra a fiatal diófa törzsén vágott nyílás
látható, amit az egyik harkályfaj, a zöld küllő vágott, amikor a nagy
farontó lepke lárváját szedte ki.
Az egészséges diófa a harkályvágta sebet viszonylag hamar beforrja.
Az előző képen látható károsítás tavasszal történt, és télre már alig
látszik (jobbra), és egy évvel később már egészségesnek tekinthető
(még jobbra).
Elterjedt tévhit, hogy a harkályok és egyéb madarak a diófán annak
nedvéért vágnának lyukat, mert szomjasak. Valóban gyakran
megfigyelhető, hogy a madár által vágott üreg környékén erősen folyik
a diófa leve. De ez a lé sötét színű, a diófa és az őt károsító rovar
küzdelmének terméke. A harkálymetszés után ez a léfolyás megszűnik.
A harkályok közül a nagy fakopáncs (Dendrocopos major) az érő és az
érett diót elhordja, egy alkalmas fa hasadékába szorítva szétüti, és
megeszi. Nem szép tőle.
A diótörő madárról pedig azt állítják, hogy az összegyűjtött diót fák
üregeiben tárolja, és onnan fogyasztja.
Egy-egy harkály többezer szem diót is képes megenni. Hogy mégsem okoz nagyobb kárt, annak az az oka, hogy nagy a
területigényük. Egy kisebb termetű harkálynak is - a téli időszakban - legalább 500 hektár az egyéni területe.

Csuszka
Sitta europaea
Tessék elképzelni, a csuszka képes felnyitni a dió héját! Hogy milyen madarak vannak!

Pedig csőre rövid, mégis erős. A diót a fa odvába teszi, és ott kalapálja. Ha nincs odu, alkalmas, például korhadó fán váj
egyet.
Madarak ellen a riasztás is megfelelő védelem. Ágyúval ugyan a jó diósgazda nem lő nemcsak verébre, de más madárra se,
egyes dióskertekben mégis találhatunk ágyút.
Madárriasztó ágyú:

Virágos élősködők
Viscum album - Fehér fagyöngy
Félélősködő, mert a fa által felvett vizet és szervetlen anyagokat szívja ki gyökerével a diófa ágaiból, és saját leveleiben
alakítja át saját szerves vegyületeivé.
A fagyöngy termését madarak eszik meg, de magja sértetlenül vészeli át az emésztési folyamatot, és az ürülékkel kerül a
diófa ágaira. A fagyöngy magja májusban csírázik, és a csíranövényke gyökérrésze a kéreg alatt a farészbe hatol. Sebeken
keresztül könnyen támad. A kifejlett növény évelő, életét a fán tölti. Kártétele a diófa gyengülésében jelentkezik. A diófa
mellett más nagyobb erdei fákon is él.
Védekezni a fáról való levágásával lehet ellene.
Meg kell jegyeznem, elég régóta nézegetem a diófákat, de magam még nem láttam fagyöngyöt diófán, akkor se, ha a közeli
fákon előfordult.

Termés kártevői
Almamoly
Cydia pomonella
Az almamolyt mindenki ismeri, aki már evett kukacos almát, vagy tört férges diót.
Az almamolyhoz egyébként is mindenki ért, nem kell vele részletesen foglalkoznom.
Lepkéje:

Az almamoly életciklusa (francia növényvédők nyomán):

A vízszintes fehér sáv választja el - elméletben - az első és a második nemzedéket. A
baloldali és a jobboldali sötét sávok az áttelelő lárvákat jelzik. A középső, rövid sötét sávok
pedig a bábállapotot. A többi kikövetkeztethető.Látjuk, az első nemzedék lepkéi 15 C° fölött
kelnek ki, általában májusban, és a második nemzedék megjelenéséhez is meghatározott
hőösszegre van szükség. A lepkék keléséhez normális légnedvességre is szükség van, 60 %
relatív páratartalomra.
Elsősorban az almatermésűek kártevője. A diót az évi második nemzedéke károsítja,
dióban károsítása júliusban és augusztusban következik be, ezért már június végétől
védekezni kell ellene. Újabban azt mondják, száraz, meleg nyarakon, amilyeneket az elmúlt években is többször is
elszenvedtünk, az almamolynak három nemzedéke is lehet. És a nemzedékek manapság már nem különülnek el világosan
egymástól. Görögországban jellemzően hosszú, forró a nyár. Egy görög növényvédő tette közzé az almamaoly kibújt
lárvájának fényképét. Valószínű, a harmadik nemzedékből.

Legújabban már azt hallani, az almamoly-nemzedékek annyira egymásba folynak, hogy el se különíthetők egymástól.
Májustól szeptemberig rajzik, májustól gyakorlatilag a dió-vegetáció végéig berepül a dióskertbe. És létezik a dióskertben
élő, bennszülött populációja is.
Az almamoly hernyójának rágó szájszerve van, tehát csak szilárd tápanyagot tud elfogyasztani. Júniusig a zöld dió bele még
folyékony, ezért az almamoly nem képes károsítani. Legalábbis ez a megállapítás szerepelt 2011-ig a hazai és a nemzetközi
szakirodalomban. Hazai kutatóé, dr. Voigt Erzsébeté az érdem, hogy nemcsak kimutatta, le is fényképezte, hogy az almamoly
első nemzedékének lárvája megél a folyékony dióbélen. Akármilyen a szájszerve.
Mihelyt megkapom a fényképet, ide fogom beilleszteni. Tisztelt almamoly iránt érdeklődő Kollégám, kísérje addig is
figyelemmel könyvem későbbi változatait.
Az almamoly kártétele úgy következik be, hogy a lepke petéjét a zölddió kocsánya mellett tojja le, a kikelő lárva rágja be
magát a zöld kopáncson és a még nyílt alapi nyíláson át a dióba. A lepke a diólevélre is petézik, a zölddiók közelében. A lárva
ott is a dióba rághatja magát, ahol a zölddiók diólevéllel érintkeznek. A peték egyediek, vagy kettős-hármas csoportokban
találhatók.
Fehéres, lapos petéi felismerhetők, fényképezhetők. A fehér pete először piros gyűrűsre változik, majd megjelenik a lárva
fekete feje, és ezután indul el a lárva a levélen mászva zölddiót keresni. Ha nem talál, 1-2 nap alatt elpusztul. A peték kelése
hűvös időben egy hónapig is elhúzódhat, a hűvös idő a petében fejlődő lárvák pusztulását is okozhatja.

A lárva a dió belében 2-3 hét alatt fejlődik ki, majd kibújik. Nemcsak az alapi nyíláson, hanem nyílt varratú diófajták
esetében a varrat hézagain is beférkőzhet.

Zártabb alapi nyílású fajták - vagy magonc-egyedek - esetében a lárva beés kijutása akadályozottabb, ezek természetes úton védettebbek a
fertőzéstől.
Az almamoly bebábozódva a talajban, valamint a fán, a fakéregben és a
mumifikálódott gyümölcsökben telel. A lárvák bábozódása a diófa
kérgének repedésében, vagy a talajra hullva a diófa törzsének közelében
megy végbe. A téli hideg nem árt az almamolynak. Ellenben az enyhe,
nedves tél elősegíti az almamolyon élősködő parazita gombák fejlődését,
így csökkenti az áttelelő almamoly-állományt.
Az almamoly melegkedvelő, hűvös nyarakon nem szokott jelentős fertőzést
okozni. Melegebb éghajlaton - Török- és Görögországban - az almamoly
lárvája úgy is károsít, hogy a fiatal zöld diókat rágja, és erre azok lehullanak. Ezt újabban nálunk is tapasztalni, ha az első
nemzedék fertőz. Spanyolországban például, ahol a miénknél hosszabbak és melegebbek a nyarak, az almamoly első
nemzedéke május végén, június elején már károsít.
Az igen késői fertőzés pedig akkor jelentkezik, amikor a lárva már nem jut be
a dióhéjba. Ekkor a héjon kívül, a burok alatt fészkeli be magát, és a burkot
eszi. Ekkor a dióbelet nem károsítja, de a dió héján lemoshatatlan foltot
okoz, ami rontja a héjas értékesítés lehetőségét. Uniós szabvány szerint a
héjas dió 1 %-a lehet almamoly-foltos.
Távolról nem fertőz, tapasztalatok szerint a lepke 300-400 m-nél messzebb
nem vándorol. A lombozat nedvessége és a szél egyaránt csökkenti a lepkék
aktivitását.
Az ősszel a dióban maradt hernyó a dióból a raktárban bújik ki, a dión kívül
bábozódik, alakul át lepkévé, télre meghúzza magát egy rejtett helyen. Az őszi
hernyóból fejlődő lepke a raktárban már áprilisban kirepül. Ekkor elvegyül más raktári molyokkal, összetéveszthető velük.
Felmerül a kérdés, hogy az almamoly lárvája hogyan képes elviselni, túlélni a zöld dióburok magas juglontartalmát, ami
kifejezetten rovarölő hatású. Svájci kutatók - Piskorski és Don - szerint a juglon bár nem halálos az almamoly lárvájára, de
mégis károsítja. Fejlődése lassabb, mint almában, a kikelt lepkék is kisebbek, és kisebb a nemi aktivitásuk is. Mérték, a
dióburokban lévő juglonkoncentráció kétszerese viszont már halálos az almamoly-lárvákra.
A lárva számára a fő védelmet az jelenti, hogy emésztőcsatornájában átalakítja a juglont, trihidroxi-naftalénné, ami már nem
mérgező. Ez a vegyület nem stabil, a levegőn oxidálódva újra mérgező juglonná alakul.

Tapasztalatom szerint nem káros, előnyös, ha a dióskert mellett almáskert van. Az almamoly jobban szereti az almát, és ha
lehet, a dió helyett azt választja. Feromoncsapdás mérések szerint az almamoly egyedsűrűsége a dióskert melletti
almáskertben 20-30-szoros a dióshoz képest.
Saját tapasztalataim is alátámasztják, hogy az almamoly ellen sikeresen lehet védekezni - nem túl nagy fertőzés esetén, - ha a
hímlepkék összefogására feromoncsapdákat alkalmazunk. És nem is drága.

Mivel a lárvának rágó szájszerve van, amivel csak szilárd táplálékot képes fogyasztani, védekezni a nyár második felében
szoktak az almamoly ellen, amikor a dióbél már szilárdul. Előtte ugyanis a dióba jutott lárva nem képes táplálkozni, életben
maradni.
A vegyszeres védekezés sikerét egyébként is kérdésessé teszi a lepke életmódja, ugyanis nappal rejtőzik, éjszaka repül. Egy
éjszaka 50-80 petét képes egy nősténylepke lerakni. Persze, a kikelt lárvák permetezhetők.

Ha mégis vegyszerrel kívánunk ellene védekezni, többféle jó szer is van ellene, de ezekkel hadd ne foglalkozzam, vannak
ehhez jobban értők, és ők se használnak engedélyezett növényvédőszert, mert az almamoly ellen nincs szer engedélyezve a dió
esetében.
Sőt, hogy ne legyen olyan könnyű az életünk, az almamolynál már növényvédőszer-rezisztenciát is megfigyeltek.
Ha heti 5 hímlepkénél többet fog feromoncsapdánk, már permetezni kell. A probléma csak az, hogy minden héten többet fog
ötnél.
Még megjegyzendő, hogy az almamoly-lárvák kártételéhez járulékosan egy gabonalégyfaj (Macrothorax ruficornis)
nyűvének kártétele is kapcsolódhat. Az almamoly-lárva után ő is berágja magát a zöld dióburokba, de a csonthéjon kívül
marad, kártétele a burok pusztításán túl a csonthéj elszínezésében merül ki. (Egyébként többek között a körte, szilva,
mogyoró, tölgymakk kártevője.)

Raktári gabonamoly és a készletet károsító egyéb molyok
Nemapogon granellus
A ruhamolyhoz hasonló mozgású 5-6 mm hosszú lepke. Lárvája a tárolt
dióban ugyanolyan károsodást okoz, mint az almamoly, megeszi a dióbelet,
és ürülékével szennyezi az esetleges maradékot. A lárvák részben a dióban,
részben azt az alapi nyíláson elhagyva a tárolt diók közötti szűk helyeken
bábozódnak.
Nagy károkat nem szokott okozni. Ha a diótárolóban a
raktári gabonamolyok számát gyéríteni akarjuk, a
tárolt dió tetejére helyezzünk hullámpapírt, amibe a
raktári gabonamoly lárvája szívesen vonul bábozódni. Időnként a hullámpapírt égessük el.
Hasonló az aszalványmoly (Plodia interpunctella) életmódja, károsítása, de sokkal veszélyesebb. Mindenen megél: a megtört,
de ki nem válogatott dión, a dióbélen, a dióhéjon, a darált dióhéj-őrleményen, a különválogatott belső válaszfal-darabokon, a
dióhéj-porral szennyezett bármilyen felületen megtalálhatók nemcsak a kifejlett lepkék, hanem fehéres, apró lárváik is,
amelyek fonadékukkal hosszúkás szennyeződéseket is okoznak. A lepke bárhova hajlandó petézni, ahol diószagot érez,
függetlenül attól, hogy az azonnal kikelő lárva talál-e élelmet.
Nemzedékei nem függnek az időjárástól, egész éven át szaporodik, fertőz.

Nem elég a feromoncsapdás gyérítés, az igazi védelmet a késztermék azonnali lezárása jelenti, a dióbél vákuumfóliázása, a
dióhéj-őrlemény zsákjainak azonnali lezárása, és semmilyen félkész terméket nem szabad tárolni. A feldolgozás során
keletkező szemetet (apró törmelék, papír- és műanyaghulladék, stb.) a tárolási helyről sürgősen el kell távolítani.
A készletmoly (Ephestia elutella) és a lisztmoly (Anagasta kuehniella) inkább a tárolt dióbelet károsítja. Kártételük legalább
akkora, mint a raktári gabonamolynak. Mindenesetre igen hasonlók, mindegy is, hogy melyik molyosít.
A raktári molyoknak főleg fűtött raktárakban télen is folyamatos az életciklusa, 2-3 vagy több nemzedékük van évente.
Minden raktári moly ellen jól lehet védekezni feromoncsapdával, de nem mindegyik ellen kapható.

Amerikai eredetű dióburok-legyek
Többféle diókopáncs-légy létezik, a két fontosabb a Rhagoletis completa, amely
már nálunk is megtelepedett, valamint a R. suavis, de találkozni a R. juglandis
léggyel is, Amerikában pedig felfigyeltek a R. pomonellára is, mint diókárosítóra.
A Rhagoletis legyek a mi cseresznyelegyünk (Rhagoletis cerasi) testvérei, akit
mindannyian jól ismerünk, hiszen volt szerencsénk találkozni kukacos
cseresznyével. A két fontosabb amerikai diókopáncs-légy károsítása hasonló.
Kanadában, de máshol Amerikában is "husk maggot" vagy "husk fly" néven
nevezik a diókopáncs-legyeket, a francia irodalomban "mouche de brou du noyer"
néven találkozni velük. Magyarországon Voigt Erzsébet tanulmányozta intenzíven
a dióburok-legyeket.
A Rhagoletis-legyek jellemzően kisebbek, mint a házilégy, színük barnás, és
könnyen felismerhetők torvégi világossárgás pöttyükről, valamint szárnyaik rajzolatosságáról, a feketés foltok minden faj
esetén máshogy helyezkednek el.

A R. completára a határozott, erős, szárnyvégi L betű jellemző, és a betű előtt is van két, keresztirányú csík. További különös
ismertetőjel, hogy szeme színe zöldeskék.

A cseresznyelégy szárnya annyiban különbözik, hogy az L betű előtt egy fekete pont van.

A R. suavis szárnyán a szárnyvégi L betű egy átkötéssel kapcsolódik az előtte levő keresztirányú fekete folthoz.

A R. pomonella szárnyvégi foltja póklábra hasonlít.

Még az amerikai keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata) szárnyának rajzolata tarthat számot érdeklődésünkre, mivel
azzal is találkozhatunk, és jó, ha nem tévesztjük össze más fúrólegyekével. Balra a mi cseresznyelegyünk, jobbra az amerikai
keleti csresznyelégy, aminek a szárnyszéli rajzolata elágazik. (A felvilágosításért köszönet dr. Voigt Erzsébetnek.)

A fő diókárosító tehát a Rhagoletis completa. Az Egyesült Államokban 1929-ben figyeltek fel rá. Európában 1980-ban jelent
meg, Észak-Olaszországban és Svájcban. A következő terjedési hullámot 2007-ben észlelték, amikor egyszerre találták meg
Franciaországban, Németországban, Szlovéniában, Ausztriában.
Bár kifejezett diókárosítónak tartják, károsított már őszibarackon is.
Évente egy nemzedéke van, a kifejlett legyek július
elejétől szeptember elejéig repülnek. A hím legyek
rendszerint "saját" diójukon tartózkodnak, ahol a
nőstények előbb-utóbb felkeresik őket. Egy nőstény légy
300-400 petét rak le, diónként mintegy 15-öt. A nőstény
légy a párosodás után 4-10 nappal a dióburokba tojja
petéit, és az 5-10 nap alatt kikelő krémszínű, kifejletten
centimétert elérő nagyságú nyűvek kifejlődésük 3-5 hete
alatt megeszik a burok belső, lágyabb részét. Akár 20-25
lárva is élhet egy dión. A kifejlett lárvák a talajra
hullnak, ott bábozódnak, néhány centiméter mélységben.
Így néz ki a dió a lárva kifejlődésének idején. Első nap: a
szúrásnyomok látszanak. Negyedik nap: kikeltek a
lárvák. Tizedik nap: a lárvák eszik a dióburok belső, lágy
részét. Harmincötödik nap: a lárvák kirágják magukat a
dióburokból, és a földre hullanak, bábozódni.

Dióburok-légy bábok:

A bábozódás néhány centiméteres mélységben megy végbe a talajban. A következő évben a kifejlett legyek nagyobb része
megismétli az életciklust, kisebb része pedig vár a talajban még 1-2 évet.
Nem tévesztendő össze a dióburoklégy fertőzése a xanthomonaszos bakteriózissal, a szél hatására a
faághoz dörzsölődő dió barna foltjával, végül a gnomóniás gombabetegséggel se. Sőt, a
botryosphaeriás gombafertőzés tünete is hasonló. A dióburokban lévő juglon miatt fekete bármelyik
dióburok-károsodás.

Ha a fertőzés korai, augusztus közepe előtti, a rothadt dióburok hozzátapad a csonthéjhoz, azon
lemoshatatlan fekete foltot képez, a megtámadott diók nem áruképesek, míg késői fertőzés esetén a
dióbél még értékesíthető.

Kaliforniában júniustól a szüretig, októberig károsít. A korai kártételre a gyümölcs töpörödése, a bél feketedése és járulékos
kárként penészesedése a jellemző, míg későbbi károsítás esetén a dióhéj színeződik el, feketévé, gusztustalanná válik. Ha
erős a fertőzés, a dióbél hártyája is sötétedhet. A korai fertőzés gyümölcshullást is okozhat.
Amerikai tapasztalat, hogy a dióburoklégy a korábbi fejlődésű diófajtákat részesíti előnyben, azokon nagyobb a fertőzés,
mint a későieken. És úgy látszik, a dióburok állaga is hatással van a fertőzöttség mértékére. Franciaországban megfigyelték,
hogy egyes diófajták (Ronde de Montignac, Meylannaise, Bijou, Pedro) fertőzöttebbek, mint mások.

Az időjárás alakulása is hat a dióburoklégyre. Hűvös nyáron (pl. 2010-ben) a korai fertőzés is későbbre tolódik.
Amerikában július végén, augusztus elején rendszeresen permeteznek ellene kemény rovarölőszerekkel, amikor petéi
megjelennek. A "biológiai" védekezést pedig az jelenti ellene, hogy az útmenti és egyéb szórvány diófákat és feketedió fákat
kivágják. Pedig megfigyelték, hogy a Diachasmimorpha juglandis nevű parazita darázs lárvái a dióburoklegyek lárváin
élnek.
Mivel a talajban telel, a művelt felszínű diósok védettebbek tőle, ha egy tavaszi talajmozgatást kapnak.
A dióburoklégy az árnyékban lévő diók burkát inkább támadja, ezért metszési beavatkozással, világos, szellős korona
kialakításával is mérsékelhetjük kártételét.
Végül a fertőzött termés megsemmisítése is ajánlott.
A délnyugat-francia diótermő tájon néhány éve kötelezővé tették a diótermesztők számára a dióburoklégy csapdás
megfigyelését. Úgy tapasztalták, a sárga szín önmagában is vonzza a legyeket, ezért sárga színű csapdákat alkalmaznak. Úgy
találták, a sárga szín csalétekkel kombinálva jobb eredményt ad. Csalétekként ammónium-karbonát a hatóanyag, ami ízlik a
legyeknek. A dióburok-legyek ugyanis friss madárürülékkel is táplálkoznak, aminek ammónia-illata a tápanyagforrást jelzi a
legyek számára. A dióburok-legyek csapdázása tehát nem a lepkéknél megszokott ivari csalogató feromonokkal történik,
hanem a sok rovar számára vonzó sárga színt táplálék-illattal kell kiegészíteni. (Újabb köszönet dr. Voigt Erzsébetnek.)
Egy francia csapda ragacslapjának részlete és egy hazai, tornyiszentmiklósi felvétel, ez utóbbin 2012-ben több, mint 170
legyet számoltak:

Mivel a lepke jól repül, a csapdákat 2-3-4 m magasan kell felhelyezni, és hetente kétszer cserélni. A ragacslapokat célszerű
drót-rácsos csapdába helyezni, mert a denevéreket is vonzza, és megfogja. A csapdákat ott kell elhelyezni, ahol az előző évi
tapasztalat szerint nagyobb volt a fertőzés. Dióburoklégy-csapda kihelyezése Horvátországban, a Muraközben:

A dióburoklégy életciklusa és további képek:

A dióburoklégy nálunk is megjelent. Egy ideje itt
van már a szomszédban, Olaszországban,
Szlovéniában, ahol a diókutatók már foglalkoznak
vele. Svájcban és Németország déli csücskében 2002-ben figyeltek fel rá. Franciaországban már nagyon erős a fertőzése. És
azt emelik ki, hogy míg a cseresznyelégy kukacából jellemzően egy darab van egy gyümölcsben, a dióburoklégy legalább
tízszer annyira szapora. Horvát-magyar tudományos együttműködés eredményeként ma már a hazai, 2012-es előfordulás
térképét is ismerjük.

Itt, Európában nem jellemző a korai fertőzés, ezért kártétele leginkább a dióhéj küllemének elcsúfítására korlátozódik.
Egy hazai felvétel, ami nem biztos, hogy dióburoklegyet ábrázol, mert a szárny rajzolata nem látszik:

Egy németországi, erős dióburoklégy-kártétel:

A dióburoklegyek nemcsak a közönséges diót, hanem a japán diót, az arizonai diót és a feketediót is károsítják.
A Rhagoletis pomonella kártétele jóval kisebb, mint a másik kettőé. Több gazdanövényes.
Tisztelt, velem együtt a növényvédelemben laikus Kollégám, nehogy abba a hibába essünk, hogy mi fogjuk felfedezni
Magyarországon a dióburoklegyet!
Egyrészt dr. Voigt Erzsébet már több fényképet is kapott diósgazdáktól, amelyeken a fekete, rothadó dióburkot valami
kukacok eszik. De a szakértő kiderítette, hogy azok jelentősen különböznek a dióburoklégy lárváitól, nem is a talajon
bábozódnak, hanem a dióburokban. Valami gyengültségi károsítóról van ez esetben szó, amely kihasználta a baktérium vagy
gomba kártételét, és jól megél benne.
Másrészt - és ez a fontosabb! Aki dióburoklegyet lát, és nem jelenti, annak anyagilag annyi. Mert felügyeleti minisztériumunk
(már sok neve volt, jelenleg éppen VM-nek hívják) illetékes főosztálya felhívásban tette közzé, hogy a termelő köteles a
zárlati károsítókat - a dióburoklégy is ilyen - elpusztítani.
Dehát Kaliforniában se tudják elpusztítani, Német- és Olaszországban se, pedig a mi lehetőségeink egy fényévvel ezek után
következnek. Még növényvédőszert sem engedélyezett a dióburoklégy ellen a VM másik, ugyancsak illetékes hatósága!
Mert aki nem jelenti be, az annak kiszabható bírság legkisebb mértéke 15.000 Ft. De. És most idézem:
"Tekintettel arra, hogy a bejelentés elmulasztásával egyidejűleg a zárlati károsítók terjedését elősegítő magatartás is
megvalósulhat, a bírság összege 500 000 - 10 000 000 Ft-ot is elérhet."
Ne mondjuk azt, hogy ez minket nem érint, mert a törvény tekintetében termelő az, aki növényt termeszt, növényt, növényi
terméket hasznosít (beleértve a legeltetést is), feldolgoz, forgalomba hoz, tárol, szállít vagy felhasznál.
Szóval, a diófogyasztó is, aki tárolja és felhasználja a diót.
Tehát, ne fedezzük fel, ne vegyük észre. Vagy ha észrevettük, forduljunk el. Mint a mai Magyarország annyi más jelensége
elől.
Tisztelt növényvédő Kollégám, a dióburoklégy elleni országos küzdelemben a magam szerény módján én is résztveszek,
felkérés alapján megfigyelést végzek.

De dióburok-legyet nem találtam a ragacslapon. Igaz, meg se néztem, úgy küldtem vissza. Nehogy már én fizessem meg a
kilátásba helyezett 10 000 000 Ft-ot!

Őshonos dióburok-légy
Polyodaspis ruficormis, a gabonalegyek közül.
Nem tudtam róla,hogy ilyen is van. Pedig gondolhattam volna, mert itt-ott a saját dióim között is találtam rovarlárva által
károsított burkú, feketés héjú diót. De tényleg nem gondoltam, hogy a károsító speciális diókárosító. Mindaddig, amíg el nem
olvastam Bodor János 2012. október végi, erről szóló cikkét. Mert az összes korábbi szakkönyv, egyéb szakanyag
agyonhallgatta ezt a témát. A cikk annyira jó, hogy szövegét eredetiben illesztem be ide, a szerző utólagos engedélyét kérve.
Még egyszer írom, egy szava se származik tőlem, a cikkért járó összes erkölcsi és anyagi elismerés Bodor Jánost illeti.
"Az Észak-Amerikából Európába behurcolt nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) hazai megjelenésére vártunk,
eközben a már nálunk honos, a Chloropidae családba tartozó apró, fekete dióburoklégy, a Polyodaspis ruficornis elkerülte a
figyelmünket. Egész Európában és Ázsiában, így nálunk is országszerte előfordul, ahol csak táplálékot talál. A két
dióburokban élő légyfaj minden fejlődési alakja biztosan elkülöníthető, az általuk okozott kár azonban nagyon hasonló.
Lapunk idei 34. számában, a 22. oldalon olvasható, hogy a karan tén lis tán szereplő Rhagoletis completa előfordulása a
környező országok után nálunk is bizonyítást nyert Kőszeg környékén. Budapest kertes körzetében a diófákon az új kártevő
megjelenését vizsgálva, már hatodik éve rendszeresen megfigyelhető a zöld dió burkának jellegzetes károsítása. Okozója
eddig mindig a Chloropidae, a gabonalegyek családjába tartozó Polyodaspis ruficornis, a fekete dióburoklégy volt. Ez a faj
az egész eurázsiai földrészen elő fordul Finnországtól Mandzsúriáig, délen pedig a Földközi-tenger medencéje körül. Lárvája
a dió zöld burkában él, de mogyoróból, kenderből, aszatok fészekvirágzatából is kinevelték. Szivarsodró eszelények
(Byctiscus és Apoderus fajok) levélsodratában, és gyümölcsdarazsak (Hoplocampa fajok) lárváinak társaságában is
észlelték, bomló szerves anyagokat fogyasztva. Esetenként a gyümölcsmolyok és a kukoricamoly külső élősködőjeként
figyelték meg.
Az idén a dió virágzása idején erős éjszakai szállított fagy után a termős és a porzós virágok is megfeketedtek a fákon, végül
mégis közepes termés lett. Az érés idejére azonban a termésnek csak egyötöde maradt egészséges, a negyede almamolyos, és
több mint a fele baktériumos fertőzés áldozata lett. A lehullott diók 68 százalékában a Polyodaspis ruficornis lárvái fejlődtek
ki a burokból táplálkozva, a csonthéjat ürülékükkel szennyezték és lemoshatatlanul megfeketítették. Erős baktériumos
fertőzés, vagy almamoly- károsítás nyomán a dió belsejébe is behatoltak, ott táplálkoztak és bábozódtak is. Az esetleges
élősködésüket az almamoly-hernyókon eddig nem sikerült megfigyelni.
A 2,5-3 mm-es dióburoklégy teste és gyér, de erős szőrözete is fekete. A sűrű, durva pontozás miatt a teste fénytelen. A
középső és a hátulsó lábán a lábfejek sárgák, az elülső lábfejei barnák, amint a szájszerve és a csápjának az alsó része is. A
szárnya víztiszta, sárgásbarna erezetű. Az első legyek márciusban jelennek meg, a tömeges rajzásuk nyár közepén, zömében
júliusra esik, majd meleg őszön szeptemberben, október elején is repülnek.

A nőstény legyek a dió zöld burkára rakják alig milliméteres hófehér, hengeres, a két végén csúcsos petéiket, előszeretettel a
már baktériummal vagy almamollyal fertőzött, esetleg jégverte termésekre. Az épnek tűnő dióburkon is vannak azonban
olyan apró sérülések, amelyeken keresztül a lárvák már képesek behatolni.
Az apró nyüvek csoportosan rágnak a zöld burkokban és sötét ürülékükkel maradandóan elszínezik a dió csonthéját. A
nedves időjárásban rothadásnak induló baktériumosan fertőzött, de még puha csonthéjú diók belsejébe is behatolnak és a
magkezdeményen táplálkoznak. A kifejlett nyüvek 3-4 mm-esek, vékony bőrük alatt jól látszanak a belső szerveik és barnás
béltartalmuk. Testük végén, a farlapjukon két jellegzetes, csapszerű kinövést viselnek.
A nyüvek a fejlődésük helyén, a burok alatt, a csonthéjon, vagy a dió belsejében bábozódnak csoportosan. A 3 mm-es
tonnabábok vörösbarnák, feji részükön két apró szarvacskával, a hátsó részük pedig szögletesen ellaposodik.
A károsító báb alakban telel a lehullott termésekben, vagy azokból kihullva az avarban. A kártétel megelőzésére a lehullott,
károsított termést feltétlenül érdemes minél hamarabb összegyűjteni és megsemmisíteni.
A legbiztosabb az elégetés. Üzemi ültetvényekben az almamoly elleni védekezés bizonyára a dió buroklégy ellen is hatásos."
A cikkhez tartozó fényképek az interneten megtalálhatók. Ezt a légyfajt, bár két kontinensen is szélesen elterjedt, senki más
nem fényképezte, csak Bodor János.

Még egy hazai dióburok-károsító
Tisztelt, növényvédelmet tanult Kollégám, kérem, tekintse meg a következő két képet, ugyanarról a dióról. A felvételek
Magyarország középső vidékén készültek, egy, számomra ismeretlen dióburok-károsítóról.

Gubacsokat látunk a dió kopáncsán. Nem tudom, milyen rovar növesztette, valami gubacslégy, gubacsszúnyog vagy
gubacsdarázs. Gondolom.
A gubacsok kemények. Feltételezem, a belsejükben megtalálható a kártevő álcája vagy imágója, de szabad szemmel nem
észlelhető.
A legnagyobb gubacs alatt a dióhéjon pöttynyi fekete elszíneződés látható.
Tisztelt, nálam hozzáértőbb Kollégám, szíveskedjen engem is felvilágosítani ennek a kártevőnek a mibenlétéről. Fáradozását
egy korsó sörrel fogom honorálni, ha meglátogat.
Tisztelt Kollégám, nem vagyok növényvédő szakember. A dió károsítóiról nem is kívántam teljeskörű leírást adni. Inkább
csak az volt a célom, hogy rámutassak, a dió növényvédelme során mikre kell gondolni. Akit ezek után még továbbra is
érdekel a dió növényvédelme, szakirodalomban utánanézhet.

Élettani károsodások
Fagy
A diófát a korai, őszi fagy, a téli fagy, végül a tavaszi fagy veszélyeztetheti.
Az őszi fagy nem jellemző Magyarországon, de pl. Franciaországban 2009-ben is előfordult, a délnyugat-francia termőtájon.
Oka egy betörő sarkvidéki légtömeg, amely a diótermő tájon jut nyugalomba, és ott rétegződik úgy, hogy a leghidegebb
levegő kerül alulra. Éjszakai derült égbolt mellett alakul ki. Ott október 6-án 2 m magasságban -7,2 C°, talajmentén közel 10 C°-ig csökkent. Ágak is megfagytak, valamint a fiatalabb fák törzse is.
Moldáviában 1976-ban tapasztalták ugyanezt a jelenséget. Októberi -6 C°-os fagy az éretlen vesszőkön túl a gallyak
elfagyását is okozta, és a fiatal fák törzse gyökérnyakig visszafagyott.
A gyengébb őszi fagy is káros. Délafrikai felvételek az őszi fagy utóhatásáról a következő tavasszal. Az egy éves dióoltvány
kérge károsodott, remélhetőleg, majd benövi a csemete. A fiatal fa lombkoronája viszont elpusztult.

A téli fagy veszélye - bár hazai diófáink kellően fagytűrők - nagyobb nálunk.
Magyarország a dió biztonságos termesztésének északi határán fekszik. A hazai diók és a szomszédos országok diófái a
kárpáti fajtakörhöz tartoznak, amelynek jellegzetessége a kiemelkedően jó téli fagytűrés, a mélynyugalmi időszakban.
Szokásos teleinket a diófák károsodás nélkül viselik el. De a 2002-2003-as tél is megmutatta, mennyire a határán vagyunk
diófáink fagytűrésének. Bár a hosszabb idejű -20 C°-os hidegek idején vastag hó volt az országban, első-második éves
kiültetett csemeték képesek voltak mélyen visszafagyni, alulról kihajtani.
Rendkívül hideg telek rendszeresen előfordulnak Magyarországon is, ilyen a mi klímánk. 1927-28 tele is ilyen volt, amikor az

akkor reményteljes francia fajták tömege fagyott ki nálunk. Pontos hazai adataim nincsnek, de az nagyjából nálunk is igaz,
amit Turcanu professzor moldáv viszonyokra állapít meg. Eszerint évszázadonként három-négy rendkívül hideg télre biztosan
számíthatunk. Ilyen volt 1928-29, 1941-42, 1952-53, 1962-63. Tehát minden diófa életében 1-2 extrém hideg tél biztosan lesz.
A diófa változékony növény. Minden diófa magonc-utódainak sok jellegben és nagy mértékben eltérnek a tulajdonságai, így a
téli fagytűrés tekintetében is. Ugyancsak Turcanu professzor megfigyelése volt, hogy az 1962-63-as rendkívüli tél után egy
diófa megonc-utódainak csak egy része maradt életképes, termőképes, más része kifagyott. Újból leszögezhetjük, hogy a
diófajták téltűrő képessége adott, jobb vagy rosszabb, de génjeikben meghatározott. Ne más tényezőkben keressük a tél
elviselhetőségét, hanem a dióegyed biológiai meghatározottságában.
Ez a megfigyelés számunkra is fontos, csak azokkal a diótípusokkal érdemes foglalkoznunk, amelyek anyafája vagy szülője
már elviselt extrém hidegeket. Tehát a hazai - szelektált vagy természetes - változatok értékesebbek, mint az enyhébb klímán
nevelkedett diófák utódai. Jellemzően hideg telű vidékeken az ilyen természetes szelekció is segíti a kutatókat a helyben
megfelelő fajták létrehozásában. Egyébként mi is az északi határon vagyunk.
A hazai diófajták fagytűréséről nincs pontos adatom. Feltételezem, hogy a kárpáti diórassz Moldáviában, Lengyelországban
és Kanadában megfigyelt hidegtűréséhez hasonlóan a mi diófáink is elviselik a -37 C°-os hideget, ha a télre jól felkészültek. A
közönséges dió leginkább hidegtűrő egyedeinek fagytűréséről -39 C°-os határig lehet olvasni orosz és kanadai irodalmakban.
Vigyázzunk azért a hazai fajtákkal, mert a szelektált hazai diók továbbkeresztezéséből létrejött új fajták már nem
tekinthetők a kárpáti rassz tagjainak, mert egyik szülőjük kaliforniai, tehát mediterrán éghajlathoz szokott dió. Nézzük meg
például a Milotai bőtermő, Milotai kései és Milotai intenzív fajták egyedeit Moldáviában, egy -37 C°-os hideg tél utáni
nyáron:

A nyárvégi halványzöld szín a fagy után előtörő hajtások kései fejlődését jelzi, ugyanakkor a helyi diófajták (nincsenek a
képen) fagykár-mentesek, fejlettségük normális.
Megfigyelték, a fagytűrés a diófa korától is függ, fiatalon nagyobb. Moldáviában fiatal diófák -25-27 C°-os hideget károsodás
nélkül viseltek el.
A fák nem megfelelő erőállapota, a vesszők nem kielégítő őszi beérése fokozza a téli fagyveszélyt, kielégítően fagytűrő
diófajtáinknál is. A korai - októberi, novemberi - fagyok is ezért károsak, mert akadályozzák a tartaléktápanyagok
visszahúzódását a levélzet felől az ágakba, a törzsbe, és a nem kellően átalakult, besűrűsödött nedvek fagyáspontja
magasabb. Tapasztalták, az őszi rossz vesszőérés nagyobb fagyveszélyt jelent télen, mint az abszolút téli hideg. Egy-egy
diófajta téli hidegtűrő képessége csak akkor mutatkozik meg, ha vesszői jól beérett állapotban mentek a télbe.
A fagytűrő képességet csökkentő gyenge erőállapotot szárazság, vízhiány is okozza. Például a kisinyovi diófajtagyűjteményben - benne nemcsak a helyi, hanem a román, magyar, francia és más fajtákkal - az 1971-72-es hideg télen, -29
C°-nál nem tapasztaltak említésre méltó kipusztulást. De 1976-77 hasonló telén, amikor csak -25 C°volt a leghidegebb, az
első éves vesszők jellemzően elpusztultak, és több fajtánál a vékonyabb gallyak is. Az 1976-os nyárvégi, őszi aszály hatása
volt ez.
A fák erőállapota az alkalmazott agrotechnikával nagyban javítható. Ez az a pont, ahol beavatkozhatunk, a diófa segítségére
lehetünk.

Azt mondják, a diófák fuzárium-fertőzöttsége, amit csemetekorban a csemetekertben szereznek be leginkább, fokozza a
fagykárveszélyt olymódon, hogy a fa törzsében felfelé menő szállító edény-nyalábokban a fuzárium olyan gócokat képez, hogy
ősszel a visszahúzódó nedvek nem tudnak kellően visszahúzódni, besűrűsödni, magasabb koncentrációt elérni, így a törzs
kemény hidegben megfagyhat. Jellemző erre az a tünet, hogy tavasszal a diófa maradék nedveiből kihajt, majd kihajtás után
a hajtások nem kapnak nedv-utánpótlást, és a fa elszárad. Jól látható ilyenkor, hogy a törzs pusztulása a fő ok, mert a fa
körül sűrű, erős sarjhajtás-tömeg indul meg, mert a gyökerek élnek, és termelnek.
Enyhébb téli fagykár esetén először a csúcsrügyek halnak el, majd az oldalrügyek, súlyosabb esetben pedig az elsőéves
vesszők, majd a két-három éves gallyak. Tavasszal jellemző tünet ilyenkor, hogy az elfagyott vessző legalsó rügye - esetleg
két rügy - hajt ki. A meginduló hajtásnövekedés ilyen fagykáros diófán erőteljes szokott lenni, a fa igyekszik gyorsan
regenerálódni.
Az 1-2 éves vesszők elhalása -28-29 C°-nál valószínű.

Hüvelykujjnyi vastagságú ágak is elfagyhatnak -30 C°-nál.

A hó nélküli száraz telek még veszélyesebbek, mert a diófa gyökerei is fagyérzékenyek. Ha -5-6 C°-os fagy éri a gyökereket,
az az egész növény pusztulását okozhatja.

Ha vesszők, ágak nem is halnak el, a -25-27 C°-os hidegek a hímvirágokat pusztítják el, még a rügypusztulásnál is hamarabb.
Az őszi visszahúzódáshoz hasonlóan ha a tél második felében átmeneti felmelegedést újból kemény fagyok követnek, a
fagyveszély újból fokozódik, mert a felfele meginduló nedvek fagyveszélyesebbek. Kanadában, amely termőtáj már kívül esik
a biztonságos diótermesztés zónáján, jellegzetes téli fagykár-tünetet figyeltek meg, ami az úgynevezett "délnyugati seb".
Turcanu professzor az ilyen károsodást az égési sérüléshez hasonlítja. Ilyen károsodás nálunk is előfordul. A téli napok
napsütésének hatására a fiatal diófák felmelegedő törzsének kérge a törzs alsó 1 m-én éjszaka megfagy, hosszában
megreped, és koratavasszal már látszik, hogy a kéregrepedés környékén a törzs részlegesen elhal.
Ha a diósgazda ezt a sebet legkésőbb a tél végén lekezeli, a járulékos fertőzés elkerülésére lezárja a farontó gombák
bejutásának útját, akkor a következő vegetációs szezonban a fa benövi a sebet. Sebkezelésre ilyenkor vagy nem keményedő
sebkezelő anyagot, vagy gombaölőszerrel kevert zsírt használjunk.
Augusztusra begyógyult délnyugati seb:

A károsodás megelőzésére olyan téli törzsvédőt kell alkalmaznunk, ami elzárja a fiatal fa kérgét a naptól.
Az első képen begyógyult törzs látszik, de a második, súlyos téli fagykárnál már menthetetlen a diófa.

Ugyancsak téli károsodás lehet az ágakra ráfagyó ónos eső, a rátapadó nagyobb mennyiségű és súlyú hó, ami különösen téli
viharral is kombinálódva jelentős töréskárokat okozhat.
Télvégi fagykár is létezik, ami nem azonos a jellemző tavaszi fagykárral. A tél végén az okozhat fagyveszélyt, ha a kezdődő jó
idő túl jó, és a rügyek megmozdulnak. Akkor is, ha ez szemmel még nem látszik. És a rákövetkező erősen fagyos idő a
rügyek nagy tömegét teszi tönkre, tömegesen halnak el, és a vesszők, ágak a csúcstól visszafelé hosszan csupaszok
maradnak, majd később leszáradnak. A fa az ágak, vesszők indulásánál lévő rejtett, nem látható rügyekből hajtanak ki. Ezek
a rügyek természetesen hajtásrügyekként viselkednek.
Példa a télvégi fagykárra: Szlovákia, Nenince, 2012. április eleji fagy után két héttel. Nem tavaszi fagykárról volt itt szó, mert
a rügyek még nem bomlottak ki.

A téli, a télvégi fagykárkor nemcsak az adott évi termés reménye válik semmivé, mert nincsenek virágok, hanem a termő
lombfelület is lecsökken, tehát a fagykár a következő év termését is csökkenti, mert nem lesz annyi csúcsrügy, mint a fagy
előtt volt. És a leszáradó vesszők, gallyak a gombafertőzésre is lehetőséget adnak.
A tavaszi fagyok a friss hajtásokat, a virágokat, a terméskezdeményeket pusztíthatják el. A diófa felsorolt részeiben igen
alacsony a tápanyagok koncentrációja, a feloldott vegyületek nem alkotnak fagyálló folyadékot, a friss, zöld részek már
rövid ideig tartó 0 C°-os hidegen elfagynak. Tavaszi fagykár a friss hajtásokon:

A tavaszi fagyok virágzásig, vagy még kevéssel azután is veszélyesek. Az azévi teljes termést képesek elvinni.

Egyébként a tavaszi fagy a diófát nem teszi tönkre, gyorsan újra hajt. Június első felében már így néz ki a májusban lefagyott
diófa.

Tavaszi, kihajtáskori fagykárt mutat a következő kép. A felvétel nem nálunk, hanem jóval délebbre, Törökországban készült.

Tisztelt Kollégám, meg kell mondjam, a fentebbi fagykáros képek egy része nem itthon készült. A világon ahol diótermesztés
folyik, a tavaszi fagykár szinte mindenhol veszélyt jelent. Most egy kicsit túloztam. Kivétel Kínában Jünnan tartomány. De
Kaliforniában már lehet tavaszi fagy.

Május 5-e Dániában, Frulundban:

Május 10-e Németországban:

Tavaszi fagy Hollandiában:

A tavaszi fagyok károsító hatásáról korábban részletesebben is
esett szó. Most csak annyival egészíteném ki, hogy a tavaszi
lehűlés ha nem éri is el a fagyhatárt, a rügyeket, a nővirágokat
károsíthatja annyira, hogy a termékenyülés hibás lesz. A +1 C°os hideg se jó, sőt, Moldáviában 1955. május 26-27-én +2-+4
C°-os éjszakai hideg után is terméscsökkenést tapasztaltak (A.
M. Vukolova).
Erre, a fagypontot megközelítő lehűlésre is vezetik vissza a
rosszul termékenyült nővirágok hibás fejlődését, a magbél és a
csonthéj kifejlődésének hiányosságait. Kutatók szerint (dr. Holb
Imre) a diótermés papírhéjúsága ("cinegésedése") legtöbbször
erre vezehető vissza. Ilyenkor a dió héja egyenetlenül fejlődik
ki, sok esetben behasadozó vagy üreges. A magbél is kilátszhat.
A cinegésedés másik oka pedig, ha nem fajtajellegről
("típushibáról") van szó, vírusfertőzés lehet, ld. később.
A tavaszi fagyok idején leginkább füstöléssel védekezhetünk,
amint a mellékelt archív képen tevékenykedő francia diósgazda.
Vagy pedig ültessünk eleve kései kihajtású diófajtákat, amelyek
nagyobb biztonsággal kerülik el a tavaszi fagyot.
Íme egy nyugateurópai összeállítás néhány ismert és egy-két ismeretlen diófajtáról, amelyben összefüggés állapítható meg a
kihajtás ideje és a tíz év alatt előfordult fagykárosodás mértéke között. Az első oszlopban lévő számok a kihajtás jellemző
idejét jelzik, a másodikban a fagykár mértékét. Mindkét oszlopban a kisebb számok mutatják a kívánatos állapotot, a
későbbi kihajtást, a kisebb fagykárt.

Az összefüggés szemmellátható, kár, hogy nem diagramon ábrázolták.
A tavaszi fagy elleni védelembe az agrokémiai ipar is bekapcsolódott. Ma már kínálnak olyan lombtrágyát, amelynek fő
hatóanyaga a szerves, növényi eredetű, algából kivont nitrogén-vegyületek tömege, de az is csak 5 %-ban. Ennek a szernek
állítólag az a fagyvédő mechanizmusa, hogy a tavaszi friss dióhajtást gyors növekedésre, - mint írják, a levélfelület
megnövelésére - ösztönzi, és a nagyobb levélfelület már ellenállóbb. A hordós kiszerelésű szer felirata két részben:

Hát, nem tudom. Jobb lenne, ha valaki kipróbálná, és azután mondana róla véleményt.
A rendszeres tavaszi fagykár nem mai probléma, a szakemberek többszáz éve emlegetik. 1785-ben írta Villars francia,
Grenoble-i botanikus: "A diófa gyakori vidékünkön, kivéve a hideg és a száraz helyeket; szinte mindenhol ültetik, de
legnagyobb mennyiségben a Gap völgyében; helyesen nevezik a fák királyának, törzse vastagsága, ágainak kiterjedése,
fájának hasznossága miatt, és főképpen gyümölcsének kiválósága miatt: az olaj, amit kivonnak belőle, pótolja az olivaolaj
hiányát azokon a helyeken, ahol az olajfa nem él meg; mindezért nagyon kívánnánk, hogy kevésbé korai lenne; a tavaszi
hidegek gyakran károsítják."
Németország egyetlen, diótermesztésre alkalmas vidékén, Freiburg körzetében is a tavaszi fagy a termesztés fő veszélyeztető
tényezője. Az ottani hagyomány április 25-ét, Szent Márk napját jelöli a kritikus fagyosszenti napnak. Úgy tartja magát a
többszáz éves helyi hagyomány, hogy ha aznap nincs fagy, meg lehet enni a tavalyról maradt diókészletet. De ha fagy van,
"Nusskillertag", félre kell tenni, mert abban az évben nem lesz termés.
A tavaszi fagykárt szenvedett diófák - néhány, beteg, legyengült diófa kivételével - időbeli késéssel ugyan, de újrahajtanak.
Rendszerint több friss hajtást hoznak, mint a fagykár nélküli diófák. Kihajthat az a rügy, amelyik a lefagyott hajtás alatt
alszik, de gyakoribb, hogy a vessző többi rügyéből is megindul néhány. Ritkán, de az is látható, hogy a félig elfagyott
hajtásból, az élő részéből tör ki új hajtás. A következő képen az elfagyott hajtásrügyek alatti alvórügyekből pótolta a diófa a
hajtások elfagyását.

A feketedió ugyanannyira fagyérzékeny, mint a mi diónk. Feketedió hajtás fagy előtt és után:

Van az úgy, hogy nem fagy, hanem havazik. Az se jó.

További diókárosítók a nagyvilágban
Nehogy azt higgyük, Magyarországon kívül nincs élet. Dehogynem, még diókárosítók is élnek határainkon kívül is. Olyanok,
amiket mi nem ismerünk.
Például Kínában nem a nagy farontó lepke károsítja leginkább a diófa törzsét, hanem egy, a Batocerák közé tartozó cincér.
Illetve a lárvája.

A kínaiak éjszaka fénycsapdával irtják, nappal drótot szúrnak fel a járatába, és csak akkor nyomnak vegyszert a lukba, ha
már más nem használ.

A diótermés károsítói Ázsiában és Amerikában
AMYELOIS TRANSITELLA
Amerikai nevén navel orangeworm. Nálunk még nem fordul elő, bár ki tudja, talán csak idő kérdése, hiszen annyi fertőzött
diót behoznak Kaliforniából Európába. Nemcsak a dió, hanem a mandula, pisztácia, füge, stb. kártevője is.
A lepke lárvája a nyár második felében támadja meg az érni készülő termést. Korai diószürettel csökkenteni lehet a fertőzést.
A dió áruvá készítésének folyamatát is kibírja, és ha nem kerül kiválogatásra, bizony, a fogyasztóhoz is eljut, ezért széles
körben ismert. Kártétele nemcsak a károsított termésben jelentkezik, hanem abban is, hogy a megtámadott dión másodlagos
fertőzésként mérgező aflatoxint termelő gombák telepedhetnek meg.

Dió-múmiákban telel át. A diót a burok repedésein, a dióhéj résein keresztül támadja meg. Károsítását előkészítheti az
almamoly lárvája, a termést károsító bakteriózis vagy akár a napégés. A lárva az egész dióbelet megeszi.

Az utóbbi időben környezetkímélő, biológiai védelmet is találtak ellene. Két fürkészdarázs faj, a Goniozus legneri és a
Pentalitomatix plethricus lárvája is megtámadja és elfogyasztja a lárvát. Bár ezek kijuttatása nem bizonyult elég hatásosnak.
Így marad a hagyományos, rovarölőszeres permetezés, a nyár vége felé.

CONOTRACHELUS RETENTUS (walnut curculio)
Amerika keleti felén ahol diófa van, mindenhol ott van. A kifejlett nőstény bogár vörösbarna színű.
Lárvái kicsik, piszkosfehérek. A nőstény májustól júliusig rakja petéit a zölddióra. A lárva befúrja
magát, és károsítása következtében a zölddió lehull. Amerikában "júniusi hullás"-nak nevezik a
tömeges zölddió-hullást, ami akár 60 %-os is lehet. A károsító jelenlétére a lehullott zölddiókon lévő
furatból következtethetünk. Védekezésként a hullott zölddiót szedjük össze, vagy vegyszerezzünk.
Teljesen hasonló az elsősorban vajdiót károsító Conotrachelus juglandis (butternut curculio) is, ami a
szívdiót is szereti. A zsizsikszerű ormányos bogár barnásszürke, mintás. Évi egy nemzedéke van. A
bogár telel át, és május második felében jelenik meg a diófán. A hajtást és a levélnyelet rágja. A hajtásra és a zölddióra
petézik. A lárvák a puha hajtásba, illetve a zölddióba fúrják magukat. 4-6 hétig károsítanak, majd bábozódni a talajra
hullanak.
ATRIJUGLANS HETAOHEI
Kínában, Japánban és Oroszország távolkeleti részén károsítja a dióféle fák termését. Ez ellen a molylepke ellen csak
szerves rovarölőszerekkel védekeznek.

Japánban ilyen poloskák is károsítják a diótermést, a japán dió termését:

A jobboldali, a piroscsíkos poloska petéi a diólevélen, két fejlődési stádiumban:

Kikelés:

Kikelés után:

Lombrágó hernyók Ázsiában és Amerikában
ACROBASIS DEMOTELLA (Walnut shoot moth).
Külsőre a pekándiót károsító pecan leaf casebearer-re hasonlít, de nem tévesztendő vele össze. A lepke lárvái tavasszal a még
ki nem bomló rügyekbe fúrják magukat, a rügykárosodástól a dióvessző vége többszörösen elágazik.

Hasonló az Acrobasis caryae és az A. stigmella is, amelyek lárvái hasonlóan károsítják a diót. És a többi Acrobasis-faj is.
Nagy nemzetség. A feketedió és a pekándió károsítóinál is megemlékezem róluk.

ACTIAS LUNA
Ennek a 10 cm szárny-fesztávot is elérő, Amerikában közönségesen előforduló lepkének a hernyója több más gyümölcsfaj
mellett a dió levelét is megeszi.

CHRYSOMALIDAE
A Chrysomelidae bogarak lárvái japán diókárosítók, júliusban a diólevelet eszik. A kifejlett bogarak a diófa aljnövényzetén
találhatók.

PARASA LEPIDA
Ennek a Délkelet-Ázsiában élő molylepkének a hernyója sok egyéb mellett a diófa lombját is rágja. Egy japán fényképen
éppen diófa-levélen látjuk. A hernyó szép, feltűnő, szőrös. Vigyázat, kézzel ne érintsük meg, mert tüskéi irritálóan mérgesek.
Ha sok van belőlük a diófán, vegyszerrel irthatók.

PHYLLOSPHINGIA DISSIMILIS
Ázsiában él ez a nagytermetű lepkefaj, amelynek szárnya 13 cm széles is lehet. A lepke és hernyója nagyon hasonlít amerikai
társára, az Amorpha juglandis-ra. Nemcsak megjelenésében, hanem életmódjában is, előszeretettel fogyasztja el a dióféle fák
levélzetét, a közönséges dió mellett a mandzsúriai dióét és a kínai hikoridióét is. Más gazdanövénye nincs, csak a dióféle fák,
bár látták már fűzfán, csonthéjas gyümölcsfán, égerfán, nyírfán is. Az egész Távol-Keleten, széles kiterjedésű nagy területen
otthon van. A lepke és hernyója képei:
Nősténye és hímje:

Az északi és a déli változat hímje:

Hernyója és bábja:

SCHIZURA CONCINNA
Amerikában únos-úntalan emlegetik a Schizura concinna nevű lombrágó hernyót (redhumped caterpillar) is. De annyira távol
áll tőlünk, hogy nem akaródzik írnom róla. Pedig jó példája lehetne könyvem kiemelt témájának, az ökológiai
dióvédelemnek, mert több fürkészdarázs faj is megeszi, a Hypersoter fajok és az Apantes conglomerates. És bevetik ellene a
hazai biotermesztők egyedül üdvözítő baktériumát, a Bacillus thuringiensis-t is. Remélem, nem jelenik meg Magyarországon
is, és továbbra se kell vele foglalkoznunk.

EGYÉB LOMBRÁGÓK
A felsorolt kártevőkön kívül Amerikában még a következő diókárosító rovarok fordulnak elő, amelyeket itthon eddig nem
írtak le:
Amorpha juglandis (egyéb nevei: Cressonia juglandis, Laothoe juglandis) is előfordul a közönséges dión, de elsősorban a
pekándiók károsítója (részletesebben ott). De nagyon szép lepke, ezért ide is elhelyeztem két képét.

Empeasca fabae. Levélbolha, sok gazdanövénnyel. Amerikában potato leafhoppernek nevezik. A bolha és kártétele
közönséges dión:

Feketedión a levélér fekete színe jelzi jelenlétét. Könnyen irtható rovarölőszerekkel, mert nem rezisztens.
Saturnia pyri
Synanthedon codeti
S. stomoxiformis amasina
S. vespiformis
Ó, de sok rovar szereti rágni a diófa lombját világszerte! Még sok van, amit nem ismerünk közülük. Például Kirgizisztánban
érték tetten ezt a szőrös hernyót, amint a diófa levelét rágta. Még a nevét se tudjuk.

És mit keres ez a kabócafaj (Cacopsylla mali) a diófa levelén? Ez is károsító lenne?

A diófa levélbolhájának mondják ezt a szép bolhát is, bár kártételével még nem találkoztam.

Nem lombrágó, hanem diófarontó bogár ez a nagytermetű cincér (Molorchus juglandis), amely a dél-törökországi, libanoni és
izraeli diófa-állományokban tesz kárt. Az életmódját nem tudtam lefordítani, ahhoz jobban kellene tudni törökül.

De addig is, amíg részletesebb leírást nem kapunk róla, tanulmányozzuk saját, hazai diófacincérünket, a Megopis
scabricornist.
A szkarabeuszoknak, ezeknek a gyönyörű galacsinhajtó bogaraknak - köztudott - nem a lárvája a lombrágó. Az korhadó,
rothadó anyagokon él. A kifejlett bogár már előfordul a diófa és még nagyon sokféle fa levelén, és rágja is azt. Ezt a
szkarabeuszt, a Chrysina woodit Texasban, texasi dió levelén érték tetten.

És vannak pajzstetvei is a diófának, olyanok, amelyek nem nálunk élnek. De ha megjelennének kis hazánkban, tudjunk róla,
hogy a világ más részein már jól kiismerték őket, és az internetről egyből megtudhatjuk, amit róluk tudni érdemes. Lecanium
pruinosum, L. cerasorum, L. corni. Epidiaspis piricola, Diaspidiotus ancyclus, Quadraspidiotus juglans regiae.

Ez mi?
Tisztelt Kollégám, végignéztük a diófa lehetséges betegségeit és kártevőit, itthon és a nagyvilágban.
Azt hiszem, nemcsak a magam nevében, hanem tisztelt növényvédő Kollégám nevében is mondhatom, mégsem tudunk
mindent.
Egy romániai Kollégám mutatta be az ültetvényében 2011 május-júniusában tapasztalt károsodást. Ő se tudja, én se, mi lehet.
A tünetek: barnul a hajtás, alulról felfelé, gyors ütemben, és úgy leereszt, mint egy víz nélküli öntözőcső. A hajtás és a rajta
levő levelek elpusztulnak.

A gazda a további fertőzést megakadályozandó - ha fertőzésről van szó - mindenesetre levágta és elégette a kérdéses
hajtásokat.

A FEKETEDIÓ ÉS A VAJDIÓ KÁROSÍTÓI, BETEGSÉGEI
Vázlat:
Feketedió-károsítók
A feketedió betegségei
Károsító is, betegség is egyben: "Ezer rák"
A vajdió károsítói, betegségei

A feketedió további károsítói Amerikában
Már a közönséges dió amerikai károsítóinál láttuk, hogy azok részben a feketediót is támadják. Most következnek a többiek.
Acrobasis demotella
A. juglandis. Részletesen a pekándiónál.
A. juglanivorella
A. latifasciella

Acrobasis-kártétel feketedión:

Anormenis és Metcalfa nevű levélbolhák esetenként károsítják a feketediót.
Apocheima strigataria
Catocala atocala
Chrysobothris femorata (Laposfejű almafarontó). Amerika keleti felén közönségesen előforduló farontó, elsősorban az
almafát károsítja. A bogár háta sötétzöld, hasa sárgaréz-színű, fémfényű. Kifejlett lárvái lapos, széles fejűek,
sárgásfehérek, több mint 2 cm hosszúak. A lárvák a fatestben lévő járatokban élnek, a bogarak a leveleket rágják.
Főleg a fiatal csemetékre veszélyesek, de ha a csemeték egészségi állapota (víz-és tápanyagellátottsága) jó, nem
pusztulnak bele. Védekezni úgy szoktak ellene, hogy a frissen kiültetett csemeték törzsét csomagolópapírral kötik be, a
bogár nem tud így a törzsre petézni.

Citheronia regalis
Corytucha juglandis (walnut lace bug) csipkés dióbogár. Nevét csipkés szárnyáról kapta, amely alól átlátszik sötétebb
teste. Jellemző még a fejét borító csipkés sisak is.
Kizárólag a feketedió kártevője. Mindenhol előfordul, ahol feketedió él. Lárvái és kifejlett egyedei egyaránt a levelek
fonákán a levelek nedvét szívják, egy levélkén egyszerre száznál több is megtalálható. Levedlett kitinpáncéljaikról,
ürülékükről könnyen felismerhető jelenlétük. A megtámadott levelek sötétebbre színeződnek, megbarnulhatnak, korán
lehullhatnak.

Cydia caryana (l. a pekándiónál)
Enchenopa binotata nevű levélbolha is előfordul. Két feltűnő fehér foltjáról ismerhető fel. A levelek fonákán található,
ahol a levél nedvét szívja. Általában kártétele nem jelentős, károsítása nem is a leveleken, hanem a hajtásokon
jelentkezik, ahol petéző-gödröt rág. A gödrök több évig is megmaradnak, láthatók.

Eriocampa juglandis a feketedió levelét is rágja, de főként a vajdió kártevője, ott ismertettem.
Eriophyes caulis a közönséges diót károsító nemezes gubacsatka feketedión élő rokona. Stilizált rajzon így ábrázolható
a kártétele, de nem okoz semmilyen észrevehető károsodást a fának, a jellegzetes tüneteken kívül. Maga a kártevő
annyira apró, hogy szabad szemmel észrevehetetlen.

Magicicada fajok (M. tredecassini, M. septendecim) 13, illetve 17 évenkénti hullámokban jelentkező farontó kabócák.

Az élénk piros szemű nőstények a vesszőkre petéznek, és a lárvák a feketedió vesszőit gyengítik, szélkárra érzékennyé
teszik.

Monellia caryella (és rokonai M. caryae, M. costalis) a Carya-diók levéltetvei, de a feketediót is károsítják. Közönséges,
széleskörűen elterjedt tetvek, mindenhol ott vannak, ahol dióféle fák élnek. A teljes vegetációs időben megtalálhatók a
levelek fonákán. Jellemző körtealakúak. Barna, zöld, fehér, bíbor színűek lehetnek. A nimfák alakra hasonlítanak a
kifejlett egyedekre. A kifejlett egyedek részben szárnyatlanok, részben szárnyasak. A szárnyak áttetszőek.
A leveleket szívogatják. Édes ürülékükön korompenész gombák telepednek meg, amelyek fekete színe feltűnő.
Hatásukra csökken a levelek fényellátottsága, romlik a fotoszintézis.
A feketedión a levéltetvek csak ritkán szaporodnak el erősen, aminek levélsárgulás, levélhullás, a növekedés
visszamaradása lehet az eredménye. Beavatkozni csak súlyosabb esetben szükséges.

A Phylloxera nevű tetű Amerikában nemcsak gyökérkártevő. Egy Phylloxera-faj a feketedió levelén képez gubacsokat,
amelyek fiatal tetveket, a nyár végén pedig petéket tartalmaznak.

A Rhagoletis dióburok-károsító légyfajok, amelyekkel már a közönséges diónál találkoztunk, a feketedió zöld burkát is
károsítják. Dióburoklégy feketedión, a körötte lévő fekete pöttyök korábbi peterakások helyei.

Frissebb és idősebb fertőzés képe:

Kifejlett lárvák a baloldali képen, jobbra pedig az egészséges és a károsított termés összehasonlítása.

Spilosoma virginica. Amerikában sárga gyapjas hernyónak (woolly worm) nevezik ezt a lombrágó feketedió-károsítót.

Xylosandrus germanus. Farontó bogár. A bogarak kifejlett nőstényei sötétbarnák-feketék. A lárvák járatának bejárati
nyílása gyakorlatilag észrevehetetlen, tűhegynyi. A legnagyobb károkat a fiatal, 8 évnél fiatalabb fákon okozza.
Károsítása azáltal súlyosbodik, hogy a járatok bejárati nyílásán fuzáriumgombák jutnak be a fa törzsébe, amelyek a
feketedió-fák gyors pusztulását okozzák. Ez a pusztulás a telepített feketediós 30-40 %-ára is kiterjedhet.
Védekezésként a fuzárium miatt kipusztult fák kivágását és gyors eltávolítását ajánlják.

A farontó rovarok elleni biológiai védelmet Amerikában is, a feketedió esetében is a harkályok nyújtják. Harkály
feketedión:

Az egyéb károsítók közül ne felejtsük ki a feketedió gyökérférgeit. A nematódák a közönséges dióhoz hasonló károkat
okoznak (Pratylenchus musicola és a Meloidogyne fajok).
A feketedió-károsítók felsorolása - tudom, - nem teljes. Például itt ez a molylepke a feketedió-fa törzsén. Nem tudtam
beazonosítani. Kérem tisztelt növényvédő Kollégámat, segítsen.

Hazai feketedió-fán fordult elő ez a levélkárosítás, valószínű, a károsító is hazai. De nem ismerem.

A feketedió betegségei
A feketediót ugyanúgy megtámadja a xanthomonasz és a gnomónia, mint a közönséges diót. Tünetek és kezelés is azonosak.
Az eltérés a közönséges dióhoz képest annyi, hogy a feketedió ellenállóbb a baktériummal szemben, mint a mi diónk. Inkább
a gnomónia károsítja.

A gnomónia-fertőzés a feketedió levelén is kis kerek foltokban jelentkezik, súlyos fertőzés esetén a foltok összefolynak, a
levélzet a nyár második felére le is hullhat. A korai lombhullás legyengíti a fát, és ha több évben is ismétlődik, a fa
pusztulásához vezethet.
A gnomónia-fertőzés tünetei a zöld állapotban lévő diótermés felszínén is jelentkezhetnek.

Gnomónia-fertőzés feketedión, továbbá egy fertőzött és egy lombját vesztett feketedió-fa.

A feketedió gyökérrothadását a fitoftóra-gombákon túl (Phytophthora citricola, P. cinnamomi)
a Cylindrocladium gombák okozzák, közülük a C. scoparium, C. floridanum és a C.
crotalariae gyakoribb. Ugyanilyen a Cylindrocladiella parva (Cylindrocladium parvum) is.
A Cylindrocladiumok csemetekerti kártevők, a feketedión kívül sok más erdészeti fafajt is
pusztítanak, a csemeték elhalását okozzák. A tünetek klorózissal, a hajtás visszaszáradásával
kezdődnek, de más kezdeti tünetek is lehetnek. A gyökér feketedik.
A Cylindrocladium gombák a talajban vagy fertőzött növényi
maradványokon telelnek át. A diócsemete gyökerével érintkezve
fertőznek. Esős időben pedig a fertőzött növénymaradványokról
származó aszkospórákból is létrejön a fertőzés.
Védekezni úgy lehet ellenük, hogy a csemetenevelést
fertőzésmentes területen végezzük, és kerüljük a fertőzött
növényállomány és talaj átvitelét. A fertőzött csemeték
gombaölőszeres permetezésével is próbálkozhatunk.
A feketedió fuzáriumos károsodása is azonos a közönséges dióval.
Feketedión a következő fuzáriumgomba-fajokat találták meg:
Fusarium sporotrichiodes, F. solani, F. lateritium és F. oxysporum. A védekezés ugyanúgy szinte lehetetlen ellenük, mint a mi
diónknál. A fák jó tápanyag- és vízellátása, vagyis erőnléte segíthet.
A feketedión levélfoltosságot okoz a Mycosphaerella juglandis (más néven Cylindrosporium juglandis) gomba.

A nektriás ágrák (Nectria galligena) ugyanúgy támadja, mint a mi diónkat.
A hajtáspusztulást előidéző gombák azonosak a közönséges dióéval (Phomopsis arnoldiae = P. elaeagni).
Levelén sok más diófajhoz hasonlóan a Microstroma juglandis gomba okoz fehér foltokat, csíkos foltosságot pedig a
Grovesinia pyramidalis.
A mikrosztrómás levélfoltosságról a mi diónk levélbetegségei között már volt szó. Itt most csak a feketediós kórképét
mutatom.
A feketedió levelén - közelről és távolról - ilyen a kárkép:

Fehér törzsrothadást okoz a feketedión a Phellinus igniarius gombafaj.
Farontó gombái közül a Schizophyllum commune, Hypochnicium vellereum, Trametes versicolor, Phellinus gilvus,
Peniophora cinerea és a Hericium coralloides taplógombákat tartják számon.
Taplógomba elhalt feketedió fa törzsén:

Ezen a fán:

Farontó gombák által károsított, rákos feketedió:

A felsorolt gombabetegségeken kívül baktériumos betegsége is van a feketediónak, a fitoplazma nevű baktérium kártétele.
Az élősködő növények közül a Phoradendron flavescens nevű fagyöngyöt figyelték meg feketedión.

Károsító is, betegség is egyben: "Ezer rák"
Újfajta jelenség. A Pityophthorus juglandis nevű bogár egyszerre ezer helyen támadja a diófa faanyagát, és a testén behurcolt
Geosmithia morbida gomba ezer helyen indít rákos fertőzést, ami a megtámadott fák halálához vezet.

A feketediót (J. nigra) és az Észak-kaliforniai feketediót (J. hindsii) támadja elsősorban, jelenleg a fertőzés az Egyesült
Államok inkább nyugati államaira és Észak-Mexikóra terjed ki. A közönséges dió (J. regia) és hibridjei védettnek tűnnek.

A károsító bogár a korábban is ismert Pityophthorus juglandis, amerikai bennszülött, a gomba viszonylag új felfedezés.

A fertőzés veszélyességét az okozza, hogy a bogár nemcsak a gallyakat, ágakat, hanem újabban a vázágakat, törzset is
megtámadja a kéreg alatt.
A bogár eredetileg a jelzett vidéken őshonos arizonai dió (Juglans major) károsítója volt, amelyen a károsítás a vékonyabb
ágakon jelentkezett, így a károkozás nem volt súlyos. 2010-ben Oregonban, a hibrid oregoni dión is megfigyelték.
A fiatal feketedió fák a fertőzés megjelenése után két-három évvel már kipusztulnak. A vastagabb törzsű, idősebb fákon a
betegség lefolyása jóval lassabb, öt évig, vagy hosszabb ideig pusztul a fa.

A károsodás fő tünete, ha a fák tavasszal, kilombosodás után, vagy ritkábban nyáron egyes ágakról lehullatják leveleiket.
Először lógnak a levelek, majd hervadnak, hullanak.

A tünet rendszerint a korona felső részén jelentkezik először, onnan terjed lefelé, a következő években. Az ágak visszafelé
pusztulnak, a csúcs felől. A korona ritkul. Még vízhajtások is megjelenhetnek, és csak aztán látszik a kéreg alatt az elhalás.

A rákos seb a károsodott ágak kérgének óvatos lehántásával válik láthatóvá. Azért kell a lehántást óvatosan végezni, mert a
rovarlárva nem a faanyagban él, hanem a kéregnek a belső részében, a szaporító kambiumszövet kéreg felőli oldalán. Az
egyenkénti sebek csak néhány milliméteresek, és csak később nőnek mintegy 3 cm-esekre.

A sebek alakja hosszúkás-ovális. Jellemző, hogy a a gombafertőzött sebek kiindulása a bogárlárva vájta járatoknál található.

Ráknak ebben az esetben a kéreg szövetének kicsi, sötét színű, elhalt részeit nevezik. A fák azért pusztulnak ki, mert a fa
nedveinek fel-le áramlása szűnik meg.

Más gombakárokkal ellentétben a megtámadott fákon nincs "boszorkánysöprű" jelenség, vagyis a fertőzött rész alatt nem
hajtanak ki csoportosan hajtások, alvórügyekből kihajtó vízhajtás viszont előfordul néha.

Védekezés még nincs kidolgozva a károsodás ellen. Egyedül vagy ritkán álló fákon alapos visszametszés segíthet. De a
levágott ágakat meg kell semmisíteni.
Keresik a vegyszeres védekezés lehetőségét is, permetezés vagy injektálás formájában. De ha a tünetek már megjelentek a
fákon, ezek a beavatkozások hatástalanok, mert a fertőzés több évvel korábban történt. Amikor már egy-egy ág elpusztul, az
előre jelzi az egész fa gyors, egy-két éven belüli pusztulását.

A PEKÁNDIÓ ÉS A HIKORIDIÓK KÁROSÍTÓI, BETEGSÉGEI
Vázlat:
Carya-fajok kártevői
A pekándió betegségei
A pekándió fő, déli termesztési körzetében a rovarokon kívül melegvérű állatok is szeretik a pekándiót. Károsítani.
Mosómedvék, oposszumok. Nem beszélve a varjakról. Az emlősök közül a fő diókárosítók a mókusok, a legnagyobb kárt
dióérés előtt okozzák. A diók tömegét vizsgálják meg naponta, hogy érik-e már. Amikor érik, a kár mértéke már kisebb.
Oduépítő hajlamuk miatt a pekánfák törzsét is károsítják:

Minden fáramászó állat ellen véd a mellmagasságban a törzsre kötött alufólia, ami fényével elidegeníti azokat.
A pekándiófákon a fagyöngy ugyanúgy megtelepszik, mint más dióféléken. Lombhullás után feltűnő a jelenléte.

A Carya-dió fajokat károsító rovarok Amerikában
Acharia stimulea, Sibine stimulea. Amerikai neve Saddleback Caterpillar, amit a hátán levő rajzolatról kapott,
magyarra talán nyergeshátú lombrágóként fordítható. Tüskés szőrei mérgezők. A képeken vörös hikori (C. ovalis)
levelén látható. A képek Jeffrey Pippen felvételei.

Acrobasis juglandis. Az Acrobasis fajok közül ezt emlegetik legtöbbször, mint a pekándió levelének jellemző károsítóját.
Életéről és kártételéről néhány jó képet találtam.

A. nuxvorella (pecan nut casebearer). Petéi fehértől rózsaszínig változnak, a zölddió vége felé találhatók.

Átlagosan öt nap után kel ki az olajos szürkés-barnás színű, pirosbarna fejű lárva, 4 cm-esre is megnőhet. A nyári
lárvaállapot 25-33 napig tart. A kifejlett molylepke palaszürke színű, hosszanti gerinccel. A lepke kb. 8 mm-es,
szárnykiterjesztése kb. 2 cm-es.

Félig fejlett lárvaként telel át, magaszőtte burokban, a rügyeknél. Koratavasszal a nyíló rügyekből táplálkozik, később
befúrja magát a lágy hajtásba, és ott bábozódik. A lepke pekánvirágzás után rajzik, és a zölddióra petézik. Az első
generációs lárvák előbb a hajtások zöld részeit eszik, majd befúrják magukat a zölddiókba. A képen ez látszik.

A dióban tovább táplálkozik, fejlődik, három-négy hétig, közben a pekánfürt más dióiba is átköltözik, végül a dióban
bábozódik. A lepke két héten belül kel ki. A második generációs lepkék júliusban rajzanak. Őszig a harmadik
generációs lárvák is kifejlődnek.

A többi Acrobasis faj (Acrobasis angusella, A. caryae, A. caryalbella, A. caryivorella, A. cunulae, A. elyi, A.
evanescentella, A. exsulella, A. kearfottella, A. latifasciella, A. palliolella, A. stigmella) is károsítja nemcsak a pekándió
levélzetét, hanem az Amerikában élő egyéb diófajokat is.
Amorpha juglandis.
Egyéb nevei: Cressonia juglandis, Laothoe juglandis. Amerikai neve walnut sphinx.
Hernyói ugyanúgy eszik a közönséges dió, a feketedió, a vajdió és a többi Carya-dió levelét is, nemcsak a pekándióét. A
kifejlett lepke nagy méretű. Színe és mintázata szélsősőges változatosságot mutat a barna és a szürke szín
legkülönbözőbb árnyalataiban.
A dióféle fák levélzetében nagy károkat képes okozni. A kifejlett lepke már nem táplálkozik.
Érdekessége, hogy hernyóját megzavarva jellemző cincogó hangot ad.

Actias luna. Már korábban említve, a közönséges diónál. Gyakori lombrágó.
Apocheima strigataria
Argyrotaenia juglandana (hikori levélsodró) molylepke lárvája összesodorja a hikoridiók levelét,
és belülről fogyasztja el.
Caromyia tubicola és társai (C. caryaecola, C. holotricha, C. persicoides, C. caryae) a pekán- és
hikoridiók levelének gubacsatkái. Ritkán igényelnek növényvédelmi beavatkozást.

Citheronia regalis (hikori szarvas ördöge) molylepke lárvájának megjelenése rendkívüli, a név tökéletesen kifejezi
kinézetét. 13 cm nagyságot is elérhet a lárva, a színe zöldestől piros-barnáig változhat.

Maga a kifejlett molylepke is rendkívül szép.

A molylepkét és hernyóját rendkívüli szépségük miatt az Egyesült Államokban megőrzendő természeti értéknek tekintik.
Nem túl gyakori károsító, és azért is ritkának tűnik, mert éjszakai életmódot folytat. Nem védekeznek ellene.
Coleophora seratella. Ennek a molylepkének a lárvája a pekándió levelén szivar-alakú bábinget készít, erről ismerhető
fel könnyen.

Conotrachaelus hickoriae (nut curculio). A pekándió fejlődő termését károsító légy. Imágója sötétszürkétől pirosasbarna színűig változik. A légy a zöld burokra petézik. Kukaca lábatlan, krémfehér színű, a fejlődő dióban él. A
károsodott dión barna folyás látszik, később a földre hull. A lárva a földön fekvő dióban még két hétig tovább
táplálkozik, majd magát a talajba fúrva bábozódik. A kikelt légy ősszel még rajzik, majd védett helyre húzódva telel át.

Károsítása nem szokott súlyos lenni.
Curculio caryae (pekánzsizsik). A kifejlett rovar világosbarnás, szürkés. Szívó szájszerve a hím esetében kisebb, nőstény
esetében hosszabb, mint a rovar. Lárvái lábatlanok, krémfehérek, görbültek, piros-barna fejűek.

A kifejlett rovar jellemzően egy júliusi eső után mászik ki a földből. A fejlődő termésen táplálkozik, előbb a még
folyékony dióbéllel, majd kívülről is. Petéit is a dióba tojja. Az imágó által károsított diók lehullanak, a lárvaette diók
nem. A lárva magakészítette nyíláson át hagyja el a diót szeptemberben, és a földbe bújik, ahol két évig is
lárvaállapotban tartózkodhat, és ott is bábozódik.

Ellene a pekándiós talaját szokták nyáron rovarirtózni.

Cydia caryana (hickory shuckworm). A pekándió termését a mi diónk kukacosságát okozó almamoly közeli rokona, a
Cydia caryana károsítja. És ugyanúgy megél egyéb Carya-diófák zöld termésén is.

A mi almamolyunkhoz hasonlóan két, sőt három generációja is van évente. És szintén ahhoz hasonlóan nemcsak a dió
belét fogyasztja, hanem amikor a dió héja már fásodott, a héjon kívüli burokban él, azt fogyasztja. A dióbél ez esetben is
tönkremegy.
Petéje apró, lapított fehér, a fejlődő diótermésen. Lárvája krémfehér, barnás fejjel. Bábja sötétbarna. A kifejlett
molylepke sötétszürke, éjszaka repül.

Állítólag - igaz-e? - a déli körzetekben a termeszek felkeresik és fogyasztják. Védekezni fénycsapdával is szoktak:

Dasychira basiflava és D. obliquata
Datana integerrima Amerikában közönséges araszoló a pekán- és hikoridiókat is károsítja, nemcsak a közönséges diót.
Hyphantria cunea (Fehér szövőlepke) ugyanúgy károsít, mint a mi diósainkban. Amerikában más szövőlepke fajok is
károsítanak.
Larisa subsolana
Lophocampa caryae molylepke lárvája a hikoridiók levelén él.

Lytrosis permagnaria
Megacyllene caryae (színes hikorirontó) cincér lárvája a hikorifák kérge alatt, járatokban él és táplálkozik. A kifejlett
bogár májusban-júniusban jelenik meg, évente egy nemzedéke van.

Monellia caryella (és rokonai M. caryae, M. costalis) elsősorban a Carya-diók levéltetvei.

A pekándión és a többi Carya-dión károsít még a sárga pekán-levéltetű (Monelliopsis pecanis) is:

Végül a levéltetvek közül előfordul az elsősorban feketediót károsító nagy szürke levéltetű is. Gondolom, ezt hívják
fekete pekán-levéltetűnek is.

Pajzstetűfertőzés a pekándió hajtásán: (A kártevő nevét nem tudom.)

Papilio canadensis
P. glaucus glaucus
Phylloxera caryaecaulis és P. devastratrix (hikori gubacstetű) a levélnyél és a friss hajtás károsítói. (Létezik egy
harmadik filoxéra-faj is, de annak nem tudom a nevét.) A gubacsban vannak a fiatal tetvek, amit júliusban hagynak el,
ami utána megfeketedik. A gubacs zavarja a hajtás növekedését. A késői gubacsokban élő, ott elhalő nőstények petéket
tartalmaznak, amelyek ott telelnek át.

Rügyfakadáskor a fiatal tetvek a fa zöld részeire vándorolnak. Egyes években károsítanak erősebben. A levelet is,
máskor a hajtást és a zöld termést is károsíthatják. Hajtásgyengülés, egyes ágak pusztulása lehet az eredmény.
Pseudexentera cressoniana
Satyrium calanus
S. caryaevorum
Scolytus quadrispinosus (hikorikéreg bogár) és a Scolytus multistriatus (azonos-e a kettő?) nem a levélzetet, hanem a
kéreg alatt a külső farészt rontja, abban tenyészik. Júliusban a kifejlett nőstények jó 2 cm-es furatba helyezik petéiket,
és a kikelő lárvák onnan kiinduló járatokban károsítanak. Javára legyen írva, hogy érzékeny a juglonra, a magas
juglontartalom elrettenti.

Synanthedon codeti
A pekándió burokférgességét egy általam nem ismert nevű molylepke hernyója okozza.
A lepke a pekántermésre vagy annak közelébe petézik, a kikelő hernyó lombrágó
hernyók módjára a pekándió zöld burkát fogyasztja el.
Több bogárfaj is károsítja a zöld pekándiót. Amarikai nevük stink bug. A kifejlett bogár
szúró-szívó szájszervével átszúrja a a pekándió zöld burkát, majd ugyanazzal a lendülettel a
még nem egészen kemény héjat is, és a még lágy dióbélből szívogat.

Ilyen nyomot hagynak:

A latin nevét nem ismerem, de Amerikában spittle bug-nak (köpéspoloskának) hívják a következő képen látható pekánkártevőt. De ezen kívül más poloskafajok is károsítanak.

Szégyen, nem szégyen, a pekánkárosító levéldarazsak tudományos nevét se tudom. Kártételük így néz ki.

A pekánfák farontó lepkéinek életmódja, kártétele hasonló a mi nagy farontónkéhoz. Mindössze ürülékük megjelenése tér el,
a pekánfák törzsén és vastagabb ágain fogpiszkáló-szerű képződmények láthatók.

És a közismert, általánosan előforduló kis farontó lepke (Zeuzera pyrina) is megél a pekándió-fán.

Igazi nevét nem tudom, csak az amerikait (hickory bark beetle - hikorikéreg-bogár) ennek a farontó bogárnak.

Végül nem tudom, melyik diófaj fő károsítójaként említsem a Corythuca juglandis-t, mert többgazdás. Ez a poloska
levélkárosító. Kártétele a levelek sárga majd barna foltosságában mutatkozik meg, végül a levelek lehullanak. A kifejlett
poloska is, nimfája is diólevélen él.

A pekándió betegségei
A mi diónk legsúlyosabb betegsége, a xanthomonaszos bakteriózis a pekándión is előfordul, de nem szokott olyan súlyos

károkat okozni. Kártétele levélen:

A pekándió leggyakrabban emlegetett gombabetegsége a Juglans-diókon is előforduló mikrosztrómás levélfoltosság. A
pekándiókon a mikrosztrómás fertőzés a vesszők seprűsödésében is jelentkezik, ami a fák lombtalan állapotában feltűnő.
Védekezni réztartalmú készítménnyel lehet ellene.
Mikrosztrómás foltosság Carya-fajok levelének színén és fonákán:

Szerintem a következő két képen is mikrosztrómás károsodást látunk, a pekándió lombján és termésén.

A mikrosztrómán kívül más gombák is gyakran támadják meg a pekándió levelét, tüneteik hasonlók, a levél fonákán fehéres
foltok ütköznek ki, gyakran az erek közelében. A levél színén pedig klorotikus foltokkal kezdődik a fertőzés tünete. Az alábbi
képek állítólag ugyancsak mikrosztrómát mutatnak a pekándió levelén, de nem biztos.

A Juglans-diók mellett a pekándiót is károsítják a fitoftóra-gombák. Fitoftóra a pekándión:

A pekándió gnomóniás megbetegedése nem olyan súlyos, mint a mi diónké. A tünetek bíbor-vörös-barna levélfoltokban és
hajtásfoltosodásban jelentkeznek. Hűvös, nedves tavasz után levélhullás fordulhat elő. A fák jó táperőben tartásával,
öntözésével segíthetünk elviselni betegségüket.
Rendszeres károsítója a pekándiók fiatal leveleinek és minden zsenge zöld részének, a zölddiónak a Cladosporium
caryigenum (szinonímája: Fusicladium effusum) nevű gomba (angolul pecan scab).

Először kis, köralakú olajzöldtől feketéig változó foltokban jelentkezik, legkorábban a rügypattanás után. Később a foltok a
zölddión is megjelennek. Erős fertőzés esetén a foltok növekszenek, szélük fekete lesz. A korai foltok idővel összefolyhatnak,
nagyobb, szabálytalan alakú területekké. A levélen is, a dión is. A foltok közepe a nyár végére besüllyed. Később a
fertőzéshez más gombák (penészek) is csatlakozhatnak, jelenlétük a fehéres bevonatról vehető észre.

A gomba a dióburkon és az előző szezonban megfertőződött vesszőn telel át. A gomba telepei és gombafonalak a levélben:

Nagyobb kárt levélhullással és terméshullással okoz. A fák növekedése visszamarad. Nedves időjárásban a fertőzés nagyobb.

Száraz, meleg nyarakon a fertőzés alábbhagy.

A pekándió különböző fajtái eltérő mértékben fogékonyak erre a gombabetegségre. Feltételezik, hogy a pekánfajták levele
természetes juglontartalmának eltérő mértéke teszi fogékonnyá vagy ellenállóvá a fajtákat. A védekezésben nagy szerepe van
a rezisztens pekánfajták használatának, mint amilyen például a Choctaw, Desirable, Forkert, Podsednik, Schley. Vegyszeres
permetezést a fiatal zöld hajtások megjelenése után, de még virágzás előtt szoktak végezni.

A Botryosphaeria ribis a pekántermést károsító gomba (angol neve stem end blight). A nyár második felében a zölddiók
hullásáról ismerhető fel. Ilyenkor a zölddiót átvágva az egészségesek természetes fehér színűek, a gomba által
megtámadottak barnák.

Védekezni ilyenkor már késő, permetezni jóval előbb kell. A le nem hullott diókra a dióburok keményen rászárad.
A pekándió és a többi termesztett hikoridió fáját, törzsét ugyanúgy egy sor taplógomba károsíthatja, mint a mi közönséges
diónkét. Az amerikai irodalom rákosodásnak nevezi ezeket a kártételeket, védekezés nincs ellenük. Csak a fák jó erőállapota
- műtrágyázás, öntözés - segít megelőzni és túlélni a fertőzést. Egy jellemző kárkép pekándión:

Gombakáros pekándiótönk:

Végül egy kérdés tisztelt növényvédő Kollégámhoz. Mit látunk az alábbi, halvány pekánlevélen? Milyen betegséget vagy kárt?
Én cinkhiányra gyanakszom.

Hőség

Nálunk is előfordulhat, hogy 30 C°-ot tartósan meghaladó nyári időszakokban a diófa lombozata károsodik, különösen, ha a
levegő relatív páratartalma is alacsony. Ilyen időszak volt nálunk 2007. júliusa, amikor 10 napon át tartósan 36-41 C° közé
esett a napi legmagasabb hőmérséklet.
Napégés a diófa levelén, lombján, termésén:

Az említett júliuson szerzett tapasztalatom szerint a diófajták eltérő mértékben tolerálják a hőséget, a leggyengébben az A117 fajta viselte el, a fenti képek A-117-es fákról készültek. Ha ennek mélyebb okát keressük, talán az említhető meg, hogy
az A-117 anyafája erősen valőszínűsíthetően betelepített francia diófa leszármazottja. Tapasztalatom szerint az őshonos
milotai és tiszacsécsi fajták jobban elviselik a Kárpát-medence kontinentális hőségeit.

Kaliforniában is külön károsodás-típusnak tekintik a napégést. A levelek perzselődnek, kaliforniai tapasztalat szerint főleg a
diófa tetején, és a hőségre a fa lombhullással is reagálhat. A következő, kaliforniai felvételen látható a diók napégés miatti
károsodása.

Kaliforniában a fiatal csemetéket is előre óvják a hőségtől, a kiültetett fák törzsét gyakran fehérre festik.
A fagy és a hőség váltakozása is károsíthatja a diófát, amint arról a délnyugati seb említésekor szó esett.
Nem kimondottan élettani kár, de a hőség fogalmába belefér a tűzkár.
A diófa kérge fiatal és idős állapotban egyaránt érzékeny a tűzre.
Tűzkáros törzsű feketedió és közönséges dió:

És így néz ki a tűzkáros diófalomb, amikor nem közvetlenül éri a láng, hanem csak a "préritűz" hője túl nagy.

Szárazság
Mottó:
„Kiszáradt a diófa, nem játszhatunk alatta.
Majd megújul tavaszra, majd játszhatunk alatta.”
(Gyerekmondóka)
Szárazságra a diófa igen gyenge vagy leálló növekedéssel reagál, vesszői gyengék maradnak, a télbe is gyengén megy, a téli
fagy is jobban veszélyezteti, és a tavaszi kihajtása, a következő év vegetációs időszakának kihasználása se lesz megfelelő.
Aszálykár:

A szárazság, a nyári aszály okozza a dióbél aszalódását is, amikor a bél nem fejlődik ki, töppedt, barna színű. Íze kesernyés,
a termés értéktelen.
Hőség és szárazság együtt: 2012 nyara.

Vízborítás
A közhiedelemmel ellentétben a diófa gyökere nem viseli el a hosszabb - pl. két hetes - vízborítást. A lassan levonuló belvizek,
árvizek a dióültetvény nagy részének pusztulását okozhatják azáltal, hogy a dió gyökere megfullad, a fa egyszerre eldobja
egész lombozatát, és a következő évben már vagy kihajt, vagy nem. Ha a gyökérrendszer egy része életben marad is a tartós
árvíz után, abból a fa tovább élhet, de sokáig, több évig csak sínylődik érdemi fejlődés, növekedés nélkül. Fiatalabb - 5-10
éves - ilyen fákon jellemző tünet, hogy a törzs alsó részén az elpusztult oldalgyökerek irányában a kéreg alatt a fa foltosan
elhal, seb keletkezik.

Erózió

Lejtős terepen élő diófák hosszú életük során komoly eróziós kárt szenvedhetnek el. Kutatók mérései bizonyítják, hogy
eróziónak kitett dombokon mintegy két évtized alatt 1 m-nyit is lepusztulhat a talaj a diófa tövében.

Sérülések
Mottó:
„Hát ezt a fát is
ledöntötte a szél”
(Mihályi Molnár László: A magányos diófa)
Fiatal, kiültetett csemeték első éves hajtását, különösen ha jó a hajtásnövekedés, ajánlatos karóhoz kötözni. A következő
években is, ha megfelelő víz- és tápanyag-ellátottság következtében a hajtások erős növekedésnek indulnak, főleg a nyár első
felében a méteres-másfél méteres hajtások erős szél hatására igen könnyen letörnek. A vihar az idősebb fákon is jelentősebb
károkat tud okozni.
A fiatal diófa a mechanikai sérüléseket sokszor tökéletesen begyógyítja. Ismerek egy Pedro-fát, amelynek fiatal korában
kétszer is letört a törzse, és a törés helye alatt hajtott ki. Ma már ezek a sérülések észrevehetetlenek. Ugyanilyen a képen
látható M-10 fajtájú fa is, amelynek három éves korában egy szélvihar úgy elkapta a jól fejlett lombját, hogy azt a gyenge
törzse nem bírta el, és térdmagasságban eltörve lefeküdt a fa a földre. Azonnali visszaállítással, karózással, sebkezeléssel a fa
megmenthető volt, a seb helye nem látszik rajta.

Friss viharkár:

A 2011 júliusi forgószél után Nagyfügeden:

Viharkár Kaliforniában:

Viharkár Németországban:

A viharral, különösen a tornádóval szemben teljesen védtelenek vagyunk. 2008 május 29-i képek Chatte francia város
határából, egy húszperces tornádójárás után. A gazda 1400 diófájából 300 dőlt ki.

Még a legerősebb feketedió-fa is derékba törhet. Hurrikánkár Omahában:

Villámcsapás Németországban:

A villámcsapáshoz hasonlóan a gömbvillám is károsítja, pusztítja a diófát. Egy szemtanú beszámolója:
"1940-ben az augusztus vége rendkívül csapadékos, zivataros volt. Egyik nap létrán fölmásztam egy szalmakazal tetejére,
amikor kitört a vihar. Beástam magam a szalmába, így alig ért az eső. Nagy dörgések közepette a Szamos menti hatalmas
fákba, de még a folyóba is egymás után csapott be a villám. A kertünk végében folyt a Szamos. A parttól nem messze három
hatalmas diófa állt. A vihar már elvonulóban volt, amikor észrevettem, hogy a jobb oldali diófa csúcsán egy gömb alakú,
sötétsárga valami lebeg. Hol lejjebb száll, hol feljebb emelkedik. Nem tudom megbecsülni, hogy mennyi ideig tartott ez, de
néhány másodpercnél biztosan tovább. Egyszer csak kettévált a gömb. A kisebbik része "áttelepedett" a szomszédos diófa
csúcsára, és majdnem egyidejűleg mindkettő szétrobbant. A robbanás alatt a diófáktól húsz méterre lévő szalmakazal tetején
is megcsapott a meleg. A két diófa kérge majdnem a talajig repedt, felső részük pedig befeketedett. Ki is száradtak abban az
évben."

Jégverés
Talán feltűnt tisztelt gyümölcstermesztő Kollégámnak, hogy eddig egy szót se szóltam az összes többi gyümölcsfa egyik
legsúlyosabb károsodásáról, a jégverésről, ami más gyümölcsöknél képes akár a teljes termést is tönkretenni.
A diófát elkerüli a jégeső? Á, dehogy. Vagy sokkal kevésbé károsítja? Igen, annyira kevéssé, hogy nem találtam olyan hazai
vagy külföldi irodalmat, amely a jégkárt megemlítené.
Pedig előfordul. Nézzük meg kártételét a következő képeken. Ugyanazok a diók láthatók mindhárom képen.
A zöld burkon jellegzetes, gyakran akár négyszögletes, kráterszerű bemélyedést üt a júliusi-augusztusi jég.

A kráter alatt a dió héja is feketedik, elhal.

A dióbél is barnul, penészedik. Az ilyen dió értéktelen.

Emberi kártétel, vegyszerkár
A vegyszerkár a szomszéd felől éri a gyanútlan diósgazdát. Főleg, ha a szomszédban búza, kukorica, napraforgó van, és
azokat vegyszeres gyomirtásban részesítik.
A szomszéd szempontjából a diófa is gyomnövény, ezért növényirtószert bocsát rá.
A növényirtószer hatása nem téveszthető össze a diófa egyetlen betegségével se. Elpusztítja a levél klorofillját, és növekvő
kerek foltokban pusztítja a levelet.

Ha a szomszéd felőli diófák károsodnak elsősorban, és a dióültetvény belseje felé haladva a kár mértéke csökken, akkor vérmérséklettől függően különböző módon - a szomszédra kell gondolnunk.
A kárkép más fákon is azonos, mint a diófán, ez is segít a vegyszerkár diagnosztizálásában. Juhar, vadszilva, krisztustövis:

Vegyszerkár esetén a diósgazda sürgősen forduljon a megyei növényvédő állomáshoz. Nem, mintha ők bármiben is segíteni

tudnának, de legalább egy jegyzőkönyvet felvesznek. Amit aztán - vérmérséklettől függően különböző módon felhasználhatunk.
A diófa pedig vagy túléli, vagy nem. Mi is.
De ne fogjunk mindent a szomszédra, előbb söpörjünk a saját portánk előtt. Mi is tudunk magunknak kárt okozni, mi
magunk vagyunk a legnagyobb ellenségünk. Például ha beindítjuk a gnomónia és a baktérium ellen a permetezőgépet, de a
traktort elfelejtjük elindítani. Akkor így néz ki a diófánk:

A vajdió károsítói, betegségei
A vajdió jellemző levélkárosítójáról, a "butternut woollyworm"-ról (Eriocampa juglandis) - magyarra talán a vajdió gyapjas
hernyójaként fordítható - találtam tíz egészen jó képet. A kártevő életciklusa:
1. Párzó hím és nőstény (a hím a kisebb)

2. Nőstény peterakási pozícióban

3. Peték a vajdió levélkéjének főere mentén

4. Peték a főérben

5. A lárvák kezdeti károsítása

6. Nagyobbfokú kártétel

7. Végül ennyire lerágják a vajdió levelét

8. Kifejlett lárva, gyapjúfejlesztés közben

9. Gyapjas lárva

10. Bebábozódás

A vajdió zöld dióját Amerikában a közönséges dióhoz, a feketedióhoz és a szívdióhoz hasonlóan egy diólikasztó ormányos
bogár lyuggatja, a Conotrachelus juglandis (butternut curculio), amit már említettem a közönséges dió amerikai károsítói
között.

Az áttelelt imágó a vajdión nyár elején petézik.

Július közepétől augusztus végéig lárva állapotban található a dióban. Amikor júliusban a dió héja keményedik, azon
keresztül is berágja magát a dió belsejébe, és a fejlődő dióbéllel táplálkozik.

A nem permetezett vajdió-állományokban a diófürtökben rendszerint egy férges dió található. Augusztus végén a fertőzött dió
a kifejlett lárvával a talajra hull, és a lárva a talajba fúródva bábozódik.
A közönséges diónál már említett dióburoklegyek a vajdiót és a szívdiót is károsítják. Dióburoklégy peterakás közben
szívdión:

Említettem a vajdió leírásánál, hogy legsúlyosabb, ez idő szerint kivédhetetlen gombabetegsége a rákosodást okozó
Sirococcus clavigigninti gomba. A fertőzés a fa minden részén megjelenik. A törzs pusztul, az ágak elhalnak, a fát ki kell
vágni.

A lehántott kéreg alatt láthatóvá válik a gomba, ami malátás agar táptalajon már 14 nap alatt konídiumokat fejleszt.

A sirococcuszos rákosodás képei:

A fertőzés a termésen is megjelenik. A következő kép azt is illusztrálja, hogy a Sirococcus clavigigninti a feketediót is
megtámadja.

Ehhez a gombához hasonló gombakártételt már a legutóbbi világháború előtt is leírtak, de nem ilyen járványszerű, gyors
lefolyásút. Azt a Melanconium oblongum nevű gomba okozta, a törzsön mutatkozó elhalt foltok megjelenése után még
tizenkét évet is éltek a megtámadott vajdió-fák.
A közönséges dió leggyakoribb, súlyos termésveszteséget okozó baktériumos betegsége, a xanthomonaszos bakteriózis a
vajdiót is megtámadja, de kevésbé károsítja. A vajdió ellenállóbb. Ez igaz egyben a japán dióra is.

DIÓTERMESZTÉS ÉS ÖKOLÓGIA
Mottó:
„A diófa az élet fája.”
(Michel Ducros)
Vázlat:
A dió és az ökológia
Nem káros a diófa!
A diófa és környezete
A diófa és más fák
A diófa és a bokrok, cserjék
A diófa és az egynyáriak
A diófa gyökérzetének hatása
Erdőregeneráció diófákkal
Miért kell bio-módon gazdálkodni?
Helytelen vélemények
Az ökológiai szemléletű dióültetvény
Gyepesített talajfelszín a diósban
Ökológiai védekezés a dióskertben
Biodiverzitás
Demeter
Bio-dió termesztők
Az öko-dió múzeum

A dió és az ökológia

Mottó:
"Fütyül a rigó
a vénséges diófán lám, élet ez is!"
(Saitos Lajos haikuja)
Az ökológia az emberi környezet tudománya.
A magyar nép - és az összes többi nép is, amelyik ismeri a diófát, - szereti a
diófát. Szereti a lakóháza közvetlen közelébe ültetni, ezzel környezetét
kellemessé tenni. Aki így cselekszik, már nagyrészt ökológusnak tekinthető,
legalábbis az ökológiai tudomány gyakorlati alkalmazójának, szemben azzal, aki
nem ültet diófát, és csak beszél az ökológiáról. Szerintem aki csak beszél, ahelyett, hogy diófát ültetne, nem ökológus.
Alapvetés: Az ökológia a diófa és az ember kapcsolata.
Francia tanyák diófák között (jobbra és lent):

Az igazi ökológus ki is költözik a diófához.

A diófa az ember természeti környezetében az egyik leghasznosabb növény.
Csökkenti a légszennyezést. A diófának, élettevékenységéhez széndioxidra van szüksége, ezért a levegőből kivonja azt,
abból a szenet megköti, saját testébe, elsősorban törzsébe, ágaiba építi be. Mondhatjuk, ezt más növény, más fa is
megteszi, de a diófa szerepe lényegesen nagyobb, méreténél fogva. Ahol más fa 3-5 m magasságban tölti ki a légteret, ott
a diófa 20-30 m-en. Ezért oxigéntermelése is nagyobb, mint más (gyümölcs)fáké. Nézzük meg egy diófa lombozatát egy
háztető fölött!

Volt, aki kiszámolta: Két autó éves széndioxid-kibocsátását 31 diófa teljesen ki tudja vonni a légkörből.

Kézenfekvő a következtetés: Minden gépkocsitartó család ültessen 16 diófát. És nevelje is fel. Így csökkenthetjük a
légköri katasztrófa esélyét. (Egyéni indítvány törvényjavaslatra: Csak az vásárolhasson személyautót, aki előbb igazolta,
hogy ültetett 16 diófát - már ha komolyan vesszük a légszennyezést. Ha nem, ne beszéljünk róla.)
Csökkenti a szélkárt. Házikertekben hatalmas koronájával védi a lakóházat, gyümölcsöskertekben pedig a többi
gyümölcsfát. Az előbbi háztetős fénykép után még egyet mutatok, egy hétvégi ház tetejét Görögországból, Kiriaki
faluból. Efölött is diófa van, de a rendeltetése egészen más. Tulajdonosa "bioklimatikus burkolatnak" nevezi. Nemcsak
védi a házat, hanem hűsíti is a görög hőségben. Mint a tulajdonosa fogalmaz, - ő tudja a legjobban, - a lombozatnak
nagy a tömege, tehetetlensége, fékezi a szél erősségét, intenzitását.

Hogy is írt a téma kiváló ismerője, Cholnoky Jenő 1936-ban Balaton című alapművében a balatonfelvidéki diófákról?
"Ma már kezdenek áttérni nemesebb gyümölcsök termesztésére is, de a viharos északi szél miatt meglehetősen nehéz
feladat. Csodálatos, hogy a diófa mennyire állja a szelet. Ritkán látni egyoldalra fejlődöttet, hanem rendesen gyönyörű,
teljes félgömbalakú, sűrű lombja alatt nagyszerű árnyék van s mivel a légy nem szereti a diófának talán a szagát, azért a
diófa alatt a legkevesebb légy szokta bosszantani az embert."

És továbbá:
"Mert a balatonvidéki gyümölcstermesztésnek nagy ellensége ez az északi szél. Csak a dió- és
mandulafa állja vitézül. Ezekkel kellene szélfogó fasorokat ültetni s aztán ezeknek szélárnyékában,
mindenesetre törpe gyümölcsfákat nevelni, mert a balatonvidéki gyümölcs kitűnő ízű!"
A diófa tisztítja a vizet. Kiterjedt, sűrű gyökérzete a talajba jutó - esetleg nem is tiszta, szerves
vegyületeket is tartalmazó - vizet megszűri, a szennyezett vízből a nitrátokat felveszi. Mellesleg
vízháztartása révén a levegőbe jelentős vízmennyiséget lehel ki leveleiből, a levegő szárazságát
csökkenti.
Magas lombkoronájában ritka madarak, az ökológiai szemléletű dióskertekben pedig változatos,
máshol nem látható rovarok találják meg élőhelyüket. (Jobbra egy ragadozó madár nappali pihenőjét
látjuk a diófa koronájában, egy hazai dióskertben.)

Lejtős területen sűrű gyökérrendszere visszatartja a csapadék, laza talajú területeken pedig a szél által eróziónak kitett
talajrészecskéket. Széleróziót csökkentő hatására Turcanu professzor is felhívta a figyelmet.
Így helyezkednek el a diófa gyökerei lejtős területen:

És ilyen a földcsuszamlást megfogott, de belepusztult diófa:

Ennek a diófának az élete során legalább 30 cm mélységű talajt vitt el az erózió. Vitt volna többet is, ha a diógyökér nem
védte volna a talajt.

Lejtős területen sűrűn telepített diócsemeték Törökországban: (Figyeljük meg, a kép torzít, mert a valóságban a lejtő
még meredekebb, mint a képen látni.)

Hegyoldalra telepített diófák Olaszországban:

Diótelepítés a lejtőre Svájcban:

Legelőkön néhány diófa déli árnyékot ad a szarvasmarháknak, juhoknak.

Hogy a kánikulában ne legyen kutya meleg (Canis canicula), a kutya helyét is a diófa alatt jelölik ki jobbérzésű
emberek.

Nem is kell kijelölni. A kutyának van annyi esze, hogy a diófa alá húzódjon hűsölni.

És legközvetlenebb módon pedig szépségével hat az emberre, üdíti, pihenteti.

Nem beszélve az állatvilágról. De, beszéljünk róla!
Mert ha az emberektől eltekintünk, az ökológia maga a létért való küzdelem, dióban elbeszélve. Amint Joanna Scheezburger
képén látjuk.

Dióhéjban nem lehet erről a kérdéskörről szólni. Azért, mert az már üres.
A diófa a diótermesztő gazdán kívül elsősorban a rágcsálók megélhetését szolgálja. Egerektől a mókusokig. Dióféle termések
nélkül a rágcsálók társadalma tagjainak lényegesen nehezebb lenne az élete.
Az egerek és a dió közti kapcsolat időtlen időkre nyúlik vissza. A Vatikán Múzeumban látható egy római kori mozaik,
amelyen egy egér diót eszik. Látható lenne, ha a látogatók nem úgy tolonganának ott, mint ahogy. Fényképezni, de sokszor
mozdulni se lehet tőlük. De Misi László diótermesztő Kollégának sikerült megszerezni a képet. Elküldte, köszönet érte.

És azóta már megvan a tágabb összefüggés, az eredeti ökológiai környezet is. Értékelhető, a római kori Pompeiben a dió
milyen természeti környezetben termett.

Sajnos, diópusztító rossz szokásukról azóta se sikerült leszoktatni az egereket, ezt tudom bemutatni egy dióevő mezei egér
fényképével.

Az egerekre majd a diófa károsítói között is visszatérünk. És a többiek?
A világon ahol diófélék, héjas magvak előfordulnak, mindenhol megtalálhatjuk a helyi rágcsáló-populációt is. Nézzük meg a
következő, orosz rajzot. Rágcsálóktól károsított héjas terméseket ábrázol. Az első kettő a közönséges dió, a harmadik-ötödik
a mandzsúriai dió. Minden lyukat másféle rágcsáló rágott!

Az oroszok meg is határozták, melyik rágcsáló melyik termést ette, de ismereteik magyarra nem ültethetők át. Azért, mert
sajnos, a nyelvészek humán képzettségűek. Nem zoológusok, nem ismerik az állatok neveit. Így a szótárak félrefordítanak.
Kár. Kár, hogy a károkozókat nem tudjuk megnevezni, így csak ismeretlen tettesek után nyomozhatunk.
Ismerjük viszont a mókusokat. A világon ahol diófa van, megél a mókus is.

De a mókusok nem egyformák.
Itthon, a mi diófáinkon, de Európa legnagyobb részén is az eurázsiai (vörös) mókus él.

Japán mókusok japán diót esznek.

Az amerikai mókusok mindenféle diót megesznek. A keleti szürkemókust közönséges dióval látjuk.

A rókamókust pedig feketedióval.

A feketedióból ennyi maradt:

Ezt a hosszúfülű mókust nem ismerem. Biztos, hogy nem azonos az amerikai ecsetfülű mókussal. Kelet-Törökországban
fényképezték. Ha tisztelt erdőjáró Kollégám felismeri, legyen szíves, tájékoztasson.

A burunduk (szibériai csíkos mókus) élőhelyén nem terem dió. Mégis nagyon szereti, ha hozzájut.

Dióevő mókusokról annyi fényképem van, hogy számukra külön mellékletet kellett nyitni.
Amerikában az ott élő vadpulykák helyi dióféléket is lenyelnek, amelyek keményebb héjúak, mint a mi közönséges diónk. A
dióhéj feltörésének nehéz munkáját nem a csőrükkel, hanem begyükben végzik. Kutatók szerint a pulykabegyben 200 kg-nál
nagyobb erőt is képesek létrehozni, ami elégséges a keményebb diófélékre is.
Amerikai vadpulykák dióznak:

A veréb van annyira szemes, - vagy szemtelen, nem tudom a pontos kifejezést, - hogy megtalálja, és mások elől is eleszi a
dióbelet télen. Védett madár.

A cinkék is nagyon szeretik a diót.

A varjak közismerten nagy diófogyasztók, de közeli rokonaik, a hollók és a szajkók is. A madarak közül a legértelmesebben

a városi hollók tudnak diót törni, ami a különösen nehezen törhető diókat, például a feketediót illeti. A városban élő hollók
rájöttek, hogy ha túl kemény a dió, nincs más dolguk, mint feltöretni azt az autókkal az úttesten, az útkereszteződésnél.
Amikor zöldet jelez a lámpa a gyalogosoknak, nem jön autó, leteszik az útra a diót, majd felszállnak egy magasabb helyre.
Várnak, amíg az autók elindulnak. Amikor újból zöld a gyalogosoknak, a hollók újból leszállnak, hogy megegyék, ami az
autók után maradt. (Adalék a nagyvárosok ökológiájához.) De nem kell Budapestről se kimozdulnunk, egy budafoki
hipermarket parkolójában varjút magam is láttam dióval küszködni.
Itt csak egy-egy madaras képet mutatok, a többi a mellékletben.

Közönséges varjú (Corvus fragilegus)

Kormos varjú (Corvus corone)

Holló (Corvus corax)

Szajkó (Garrulus glandarius)

Vörösbegy (Erithacus rubecula)

A harkályokról (Dendrocopos, stb.) nem is beszélve.

Kopácsolással törik fel.

A feketediót is.

Tisztelt állatbarát Kollégám, gondolkodott-e már azon, hogy mit csinálnak a medvék ősszel? Amikor már felnevelték a
bocsokat, és végre magukra is gondolhatnak?
Készülnek a téli álomra. Teleeszik magukat a legtáplálóbb ennivalókkal, elsősorban dióval. Ha nem találnak, a fára is
fölmásznak diót szedni.
Egy feketemedvével (Ursus americanus) tudom illusztrálni, aki Észak-Karolinában nem találván közönséges diót, kénytelen a
nehezen szétrágható feketedióval táplálkozni. Szegény! Mennyivel jobb lenne neki, ha Európában élne!

A diótermést a szarvasok is megeszik. De nagyon hasznos például a vaddisznók számára is. Az első képen éppen eszi a diót, a
másodikon pedig már csak a disznómódra széjjelhagyott dióhéj maradt.

Ha már a disznónál tartunk, meg kell jegyeznünk, hogy nem minden állat egyforma.
Természetvédők például az embert nem számítják sem állatnak, sem az ökoszisztéma részének, de attól még legközelebbi
rokonaink, a majmok nemcsak, hogy állatnak, de az ökoszisztéma részének is számítanak.
Annyiban igaz ez a besorolás, hogy a diót minden majom nagyon szereti, de ott már sántít, hogy a majmok élőhelyein - talán
Japánt kivéve - nem terem dió.
A majmokkal tehát rokonuk, az ember ismertette meg a diót, de nagyon rákaptak. Nézzük meg, négyféle majom, és mind diót
eszik.

Miután megkóstolták a diót, sajnálják igazán a majmok, hogy megálltak az emberré válás útján, és nem termesztenek diót.
Mi viszont nem álltunk meg, Ön és én, tisztelt Kollégám.
A dióliget a diót nem fogyasztó, vadon élő állatok számára is életteret jelent. Egy őzet látunk a diósban.

És nagyon jól érzi magát, a diófák körül akkor is talál legelnivaló füvet, ha a környéken az összes szántóföldet felszántották.
Dehogyis menne ki a dióskertből, akármennyire a nyitott kapuhoz hajtottuk.

Élettere a madaraknak. A diófa varjak, galambok gyülekezőhelye:

A nagy diófa a hasznos madarak otthona, természetes élőhelye. Galambfészkek diófán:

Bagoly a diófán:

A madarak szívesen tartózkodnak a diófán. Még a kalitkából kiengedett házi papagáj is.

Sőt, az érőfélben lévő diót is képes feltörni.

A feketerigó is milyen önfeledten énekel a diófán!

Rozsdafarkú madár diófaágon:

Ha úgy gondoljuk, hogy mégis kevés madár lakik dióligetünkben, néhány egyszerű odú kihelyezésével gyarapíthatjuk az
állományt.

A diófa odva madarak lakása. De éléskamrára is szükségük van, a téli készletet élelmesebb madarak ugyancsak a diófa
odvába gyűjtik.

Így van ez, menjünk bárhova a világon, a madarak mindenhol szeretik a diófát. Ha hinni lehet a következő kép szerzőjének,
sármányt látunk egy újzélandi diófán.

Amerikai barázdabillegető, szintén diófán.

A madarak pedig vonzzák a ragadozókat, még a házi macskákat is, akik követik őket a diófára.

Brigitte Specht felvételén már olyan magasan van a macska, hogy nem tud lejönni.
A csiga ugyan lassúbb, ő nem akar madarat fogni, de ő sem idegenkedik a diófától.

Sőt, a meztelen csiga se, télen.

A diófa tehát életteret jelent azoknak a különböző rendű-rangú állatoknak is, amelyek máshol táplálkoznak. De felmerül egy
olyan kérdés, amire nem szoktak az ökológusok kitérni. Kedvenc háziállataink, például a kutya, részei-e az
ökoszisztémának? Nagyon nehéz a válasz. Nincs jó válasz. Igen is, nem is. Pedig szereti a diót. Enni is, - később erre is
kitérek, - nézni is.

Kutya nehéz dolog ez az ökológia.
Mivel a közönséges diófa nem erdőalkotó fa, az erdőszélekre jellemző ökoszisztéma is kialakul a diófa közelében.
Jó példa erre az atalanta-lepke (Vanessa atalanta), amely zömében nem is nálunk telel, hanem évente délről "ingázik"
hozzánk, de itt szaporodik, igaz, nem a diófán, hanem a csalánlevélen, amelyen hernyói táplálkoznak is, de kifejlett lepke
korában változatos, csapongó életet él, a csupasz, sziklás felszínű tereptől kezdve a diófáig sok helyen megfordul, és ősszel
jellemzően mindenféle édes, erjedő gyümölcsön, termésen szívogat. Itt éppen diófán látjuk (Wolfgang Kotissek felvétele).

És még mindig nem értünk a diófa ökológiai szerepének a végére. Uwe J. Splett kivételével még senki se tanulmányozta a
diófa vízalatti szerepét.
Most, amikor ezt írom, amúgy is kánikula van, merüljünk tehát gyorsan a víz alá! És mit találunk ott? Tavalyi diólevél
maradványait.
Splett úr akváriumi körülmények között tanulmányozta, milyen ökológiai hatással jár, ha egy diófalevél a vízbe esik. Nem kis
kérdés, eddig még senki se tudott rá választ adni.
A következő képeken akváriumba helyezett száraz diólevél látszik, és az összehasonlító kísérlet akkor szakszerű, ha más
levelet is melléhelyezünk. A jobboldali levél mangrovelevél, ami még gyakrabban hullajtja vízbe a levelét.
Garnélarákok végezték a tényleges összehasonlítást. Az első képen a behelyezéskori állapot látszik.

A második kép öt nappal később készült. Látszik, a diólevél lemezét a rákok megkezdték.

A harmadik kép kéthetes késéssel lett felvéve. A diólevélből csak az erek maradtak, de a mangrovelevél nincs megkezdve.

De ha nincs kéznél mangrovelevelünk, bár tisztelt akvarista Kollégám a megmondhatója, minden jobb szaküzletben kapható,
végezzük el a kísérletet tölgyfalevéllel. Az eredmény ugyanaz lesz, vagyis a garnélarákok számára más falevelekkel
összehasonlítva a szárított diólevél kedvelt táplálék, a többihez hozzá se nyúlnak.

Ha egy tudományos eredmény megszületik, mint amit itt Uwe J. Splett nyomán leírtam, gyakorlati, üzleti hasznosítása azonnal
megkezdődik. Már kapható is német akvarisztikai szakboltokban a szárított diólevél, akváriumi rákok, garnélarákok
részére.

Nem olcsó, 2,50 euró 20 db. Nem levél, csak levélke.
Ügyes. Tisztelt akvarista Kollégám, bár mi lettünk volna ilyen ügyesek! Hát, igen, a német gazdaság húz. Minket is. Mi egy
kiló dióért sokkal kevesebbet kapunk.
Tisztelt ökológus Kollégám, most, hogy a dió és az ökológia összefüggéseinek hosszú fejezetét újból átolvastam, belémhasított
a gyanú:
Rossz úton járok!
Mert korunkban az ökológia tudománya egy szóra szűkült le: Klímaváltozás!
Minden más eszembe jutott, csak ez nem.
Pedig erről kellett volna írni, felkészülve a várható globális felmelegedésre. Ami szintén nem a mi korunk találmánya, 1850
óta folyamatos, amikor végetért az 1400 körül kezdődött napfolttevékenységi minimum, és amelynek során olyan hideg telek
fordultak elő, hogy a Duna jege királyválasztó tömeget is elbírt, Mátyás idején. (Az, hogy a Temze is befagyott Londonnál,
valamint a velencei lagúnák is, minket nem érdekel.) Szóval, melegszünk, globálisan.
A diófa, tudjuk, mediterrán növény. Rasszainak többsége nem szereti a téli fagyot, és nincs olyan változata, amely a tavaszi
fagyot elviselné. Mérsékelt égövön szüksége van tehát a globális felmelegedésre. A nyári hőséget jól elviseli ha van vize.
Lombja, termése csak 38 C° fölött károsodik.
A diófa - mint egy német ökológus szakírótól is olvastam - a klímaváltozás egyértelmű nyertese. Hollandiában is a melegedő
klímától várják diótermesztésük felfutását. A diófának Európa legtöbb országában több melegre van szüksége, nekünk pedig
több dióra.
Mert, mint tudjuk, a legegészségesebb, legértékesebb emberi táplálék.
Alig eszünk diót. Az évi félkiló annyi, mint a semmi.
Harmincmillió évvel ezelőtt már volt egy globális felmelegedés, amikor diófák nőttek Grönlandon, a Spitzbergákon és
Szibériában is. Ezt kellene megint kivárni. De annyi időnk nincs.
Nem ejtettem még szót a diófának a növénytársulásokban betöltött szerepéről. Hamarosan arról is szó lesz, egyelőre csak
annyit, hogy természetes körülmények között a diófa a folyó- és patakvölgyek, ligetes vidékek jellemző fája. Nyílt területeken
az elszórtan álló diófák a természetesek.
Amerikában egy kicsit más a helyzet.
A különböző diófélék az észak-amerikai lombos erdők fontos erdőalkotó fái. Nálunk ez szokatlan, a mi diónk nem erdőalkotó
természetű. Ott pedig nemcsak a többségében tölgyerdők kiegészítő fái, hanem egyes erdőtípusokban fő erdőalkotó fát
képeznek.

Nem káros a diófa!
Annak ellenére, hogy - mint minden szélporozta növény - elképesztő mennyiségben bocsát a levegőbe pollenszemeket, a
manapság oly divatos pollenallergia semmilyen összefüggésbe sem hozható a diópollennel. Nézzük csak meg a diópollen

mikroszkopikus képét!

Sehol egy durva felület, ami sértené a nyálkahártyát. A diópollen által termelt, kibocsátott anyagok az ember egészségére
semmi káros hatással sincsenek.
A diópollen allergenitásával kapcsolatban a legilletékesebb szakvéleményt az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata jogosult adni,
amely szerint a diópollen "panaszokat nem okoz, illetve allergenitásáról nincsenek adatok". Hát, nem is lehetnek.
"Szakírók" szoktak beszélni a diófa - különösen a feketedió - talajsavanyító hatásáról, arra alapozva, hogy a diólevélben lévő
csersav a talajba kerül. Hadd mondjak ennek ellent. Egyrészt a csersav idővel elbomlik, másrészt ugyanezt a károsító hatást
a fák nagy részéről el lehet mondani, - ismeretes az erdőtalajok savassága, - ezt nem a dió okozza, annál is inkább, mivel nem
erdőalkotó fa.

Az ökológiai szemléletű dióültetvény
A dió hagyományosan is a biotermék képzetét kelti, mert a dió betegségei és kártevői lényegesen
eltérnek egyéb gyümölcsökéitől, továbbá a dió jellemzően házikerti termék, ahol a vegyszeres
növényvédelem nem oldható meg a diófák nagysága és a technika hiánya miatt.
Üzemi méretekben a növényvédelemnek mégis komoly jelentősége van, mert a kártevők könnyebben
átterjednek egyik fáról a másikra. Ezért a növényvédelemmel kiemelten kell foglalkozni, mert a
magyarországi diótermelő üzemek (jellemzően a volt állami gazdaságokból kiprivatizált kisebb-nagyobb
termő diósok) nem az ökológiai szemlélet alapján működnek, hanem termelési gyakorlatukban az állami gazdasági szemlélet
él tovább.
Ami jellemzően alkalmassá teszi a diót az ökológiai, környezetkímélő gazdálkodás számára, az a körülmény, hogy a diófa
igen magas, terebélyes, hatalmas lombkoronájú fa. Ezért nem, vagy szinte nem permetezhető, így gazdája inkább lemond a
diófa vegyszeres növényvédelméről, és átáll biológiai módszerekre. Legalábbis így gondolja, ezt mondja.

De az is igaz, hogy betegségek és károsítók nem is szoktak olyan totális kárt okozni, mint amit más növények esetében
tapasztalhatni.
Szerencse is, hogy nem hatalmasodnak el, mert akár földi gépekkel, akár helikopterrel permetezünk, a lombtömeg
megakadályozza a permetlé tökéletes eloszlását és hatásának érvényesülését.
Lehetetlennek tartom az ökológiai szemléletű diótermelés megvalósítását a már magántulajdonban létesített ültetvények
többségében azért is, mert a magántulajdonosok nagyobb része nem képes kivárni a termőre fordulás 10 évét, és a területet
addig is köztes növényekkel hasznosítja, amelyek növényvédelmi beavatkozása a diófákat is éri.
És bizony, a diófajta megválasztása is kérdéses, mélyen egyetértek Holb Imrével, amikor azt mondja, hogy "betegségekre és
kártevőkre érzékeny fajta lehetetlenné teheti az ökológiai termesztést". Mert diófajtáinkról nem mondható el, hogy teljesen
ellenállók lennének.
Ami a diófa esetében valóban segít a jó egészségi állapot elérésében és ezen keresztül a fa ellenállóképességének növelésében,
az a jó tápanyagellátás és vízellátás. Vagyis, meg kell adni a diófának, amit igényel. Saját erejéből jobban kiheveri a
károsításokat is. A - tápanyaghiány vagy aszály miatt - legyengült diófa erősebben károsodik, bármilyen betegség érje.
Súlyosabb esetben fiatal korban is elpusztul.
Tartsuk tehát diófáinkat jó erőállapotban.
Csak az a bökkenő, hogy az ökológiai termesztés mellett köteleztük el magunkat, így el vagyunk zárva a leghatékonyabb - és
nem káros - tápanyagpótlási módszertől, a műtrágyázástól, és ezen keresztül versenyhátrányban vagyunk a hagyományos
diótermelőkhöz képest, akik nitrogén- és kálium-műtrágyával diófáikat jó erőállapotban, jó egészségben tudják tartani, és
több diót termelnek. Nekünk pedig a kevesebbet, férgesebbet kell magasabb áron eladnunk, ha ugyanannyi bevételt
szeretnénk.

Szóval, nem könnyű az ökológiai diótermesztők élete. Van olyan veszély, ami ellen nem is
tudnak mit tenni. Ilyen például a dió vírusbetegsége.
A gyűrűs levélfoltosság vírusát vagy a faiskolából hozza magával a csemete, vagy levéltetvek
viszik át a diófára. Szerintem ez utóbbi eset elhanyagolható, mert a dió levéltetvei jellemzően
csak a dión élnek, más fafajról nem tudják a vírust áthozni, a vírusfertőzött diófa viszont nem
gyakori, mert vagy gyorsan kipusztul, vagy a gazdája vágja ki gyorsan.
A faiskolai fertőzés ellen pedig nem véd meg minket a faiskolai címke, mert az csak azt jelzi,
hogy amikor a hatóság a szaporítóanyagot megvizsgálta, nem mutatott vírusfertőzéses
tüneteket. Lehet, hogy éppen lappangott. Ha a jellemző tüneteket észleljük, gyorsan vágjuk ki
a fát.
Ellenőrizetlen szaporítóanyagot pedig ne vásároljunk. És kerüljük a feketedió-alanyt, ami
fogékonyabb a vírusra.
A betakarítás során fontos szempont, hogy az ágsérülések és ezen keresztül a gombafertőzés
elkerülésére nem szabad a diót veréssel betakarítani. Az érési időben (szeptember első
napjaitól október végéig) a területet rendszeresen át kell járni, és a hullott diót 3 napon belül
fel kell szedni. A rázógépes gyakorlattal szemben így elkerülhető, hogy kopáncsos diót kelljen
betakarítani, aminek kopáncstalanítása vagy füllesztést igényel, vagy pedig a burokleválsztó
gép jelentős energiaigénnyel jár, és amit utána nagy mennyiségű (kg-ként 3-4 l) vízzel kell
mosni és vegyszerrel fehéríteni, és mindezek után a termék nem minősíthető bioterméknek.
A rázás nélkül, - igaz, időben elnyújtottan - hullott dió már kopáncstalan. Természetes érett, világos színét még a fán kapja
meg, ami ugyan nem olyan fehér, mint a nátronlúggal kezelté (Amerikában, Franciaországban és a hazai nagyobb
üzemekben), és így exportra nem olyan keresett, de vegyszermentes.
Az ökológiai szemléletű dióültetvényhez a diótermés érett állapotban történő betakarítása tartozik. A dió a fán és lehullás
után a földön is szárad, elkerülhető így a mesterséges szárítás, a gáz- (vagy egyéb) energia felesleges használata, a szárításra
a környezeti hőmérsékletű levegő szolgál.
A betakarítás kézi megoldásából, az ültetvény két hónapig tartó, állandó átjárásából adódó kézimunka-többlet bár drágább,
mint a gépesítés, mégis biztosítja az ökológiai szemlélet érvényesülését, a betakarításkori és manipulálás alatti energia- és
vegyszerfelhasználás elkerülését.
A zöld burokkal bekerült dió burkának leválasztására egy német bio-tanácsadó azt a módszert javasolja, hogy a diót néhány
órára áztassuk enyhén sós vízbe. Nem tudom, nem próbáltam.
Véleményem szerint ha valamilyen oknál fogva meg kell mosni az öko-diót, akkor a mosást csak tiszta vízben szabad végezni,
bármiféle mosó vagy fehérítő vegyszer nélkül.
A dió szárítására, tárolására azt a módszert javaslom, hogy betakarítás után a diót kézzel könnyen kezelhető 10 cm-es
gyümölcsös rekeszekben tároljuk, 1-2 rétegben, száraz, szellős helyen, és naponta forgassuk át, amíg a héj reggelenkénti
„izzadása” meg nem szűnik. Ezzel a módszerrel - más módszerekkel ellentétben - a nagyobb élőmunka-igény és élőmunkaköltség biztosítja a termék bio-jellegét. Szemben a gázenergia (vagy egyéb energia) felhasználásával működő
berendezésekkel, amelyek nemcsak beruházásigényesek és költségigényesek, hanem a meg nem újuló szénhidrogénkészletet
fogyasztják, így semmiképpen se tekinthetők bio-módszernek.
Szárítás után a termés 30 cm-es almás rekeszekbe összeönthető, és a rekeszek 3,6 m magasságig felrakhatók, száraz, szellős
helyen tárolhatók.
A raktári gabonamoly felszaporodását pedig úgy tudjuk meggátolni a diótároló helyiségben, hogy a tárolt dió felszínére
hullámpapírt fektetünk, amibe szívesen vonul bábozódni a raktári gabonamoly lárvája. A hullámpapírt időnként elégetjük.
Az ökológiai szemlélethez tartozik, hogy abból, amit a diófa ad, semmit ne hagyjunk kárba veszni. Ha számunkra értéktelen,
mint a megfeketedett, baktériumos dió, (és vagyunk olyan lelkiismeretesek, hogy darált diókénti értékesítésével se
próbálkozunk), az még a madarak számára kiváló téli élelmet jelent. Széncinkék és kékcinkék csapatai telelhetnek ki rajta.

Gyepesített talajfelszín a diósban
Ez a hagyományos, tiszaháti diótermő táj művelésének technológiája, tökéletesen biológiai művelés. A fűtermést lekaszálva
tehenekkel hasznosították.
A természetben a vadon nőtt diófák alatt különböző növények nőnek, legtöbbször fűfélék. Kertekben, szőlők, szántók
végében is fű van alatta. És milyen szép nagy diófák nőnek füves területen!
A dióültetvény területén létesített - magától létesülő - gyep között nagyon hasznosak a gyepkultúrába illeszkedő
pillangósvirágú növények - vörös- és fehérhere, gomborka, szarvaskerep, kisebb növésű bükkönyfélék, stb. Ezek a fűvel
együtt jól tűrik a kaszálást, és nitrogénben gazdagítják a talajt.

A fűfélékkel együtt a termőhelyre természetesen is jellemző ökoszisztémát hozzák létre, mindazokkal az élőlényekkel, baktériumoktól kezdve a rovarokig, - amelyek így megtalálják életfeltételeiket. Biológiai sokféleség alakul ki a területen,
cáfolva azt a véleményt, hogy a diófa nem tűr meg más élőlényeket a közelében.
Gyepesített talajfelszín télen:

És a füves-herés keveréknövényzetnek a diófa számára jóhatású prevenciós hatása is van, a füves-herés keverék - kanadai
idézet szerint - "elveszi a kedvét" a diófa gyökerét károsító nematódának, a Pratylenchus vulnus-nak attól, hogy a területen
megtelepedjen.
Természetes úton kialakult vörösherés-füves keverék egy erdélyi diósban:

Mint azt valamennyien saját tapasztalatunkból tudjuk, nincsenek csodaszerek. A dióskert talajának füvesítése sem az.
Hátránya is van, egyes kártevők - cserebogár, pocok, stb. - megtelepedését segíti a gyep. De jelentősebb ennél, hogy a füvek főleg az első gyepes években eluralkodó tarackok - vizet vonnak el a diófák gyökere elől. Nálunk, ahol amúgy sincs meg a
diófák által minimálisan igényelt 800-1000 mm tenyészidőszaki csapadék, a gyep vízfelhasználása visszaveti a diófák
fejlődését. Úgy is fogalmazhatunk, hogy gyepesíteni csak öntözött dióskertben szabad.

Csiperkegomba gyepesített dióskertben:
A pillangósok elterjedését magvetéssel magunk is elősegíthetjük, ha valahonnan véletlen
hozzájutunk az apróbb pillangósok magvaihoz. De egyre ügyeljünk: Lucernát nem szabad a
diósba telepíteni! A lucernának mély gyökérzete van, szárazságra hajló éghajlatunk alatt
gyökérrendszere konkurrál a diófa gyökerével, és elszívja a dió elől a diónak is nagyon
szükséges vizet. A lucerna másik káros hatására az újtelepítésű diósban kanadaiak hívták fel
a figyelmet: A lucerna levélbolhái a dió levelét is károsítják.
Igaz, a diófa se marad adós, a leveléből kimosódó, valamint a gyökeréből kibocsátott juglonra
a lucerna különösen érzékeny, tehát kölcsönösen ártanak egymásnak. És kölcsönösen
fertőzhetik is egymást, hiszen a lucerna gyökerét ugyanúgy fertőzi a rozellíniás gyökérpenész,
mint a diófáét. Egymás közelében a gyökérpenészt is elkaphatják egymástól, ami a talajban
terjed.
A talajművelő eszközökkel gyommentesen tartott dióültetvénnyel szemben a gyepesített
felületű dióskert felel meg a környezetkímélő talajművelés követelményeinek.
Gyepesítés = környezetkímélés.
Gyepes területen a talajművelés nem okoz talajszerkezet-rombolást, hanem a fűfélék gyökérzete kellően levegőző, szellős,
morzsás talajszerkezetet alakít ki.
Dombos területen nincs talajpusztulás, erózió.
Gépi diószüret esetén a rázás, felszedés erő- és munkagépei nem nyomják keményre, barázdásra a gyepes talajt, illetve jóval
kevésbé, mint a műveltet. Gépi keréknyomok esetén évi egyszeri fogasolással eredeti állapotába hozható a gyepes talaj.

Végül ne feledkezzünk el a gyepesített dióskert azon előnyéről se, hogy a
bioművelést folytató diósgazda a diótermesztést nagyon jól kiegészítheti
állattenyésztéssel is. Szemben a poros-sáros talajú dióskerttel, és szemben a
vegyszeres növényvédelmet igénylő dióskerttel. Néhány évvel ez előtt például az
ökológiai támogatás elnyerésének az is feltétele volt, hogy a növénytermelési konkrétan diótermelési - tevékenységet a biogazda biológiai állattartással is
kapcsolja össze. Persze, ez még a kisgazda-szellemiségű minisztérium idején
történt. Azóta a helyzet javult, mert a diótermesztőknek ma már nem írják elő a
kapcsolódó állattartást.
Azt már korábban említettem, hogy a legelőn a diófák alatt jól érzik magukat a
tehenek. És, mint már mutattam, libák is tarthatók a diófák alatt, nagyon jól
érzik magukat, jól fejlődnek.
Többen ajánlották, manapság is ajánlják a juhászat és a diótermesztés
ökológiai alapú összekapcsolását, vagyis azt, hogy füvesített dióültetvényünk
kaszálását ne gépi úton végezzük, hanem abszolút biológiai módon, a juhokkal
való legeltetéssel. Magam nem zárom ki azt, hogy ez lehetséges, de arra a
veszélyre szerényen felhívom a figyelmet, hogy a diófák lelógó ágait - és melyik
diófa melyik ága nem lóg le - a juhok tarrá fogják rágni. Mert bizony, a diófa
levele nemcsak az ember számára igen kellemes aromájú.

De, úgy látszik, túlzásba estem, véleményemet korrigálnom kell. Mert a juhok csak addig rágják le a diólevelet, ameddig
elérik. Feljebb nem. Tehát mégis tarthatók a diósban, amint arról Jean-Maurice Lyonne, St. Romans-i gazdálkodó
beszámolt.

Negyven hektár diósa van. Amikor fia, Régis is abban a korban volt, amikor önálló jövedelemre van szüksége az embernek,
elhatározta, hogy juhászattal fog foglalkozni, mert a juhtermékekben lát fantáziát. De az volt a gondja, hogy nem tudott
földet venni. Ezért ajánlotta fel apja a dióültetvény területét.

Már tíz éve legeltetik a juhokat a diófák között, A juhok számára megfelelő a fűösszetétel, jól érzik magukat a diófák alatt.
És nem kell kaszálniuk, ezzel nagyon nagy üzemanyagköltség-megtakarítást értek el. Fűkaszát se kellett venniük. A
juhtrágya pedig fölöslegessé tette a műtrágyák használatát. Szóval, csupa előny, csupa bio.
Csak az idősebb diófák alatt nem lehet legeltetni, mert ott a fű kiritkult. Másik gondjuk, hogy mivel talajuk köves, a juhok
sok követ kirugdosnak, ami a diószüretet nehezíti, de a kövekkel nem tudnak mit kezdeni.
Tisztelt ökológus Kollégám, gondolkozzunk tovább is közösen, milyen háziállatot tarthatunk ezeken kívül is, vegyszermentes
diósunkban! Én gondoltam például méhészetre, de Schneider Balázs gyorsabb volt, már meg is valósította ezt a kézenfekvő,
célszerű társítást.

Ökológiai védekezés a dióskertben
Ha már ismerjük, dióskertünkben milyen betegségek és károsítók fordulhatnak elő, elgondolkozhatunk, hogy a hagyományos
növényvédelmi eljárásokat meghaladva milyen módon képzeljük el a biológiai védekezést ellenük.
Ökológiai szemléletű növényvédelemnek nevezhetjük, ha a kártevők ellen nem vegyszereket, hanem más élőlényeket vetünk
be. Ezt a harcot bízhatjuk a természetre, a kártevők és az őket pusztító más élőlények természetes egyensúlyának
kialakulásában bízva, vagyis hogy nem csinálunk semmit. Ez is lehet eredményes, nem tudom.
De az már keményebb beavatkozás a természet egyensúlyába, ha egyenesen a diófák károsítóit pusztítjuk, igaz, nem
vegyszerrel, hanem ellenségeik koncentrált kijuttatásával.
Például ha a fiatal diósunkban pocokkár lép fel, megtehetjük, hogy nem irtjuk a pockot, hanem ülőfákat állítunk ki a
ragadozó madaraknak, és bennük bízunk. De amíg megjönnek az ölyvek, stb., a pockok addig is rágnak. A ragadozó
madarak akkor jönnek, ha nálunk több a pocok, mint máshol. És ha megjöttek, és megritkították a pocokállományt,
továbbállnak, mihelyt a pocokállomány az átlagosnál ritkábbá vált. Tehát: A kártevőket pusztító élőlények bizonyos
mennyiségű kártevő-állományt igényelnek állandóan ahhoz, hogy meg tudjanak élni. Tehát: A diófáknak egy bizonyos
mennyiségű kártevővel kell állandóan együtt élniük.
Térjünk át azokra a konkrét módszerekre, amelyekkel a a dióskertben az ökológiai növényvédelmet megvalósíthatjuk, és
ezzel mutassunk példát a biotermesztés körében! Ne tegyünk úgy, mint sok "biotermesztő", akik féltve őrzik titkaikat, a
biológiainak mondott eljárásokat megőrzik maguknak, nehogy megtudjuk, hogy csak szavakban tartják be az ökológiai
előírásokat, a valóságban pedig a tiltott vegyszereket használják.
Már ötödik éve forgok biotermesztők között, de eddig még egyiktől se hallottam konkrét bioeljárást, amivel felváltaná a
hagyományos növényvédelmet. Nem a diótermesztésben! A szántóföldi, a zöldségtermesztési, a szőlő-, gyümölcs- és
gyepkultúrák bármelyikében! Amit tényleg alkalmazna!
XANTHOMONASZOS BAKTERIÓZIS

A baktériumos levél- és termésfoltosság (Xanthomonas juglandis) a diótermést komolyan
veszélyezteti, hűvös, csapadékos tavaszú években. Szükség esetén az ökológiai gazdálkodásban
felhasználható réztartalmú készítményekkel kell permetezni, rügyfakadástól júniusig terjedő időben
10-14 naponként, súlyos fertőzésnél 7-10 naponként. Ez a hagyományos eljárás is, bár
hagyományosan a baktérium réz-rezisztenciája miatt egyre inkább szerves gombaölőszerekre is
rákapnak.
Javasolják, hogy a télen is a fán maradt diókopáncsot le kell verni a fáról. Amellett, hogy ez a
javaslat üzemi méretekben nem valósítható meg, az eredményessége is kérdéses, mert - mint tudjuk
- a baktérium a fa minden részén áttelel, sőt, a lehullott leveleken is. Mindenesetre csökkenthetjük
a fertőzési forrást, ha nemcsak a lehullott leveleket távolítjuk el a diófák alól tavaszra, hanem a
fertőzött vesszőket is lemetsszük, elégetjük.
Sok munka, amit nem fizet meg senki, és akkor még ott van az egész diófa, amelynek minden része
fertőzési forrást jelent tavasszal. A rügyektől a kéregig.
De létezik bio-védekezés is a baktérium ellen.
Mint korábban mondottam, az az ökológiai szemléletű növényvédelem, ha a károsítók ellen más
élőlényeket vetünk be. A legkézenfekvőbb, ha a diófa károsítói ellen magát a diófát vetjük be. Ez
úgy lehetséges, hogy olyan diófajtát, típust választunk telepítésre, amelyik a betegségeknek,
kártevőknek ellenáll. Ismeretes, hogy az elismert, termesztésbe vont diófajták között igen nagy
különbségek vannak például a xanthomonaszos bakteriózissal szembeni ellenállóságban.
Tanulmányozzuk tehát a diófajták leírását, és a betegségnek ellenálló fajtát telepítsünk, ha ökológiai szemléletűek vagyunk.
Ez így nagyon szép. A bökkenő csak ott van, hogy - egyéb okok miatt - szerintem is csak a magyar éghajlat alatt szelektált,
nemesített diófajták jöhetnek Magyarországon számításba, amelyekből a három régebbit és az öt újabbat összeszámolva is
csak nyolc van. És egyikre sem jellemző a baktérium-rezisztencia.
Tehát szép dolog, ha egy biokulturális szakcikkben azt olvassuk, hogy "az egyik döntő, növényvédelmet segítő szempont a
fajtaválasztás", ha nincs olyan fajta, amit választhatnánk. És nincs is olyan hazai szakember, aki baktériumellenálló diófajtát
tudna nekünk ajánlani.
Az elmondottakhoz egy kis illusztráció.
Olasz kutatók (Tamponi és Donati) vizsgálták egy sor diófajta baktérium-fogékonyságát, olasz, campaniai viszonyok között.
Campania - mint tudjuk - nem az a kimondott nedves, párás éghajlatú vidék, ami alatt a xanthomonasz el szokott
hatalmasodni. A vizsgálat módszerébe ne menjünk mélyen bele, elég annyi, hogy a vizsgált diófajtákról szedtek 200-200 szem
diót, és ennek arányában állapították meg a termés-fertőzöttség százalékát, amit a következőknek találtak:
Diófajta
Fertőzött diók aránya, %
Nugget
97
Vina
92
Lompoc
89
Serr
75
Payne
74
Gustine
72
Alsószentiváni 117 65
Midland
63
Tehama
54
Hartley
53
Chico
42
Eureka
39
Mayette
39
Franquette
36
Waterloo
22
Grandjean
21
Parisienne
8
Sorrento
8
Marbot
7
Corne
2

Hogy mi ebből a tanulság?
A vezető olasz fajta, a Sorrento és az olasz földön is jól díszlő francia diók átütő sikere. (Istenem, hazai pálya, hazai bíró!) És

az idegen diók csapnivalóan rossz szereplése.
Nem baj, remélem, egyszer lesz még visszavágó is, amikor hazai földön tesztelhetjük a legjobb olasz és francia diófajtákat!
Mert ne feledjük, a dió röghöz kötött növény, egy adott fajta életképessége - és ellenállóképessége - hazai viszonyok között a
legjobb.
Csak mellékesen jegyzem meg, hogy saját tapasztalatom szerint a három magyar alapfajta közül az M-10 a legfogékonyabb
a bakteriózisra, de rögtön utána következik a T-83, és bizony, egy jellemzően baktériumos évben az A-117 se mentes.
Úgyhogy, azt javaslom, tisztelt Kollégám, hogy a fajtaválasztás során részesítsük továbbra is előnyben a hazai diónemesítés
során már kipróbált hazai diófajtákat, és ha lehet, védekezzünk a baktérium ellen ökológiai módon. Ha pedig nem lehet,
vessük be az ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett vegyszereket.
A dió xanthomonaszos baktériumfertőzése ellen biológiai módon például a baktériumot fogyasztó vírusokkal,
bakteriofágokkal lehet védekezni. Persze ez csak egy elméleti lehetőség, mert tudomásom szerint Magyarországon még nem
kapható bakteriofág-készítmény. Sőt, még egyetlen szakembertől se hallottam, vagy olvastam erről, de külföldön - igaz,
nagyon távol, Új-Zélandon - már kidolgozták ezt a módszert.
Az előzményekhez tartozik, hogy a bakteriofágokat már száz éve ismerik. Kísérletezni először a Szovjetunióban, Tbilisziben
kezdtek velük, a növények baktériumos betegségeinek leküzdésére. A témával Amerikában is, legújabban pedig Új-Zélandon
foglalkoztak, az összes növényi baktérium közül a dió xanthomonaszos betegsége elleni védekezés került legközelebb a
gyakorlati alkalmazáshoz. Bakteriofág vírusokat a környezetből könnyen tudnak izolálni.
A bakteriofágok eredményesen pusztítják a baktériumokat, feltéve, ha életképes állapotban a baktériumhoz férnek. A
kutatók eredményei szerint a bakteriofágos permetezés a kibomló diórügyet érő tízezernyi baktérium 99 %-át elpusztítja. De
sajnos élő szervezeten kívül a vírusok nagyon halandók. Ártalmas számukra a hőingadozás, a vegyszerek, de leginkább a
napfény. Tehát nappal nem lehet kipermetezni, csak éjjel.
És sajnos, a bakteriofágos védekezésnél is probléma a diórügyek elnyújtott fakadása, vagyis ez is csak akkor hatásos, ha
rövid idő alatt 3-4 permetezést végzünk.
Ez pedig nagyon drága. A baktériumos levél- és terméskár nem szokott olyan nagy lenni, ami indokolná négy bakteriofágos
éjszakai permetezés költségét. A készítmény is drágább, mint a réz.
Ha diósunkban ökológiai gazdálkodást folytatunk, és nem szabad sztreptomicint permeteznünk, sőt a réztartalmú szerektől is
el vagyunk tiltva (mint pl. 2002-ben), akkor is meg kellene gondolnunk a bakteriofág alkalmazását, ha kapható lenne. Előbb
olyan dióvevőt kell keresnünk, aki vállalja, hogy a többletköltséggel megnövelt áron is megveszi biotermékünket. Ilyen
vevőről jelenleg nem tudok.
Tisztelt Kollégám, ha Ön fogékony az ökológiára, van egy jó hírem az Ön számára. A dió baktériumos, xanthomonaszos
betegsége ellen másik, ökológiai védekezés is létezik, amikor a baktérium ellen másik baktériumot vetnek be, nevesítve a
Bacillus subtilist. Serenade nevű készítményben forgalmazzák, és Amerikában már engedélyezték is a biotermesztés számára.
Az a leghatásosabb, ha a még meg nem támadott, egészséges diólevélre permetezzük, és amikor a xanthomonasz a levélre
kerül, az alábbi ábra szerinti módon megeszi. De akkor is hat, ha a xanthomonasz már a levélen van, és tömlőt fejleszt, akkor
a tömlőjét is képes megenni. Ezt a másik felvétel mutatja.

Tisztelt, az ökológiára fogékony Kollégám, az előbbinél is jobb hírem van az Ön számára. A Xanthomonasz ellen a diófa vegyi
fegyvere, a juglon is alkalmazható.
Hogy ne legyek szerény, mondhatnám, hogy a gondolat nekem is eszembe jutott, de már későn. Hét évvel korábban már
ezirányú kísérletet végzett Anita Solar szlovén kutatónő. Diólevélből kivont juglonból készült permetezőszert talált
hatékonynak a Xanthomonasz ellen. A juglon baktériumölő hatása közismert, a diófát ismerő összes nép népi gyógyászatában
alkalmazták a diófa kivonatait baktériumos betegségek ellen.
A diófa a saját védelméhez is megtermeli a hatóanyagot.
GNOMÓNIÁS GOMBABETEGSÉG
A levélfoltosság gomba (Gnomonia leptostyla) olyan rendszeres és súlyos kórokozó, ami ellen az ökológiai termelésben

alkalmazható bordói lével, később kénnel is kell permetezni, rügyfakadástól a hajtásnövekedés befejeztéig. Az ökológiai
szemlélet szerint a betegségnek ellenálló fajták telepítésével kell a vegyszerezési szükségletet csökkenteni. Szerencsére a
hazai diófajták közül az Alsószentiváni 117-es fajta a betegséggel szemben kiemelkedően ellenáll, és a másik két fajta, a
Milotai 10-es és a Tiszacsécsi 83-as is mérsékelten ellenáll.
Az évenkénti fertőzés csökkentésére törekedve évente a tenyészidőszakon kívüli időben a lehullott lombot vagy égetéssel
szükséges megsemmisíteni, vagy pedig a későbbiekben kell a lomb megsemmisítésére technológiát kidolgozni. Például egy
francia diótermesztő (Signaux úr) a lehullott, száraz diólombot a téli időszakban szárzúzóval töreti meg, hogy hamarabb
elbomoljon.
Egy ökológiai szakembertől azt hallottam, a lomb égetése nem tekinthető igazán biológiai módszernek. Véleményem szerint
az égés (oxidáció) az élő természetben mindennapos folyamat. A diólevél szerves anyagai természetes - gombás, baktériumos elbomlás során is oxidáció útján semmisülnek meg. A gyors égés - lehet - pusztít élő szervezeteket. De az égetési folyamat
térben és időben nagyon szűkreszabott, más élő szervezetekben nem okoz nagy kárt.
Ha a gnomónia ellen a biotermesztésben engedélyezett réztartalmú szeres permetezéssel védekezünk, akkor a fa ágait és
törzsét károsító ágrákbetegség (Nectria galligena) ellen nem kell külön védekezni.
Úgy a xanthomonasz, mint a gnomónia ellen bizonyos fokú bio-védelmet jelent, ha ültetvényünket nem engedjük elsűrűsödni,
levegősre, szellősre hagyjuk. Így megmarad az esély, hogy a fertőzéseket elősegítő esők után az ültetvény átszellőzik, a levegő
páratartalma hamarabb csökken le, a baktérium és a gomba fertőzőképessége megszűnik.
ALMAMOLY
Az almamoly-rezisztencia területén valamivel jobb a helyzet, mind a nyolc magyar fajtára jellemző, hogy alapi nyílása jól zárt.
Tehát ha magyar diófajtákat választunk telepítésre, az önmagában megvalósít egy bizonyos biológiai védelmet. Ez sem jelent
természetesen abszolút védelmet, - mindenki látott már férges diót, - de nem annyira rossz a helyzet, mint a - Magyarországon
el nem ismert - papírhéjú fajtáknál.
Almamoly-kártétel tehát a gondos fajtaválasztás mellett is van, ez jelenti a diófa és környezete természetes egyensúlyát.
Az almamoly egyedszámának csökkentésére is alkalmasak a ma már széles körben
alkalmazott feromoncsapdák a dióskertekben, nemcsak a kártevő várható erősebb
fellépésének előrejelzésére. Ha nemcsak megfigyelési céllal akasztjuk ki a diófára, akkor
többet kell vennünk, sűrűbben kell elhelyeznünk, a hímlepkék nagy részét összefogja. És
csak akkor kell egyéb védekezési módszert is választanunk, ha sokalljuk a kártételt.
Ennek a védekezésnek az a hibája, hogy a fák kifejlett korában már nem hatásos. Olyan
nagy a diófák körüli légtér, hogy a feromon-illat nem ér föl a fák tetejéig.
Az almamoly elleni biológiai védelem számára elvileg 250-féle élőlény vethető be - mondják
kutatók. De ez csak az elmélet. Engedély, készítmény, ismeret hiányában viszont a gyakorló bio-dió termesztő ezzel a 250
élőlénnyel nem tud mit kezdeni.
A legegyszerűbb, ha a mindig emlegetett Bacillus thuringiensis-t permetezzük ki. De már megjelent ennek a módszernek a
továbbfejlesztett változata, amikor nem magát a baktériumot szórják ki, hanem az általa termelt méreganyagot (úgynevezett
BT toxint).
És tessék elképzelni, ez a módszer engedélyezve van a biotermesztésben!
Jaj, de idegen ez a biotermesztéstől! Mérget kiszórni a biogyümölcsösben? Pedig egy, biokultúrával foglalkozó szakfolyóirat
is propagálja.
De túl azon, hogy a diósban az almamoly ellen a kiszórt BT toxin nem ér semmit, mert a petéből kikelő lárva azonnal, a
helyszínen befúrja magát a dióburokba, így nincs módja mérget összeszedni, még az is problémát okoz, hogy ezzel a
méreganyaggal szemben a jelenlegi almamoly-populációk már bizonyos rezisztenciával rendelkeznek.
Másik, hasonló biológiai védekezés például az almamoly betegségét okozó karpovírus kijuttatása. Karpovírus-készítményről
Magyarországon nem tudok, de fejlettebb vidékeken alkalmazzák már. Kaliforniában például egy granulovírust mondanak a
legjobbnak az almamoly ellen, amely vírus az almamoly lárvájával érintkezve azt elfogyasztja. Kaliforniai tapasztalat szerint
ezzel a készítménnyel több mint tízszeres permetezéssel lehet az almamoly-populációt egy adott területen lenullázni.
Többévi várakozás után végre Magyarországon is kaphatóvá tették a granulovírus-készítményt, Madex néven. A
szuperszelektív vírus csak az almamolyt betegíti meg, más élőlényre nincs semmilyen hatással. A frissen permetezett felületen
járó almamoly-lárvák, tehát azok, amelyek még igen fiatalok, nem rágták be magukat, fiatalon elpusztulnak. Amelyik lárva
csak kisebb mennyiségű vírushoz jut, szintén elpusztul, de később, bent, a termésben. A termés károsodik, de az almamoly
nem szaporodik tovább.
Az almamolynak megvan az a tulajdonsága, hogy első nemzedéke - almán is, dión is - nem a termésre petéz, hanem levelekre,

a lárvának hosszú utat is meg kell tennie a termésig. Ezért a védekezés az első nemzedék lárvái ellen hatásosabb. Persze,
tudjuk, a diónál jellemzően a második - vagy ha van, a harmadik - nemzedék fertőz. Pedig fontos lenne az első nemzedéket
irtani, mert azok egy része közvetlenül telelőre vonul, elteszi magát jövőre, arra az esetre, ha a gyümölcsösben a második
nemzedék a permetezés miatt kihalna.
Jövőre előlről kezdhetjük az almamoly elleni küzdelmet.
Mikor permetezzünk az első nemzedék ellen? Diósban soha, de szólhatunk a szomszéd almáskert gazdájának, hogy mikor
permetezzen. De csak akkor szóljunk, ha nem veszi sértésnek. És akkor, ha a tavaszi hőösszeg-számítást elvégeztük. Ennek
menete: Minden este 9-kor megmérjük a hőmérsékletet, és ha az meghaladja a 16 C°-ot, attól kezdve a napi
átlaghőmérsékletből (ami jó közelítéssel megegyezik az esti hőmérséklettel - kivonunk 10-et, a maradékot összeadjuk.
Amikor a végösszeg eléri a 85-öt, lehet a granulovírust kipermetezni. Ekkor kezd az almamoly rajzani.
A termést veszélyeztető almamoly - második nemzedéke - ellen permetezés nélkül is kielégítő biológiai védelmet jelent, ha a
szomszédban almáskert van, ami magához vonzza az almamolyokat. Ez egy szerencsés eset. Aki nem ilyen szerencsés, annak
a feromoncsapdás védekezést ajánlom, amit kiegészítésként magam is alkalmazok, a maradék hímlepkék összefogására. Így
a dióférgesség ökológiai módon megelőzhető. De telepíthetünk is egy sor almafát a dióskert mellé, az majd magához vonzza a
dióskertbe tévedt molylepkéket.

Nálunk még nem, de Kaliforniában már próbálkoznak a Trichogramma platneri nevű parazita darázzsal is az almamoly ellen,
amely az almamoly petéjét fogyasztja. Állítólag a molyfertőzést 70 %-kal is képes csökkenteni.
LEVÉLTETVEK
Mint említettem, a sikeres védekezéshez ki kell billentenünk a dióültetvényt a
természetes egyensúlyából. Elősegíthetjük az egyensúlynak a saját javunkra
változását egyes művelési beavatkozásokkal is, amelyek nem a kártevőket irtják
közvetlenül, hanem áttételesen hatnak. A levéltetvek esetében is.
Például a zengőlegyek (Syrphidae) lárvái a dió levéltetveit pusztítják. Tetszik
tudni, az az apró légy, amelyik egy helyben megáll a levegőben, utána pedig egy
pillanat alatt áll tovább.
A kifejlett zengőlegyek fő tápláléka a legkülönbözőbb gyomvirágok nektárja. Ha
a kertünket nem kaszáljuk olyan sűrűn, - pl. évente hatszor, - és hagyunk két
kaszálás között időt a gyomoknak kivirágozni, ezzel a módszerrel elősegíthetjük
a zengőlegyek állományának növekedését. Persze kérdéses, egy fiatal
dióültetvényben mi a nagyobb kár, a levéltetvek károsítása, vagy a gyomok által
a diófa elől elszívott víz és tápanyag. Mérlegelni kell.
Mindenesetre a zengőlegyek érdekében tartsunk fenn a dióskert mellett egy kis
füves területet, ahol vadvirágok virágozhatnak. Egy zengőlégy, a tarka
darázslégy (Sphaerophoria scripta) aprószulák virágán, a diófák között:

(Van a darázslégyről jobb képem is, de annak két hibája van. Nem dióskertben készült, és nem én készítettem.)

Magyarországon a mutatott tarka darázslégy mellett az Episyrphus balteatus (ékfoltos zengőlégy) és a Melanostoma
mellinum gyakori még, de itt él még kb. 600 másik zengőlégy faj is.

Persze, a biológia, a dióültetvény biológiai növényvédelme nagyon bonyolult dolog. Elszaporítjuk a zengőlegyeket egy külön a
számukra fenntartott virágoskertben, és ők képesek nem a diófa, hanem más növények levéltetveit fogyasztatni lárváikkal.
De a következő képen táplálkozó zengőlégy-lárva valószínűleg diólevéltetűt eszik.

Viszont az Eristalis interruptus zengőlegyet már nem a diólombban sikerült lekapni:

A levéltetvek monitorozására a legjobb és máig is legkorszerűbb módszer a diólevél szemrevételezése. A diósgazda részéről
akkor kell beavatkozni, ha egy levélkén 15-nél több levéltetvet lát.
A levéltetveknek - szerencsére - elég nagy számú ragadozó rovar ellenségük van. Közismertek közülük a katicabogarak
(Coccinellidae), amelyeknek nemcsak kifejlett egyede, hanem lárvája is megeszi a levéltetveket.
A következő képen katicabogár látható április 20-án, a dió csücsrügyének kibomlásakor. Ugyanazért tartózkodik ott, mint a
hangyák, mindnyájan a saját hasznukra kívánják fordítani a levéltetvek megjelenését. A hangyák az édes levéltetű-ürülékért,
a katicabogár pedig a levéltetvek elfogyasztásáért keresi fel a diófát.

A sárga dió-levéltetű és a tarka dió-levéltetű bár rendszeres lakói a dióskertnek, kártételük nem szokott olyan mértékű lenni,
ami a vegyszeres beavatkozást szükségessé tenné.
A levéltetvek állományának kordában tartásába tehát besegítenek a katicabogarak is, már a rügypattanástól kezdve járják
és vizsgálják a diófákat, keresik a levéltetveket.
Katicabogár koratavasszal, rügypattanás előtt a diófa ágán:

Katicabogár tavasszal, virágzáskor:

Katicabogár májusban, a szerelem hónapjában:

Katicabogár júniusban:

A katicabogár petéi diólevélen:

A katica-lárva nem tévesztendő össze a zengőlegyek és a fátyolkák lárvájával, bár alkatra, nagyságra hasonlók. A
katicalárva a legszínesebb, szürke-sárga, a fátyolka-lárva barnás, hosszanti mintázattal, a zengőlégy lárvája pedig jellegtelen.

Ha a levéltetvek szempontjából nézzük a katica-lárvákat, tiszta horrort látunk. Az első képen a katicalárva, a másodikon a
bogár eszi a levéltetvet.

A katicák koratavasztól őszig, amíg egyáltalán levéltetű van a diófán, szüntelenül pusztítják azokat. Azt hihetnénk, még a
diólevél sárgulása-barnulása idején is.
Pedig nem. Amikor a diólevélből a tápanyagok - amiket a levéltetvek annyira szeretnek - elkezedenek a fás részekbe
visszaáramlani, a levéltetvek beszüntetik életciklusukat. A katicák is.
Szenzációs felvételnek szántam, amint a barna, lehullás előtti diólevélen még katicát láttam. Csak amikor kinagyítottam,

vettem észre, hogy a katica már nem él, élettevékenységét tetveknek adta át. Hát, igen, az ökológiai szemléletű
dióültetvényből a bomló szerves anyagokkal táplálkozó tetveket se tilthatjuk ki, azoknak is meg kell élniük.

A hétpettyes katicabogár mellett másik katicabogár-faj is megjelent Magyarországon, állítólag erős, veszélyes konkurense
lesz a mi katinkánknak. Olyan, ami ki is szoríthatja, a létfeltételekért vívott harcban.
Életrevalóságát mutatja a következő kép is, már akkor petézik a diólevélen, amikor a levéltetvek még csak a szomszédos
levelet károsítják.

És már itt jön elő a harmadik is. Ez állítólag ázsiai.

A katicabogarak nagyon sokfélék. Ez a tizenhétpettyes is megél a diófa levéltetvein.

A fátyolkák (Neuroptera) közül az aranyszemű fátyolka (Chrysopa perla) lárvája pusztítja a levéltetveket, a barna
fátyolkának (Micromus angulatus) a lárvája is, imágója is.

Fátyolkapeték diólevélen:

A fátyolka-lárvák táplálkozását vételezhetjük szemre a következő képeken. A felvételek április 26-án, május 4-én és
szeptember 8-án készültek.

A levéltetvek ellen Kaliforniában biológiai védelmet találtak egy parazita darázs, a
Trioxys pallidus személyében. Ott régóta alkalmazzák. Tapasztalat szerint képes igen
alacsony szintre csökkenteni a levéltetvek létszámát.
A fürkészdarazsak levéltetűölő szerepéről francia szerzők is szólnak. Egy elhalt
levéltetvet látunk a diófa levelén. Ha megfigyeljük, a fekete pötty a fürkészdarázs
lárvájának kimeneti nyílása, miután kifejlődött a levéltetűben.

És van itt egy hosszúcsápú lepke, a nevét nem tudom. Bár a kép életlen, higgye el tisztelt növényvédő Kollégám, hogy ez a
lepke is a levéltetvek céljából kereste fel a diófa levelét. Ez biztos, a mozgásából állapítható meg, ahogy egyik levélkéről a
másikra vándorolva a levélke főere mentén keresgél hosszú csápjaival. Vagy levéltetűt akar enni, de szerintem valószínűbb,
hogy édes levéltetű-ürüléket, mézharmatot akar inni. Ha nem is irtja a levéltetveket, mindenesetre biodiverzitás a javából.

Még gombák is fogyasztják a diófa levéltetveit, bár jelenlegi ismereteim szerint arra nincs módszer, hogy ebbe a folyamatba
beavatkozzunk. Gomba által elpusztult kifejlett levéltetű és lárvái láthatók - diólevélen.

Ha pedig a levéltetvek ellen mégis vegyszerrel akarunk védekezni, az aktuálisan engedélyezettek közül válasszunk. Egy sor
természetes alapú, az ökológiai termesztésben engedélyezett szerrel rendelkezünk.
Természetes alapú piretrinek, etil-alkoholos növényi kivonatok, alifás zsírsavak, növényi olajok és egyéb olajok
használhatók, pl. újabban a Vektafid A és a Biola is, amelyek a következőkben említett pajzstetvek és atkák ellen is
engedélyezettek. Fontos, hogy pontosan derítsük fel, mely ültetvényrészek, esetleg fák fertőzöttek és csak itt végezzünk helyi
kezeléseket.
PAJZSTETVEK

Az akác pajzstetű (Eulecanium corni) és a kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus) ellen Magyarországon az
ökológiai gazdálkodásban felhasználható növényi kivonatok és ásványi olajok közül kell védekezőszert választani, mert
nincsenek engedélyezve a Kaliforniában már használatos rovarkészítmények.
Ott természetes körülmények között két bogárfaj, a Chilocorus orbus és a Cybocephalus californicus gyakran nagy számban
keresi fel a diófák pajzstetveit, és azok számát erősen vissza tudják szorítani. És létezik két parazita darázs faj, az Aphytus és
a Prospaltella is. Nálunk ilyen kutatásról még nem hallottam.
A közönséges teknős pajzstetű (Parthenolecanium corni) ellen fürkészdarazsakat, a Coccophagus, Encyrtus és Metaphycus
fajokat vetik be a világ fejlettebb vidékein.
Idehaza a pajzstetvek elleni védekezés a diófák mérete miatt szinte csak a rügypattanás előtti lemosó permetezésre
korlátozódik. Védekezésre ajánlott a poliszulfidkén+vazelinolaj és a vazelinolaj. A nyári időszakban, új nemzedékű
pajzstetűlárvák elleni védekezéskor az atkák és a levéltetvek ellen használatos szerek pusztító hatására hagyatkozhatunk.
ATKÁK
A szemölcsös gubacsatka (Aceria tristriata) a magyar fajtákat kevésbé
veszélyezteti, a nemezes gubacsatka (Aceria erinea) kártétele nem jelentős. Ha
mégis erősebb fertőzést tapasztalnánk, atkák ellen ragadozó atkákat vethetünk be.
Ilyen például a külföldön ajánlott Metaseiulus occidentalis, vagy a hazai gyümölcsés szőlőkultúrákra ajánlott Amblyseius andersoni, A. finlandicus, A. aberrans,
Typhlodromus tiliarium. Egy ragadozó atka képe jobbra látható: Euseius
finlandicus.
Ezeknek a ragadozó atkáknak sajnos, közös jellemzője, hogy más rovarokhoz
viszonyítva rendkívül lassú a felszaporodásuk, és nem terjednek gyorsan nagy
távolságra. Több év eltelik, mire az erős atkafertőzést elkezdik mérsékelni. És az élettevékenységükhöz jelentős létszámú
táplálék-atka kell. Vagyis addig, amíg fel nem szaporodtak, nem érvényesül a hatásuk, és utána is csak mérsékelten.
A ragadozó atkák megélhetéséhez levélatkák kellenek. Ezt hívják biológiai egyensúlynak.
Ha a ragadozó atkákra nem számítunk, használhatunk a levélatkák ellen a biogazdálkodásban engedélyezett kénes és olajos
készítményeket. De tudjunk róla, hogy az atkák elleni vegyszerek a ragadozó atkákat is irtják, főleg a piretroidokra és a
karbamátokra érzékenyek. Ha a vegetációs időben erős az atkakártétel, akkor alkalmazzunk nyári hígítású mészkénlevet,
növényi olajat és kén tartalmú készítményeket.
Nálunk engedélyezett ragadozóatka-készítményről egyébként nem tudok, azokat természetes úton kell elszaporítanunk. Hát,
ha tudjuk. Léteznek egyébként atkákkal táplálkozó egyéb ragadozó rovarok is, többféle. Atkászböde, fátyolka,
virágpoloskák, sőt, állítólag a katicák is.
EGYÉB ROVAROK
Rovarok lárvái ellen azok mesterséges baktériumfertőzésével, Bacillus thuringiensis kipermetezésével védekezhetünk.
Természetesen ehhez a módszerhez az kell, hogy a lárvák a permetlé számára elérhetők legyenek, mint a szövőlepke lárvái,
de diósban az olyan rejtett életmódú lárvák ellen, mint az almamoly vagy a farontó lepkék lárvája, nem jó. De jó, eredményes
a szövőlepke lárvái ellen.

De a Bacillus thuringiensis-szel erős fenntartásaim vannak. Rovarmérget termel! Ha a biogazda ilyen bacillust permetez ki,
azzal súlyosan beleavatkozik a természet biológiai egyensúlyába, és méreganyagától pusztulnak a pusztítani nem kívánt
rovarok is, például vándorlepkék, amint azt Allacherné Szépkuthy Katalin cikkéből tudjuk. Nem tekintem bio-módszernek,
akkor se, ha a biotermesztésben engedélyezett, és használata általános.
Rovarlárvák, bábok parazita-rovarok kijuttatásával irthatók, de ez esetben is feltétel a hozzáférhetőség. A
fürkészdarazsak lárvái jellemző rovarparaziták (Trichogamma fajok). Kijuttatásukkal a rovarlárvák száma
mérsékelhető. Amerikai dióskertekben alkalmazzák a Goniozus legneri és a Pentalitomastix plethoricus fürkészdarazsakat
is, de arról számolnak be, hogy a kártevők számának csökkentéséhez ezek a darazsak érdemben nem járulnak hozzá.
Az alábbiakban mutatok néhány képet az Amerikában előforduló diókárosító, az Amyelois transitella parazitás,

fürkészdarazsas módszerű irtásáról. Kérem, a gyengébb idegzetűek forduljanak el, a képeket ne nézzék meg. Szegény
Tranzit Ella!

Amerikában a sárga gyapjas hernyónak nevezett diólevélrágó (Spilosoma virginica) ellen is a hernyó természetes
parazitáival, fürkészdarazsakkal végzett mesterséges fertőzést alkalmazzák.

A hazai károsítók elleni biológiai védekezési módszerekre visszatérve: A nagy farontó lepke
(Cossus cossus), a kis farontólepke (Zeuzera pyrina), a fadarázs (Xyphydria logicollis) és a
mogyorócincér (Oberea linearis) akkor okoz nagyobb kárt, amíg fiatal a fa, mert a leendő
vázágat (esetleg a törzset) teszi tönkre. Ellenük alapjában csak kézi, fizikai védekezés
képzelhető el. Ezért fertőzés esetén a dióskertet rendszeresen végig kell járni, figyelni kell a
friss lyukakat, szöget, drótot beleszúrni, és járatukba az ökológiai gazdálkodásban
felhasználható ásványi olajok valamelyikét kell kevés vattán betömni.
A farontók lárváit a harkályok is keresik, és fogyasztják. A károsítók bemutatásakor
mutattam két képet a zöld küllő által e célból vágott nyílásról és ugyanannak a nyílásnak a
háromnegyed évvel későbbi begyógyulásáról. Szóval, valóban bízhatunk a természetben is.
A lombrágó kártevők ellen vegyszermentes védekezést kell alkalmazni. Az erdei cserebogár
(Melolontha hippocastani) élőhelyét adó nyárfákat, fűzfákat a diós mellől ki kell vágni. Az
áprilisi cserebogár esetében bízhatunk a természetben. Egyrészt amikor megjelenik, a
diórügyek még nem bomlottak ki, másrészt a ragadozók, pl. a pókok már meglehetős éhesek.

A nagy pávaszem (Saturnia pyri) meglehetősen ritka, nagy károkat nem okoz, ugyanígy a levélbarkó (Phyllobius fajok) sem.
A levélbarkók fertőzése két hét alatt lemúlik, és amúgy az ültetvénynek csak kis részére terjed ki.
A fehér szövőlepke (Hyphantria cunea) ellen fizikai módszert kell alkalmaznunk, a fertőzött lombrészek lemetszésével, amíg
az elérhető. (Már kaphatók 5 m hosszúságra kihúzható metszőollók is.) A már szétmászott, idősebb hernyók ellen pedig
megfelelő fizikai védelem lehet a fiatal - legfeljebb 5-6 éves - diófák erős megrázása is, mert a hernyók nagyrészt
lepotyognak. Viszont igen hamar, perceken belül a törzsön visszamásznak, igaz, ekkor jól pusztíthatók. Fizikailag.
Szerencsére a szövőlepkés fertőzés a dióültetvényben néhány fára szokott csak korlátozódni. Ha a fák növekedése a
későbbiekben a mechanikai módszert már nem teszi lehetővé, a védekezésre Bactucid P, az ökológiai gazdálkodásban
felhasználható mikrobiológiai készítményt kell alkalmazni, vagy Bacillus thuringiensist. A védekezést május vége és
augusztus közepe között folyamatosan végezni kell.
EGYÉB BAKTÉRIUM- ÉS GOMBAKÁRTÉTELEK
Az agrobaktériumos gyökérgolyva (Agrobacterium tumefaciens) nem gyógyítható. Ha vásárolt diócsemeténk gyökerén apró
tumorokat látunk, a gyökeret az egészséges részig metsszük vissza, és mártsuk réztartalmú növényvédőszert tartalmazó híg
agyagpépbe.
Hasonló a biológiai védekezés módszere is, csak az agyagpépbe nem növényvédőszert kell keverni, hanem az Agrobacterium
radiobacter baktériumfajt tartalmazó készítményt. Ez a baktérium antibiotikumot termel, az agrocint. Galltrol-A és Norbac
84C nevű készítményekben kapható, a készítményekből gyökérbemártásos anyag készíthető, és a baktérium kolóniákat
képez a sebzett gyökérfelületeken, és meggátolja az Agrobacterium tumefaciens behatolását. E készítmények
továbbfejlesztett változata Nogall néven kapható.
Ezek mind preventív szerek, a fertőződést viszont nem gyógyítják. Lehet, hogy majd nálunk is kaphatók lesznek. A védekezés
nem annyira a gyakorló diótermesztők feladata, mint a faiskolásoké.
A pisztricgomba (Polyporus squamosus), a késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) és több más farontó gomba a fák
pusztulását okozza, szinte felismerhetetlen a jelenlétük. Csak egyféle védekezést tartok elképzelhetőnek: A metszéskori
nagyobb sebeket, amelyek egy éven belül várhatóan nem tudnak beforrni, sebkezelő anyaggal kell lezárni. És az ágletörések,
egyéb mechanikai károk helyét is. A kisebb metszésfelületek azért nem érdekesek, mert ha ott be is jut a gomba,
életbenmaradásához levegő kell, és ha a fa maga zárja le a sebet, az ottlévő gomba elpusztul.
A gyökérpenész (Rosellinia necatrix), az armilláriás gyökérpusztulás (Armillaria mellea) és a Phytophthora fajok elleni
ökológiai védekezést jelenti, ha az ültetvény szántóföldön létesül, nem gyümölcsös vagy szőlő területén, így a kórokozó
várhatóan nem fog jelentkezni (vagy csak később, amikor fáink már megerősödtek).
Fitoftóra-fertőzés ellen kétféle biológiai védelem létezik. Vagy tudunk ellenálló alanyú diócsemetéket beszerezni, vagy
kerülnünk kell a fertőzött talajra való (újra-) telepítést.
EMLŐSÖK, EGYEBEK
A pocokkár és a kószapocok kártétele ellen a diótelepítés fiatal korában a területre kihelyezett ülőfákkal segíthetjük elő a
biológiai védekezést. A ragadozó madarak a pockokat szívesen fogyasztják. A baglyok is, egérszőrös köpetüket gyakran
találhatjuk a dióskert területén.

A kószapocok ellen viszont nem jó a bagoly, nemigen fogyasztja. Próbálkozhatunk a kószapocok ellen a vakondnál már
bevált módszerrel: Ricinusmagot helyezünk a járatába. Ahol a vakondtúráshoz hasonló pocoktúrás a ricinus számára jó
talajt biztosít, a ricinus megnő, és reményeink szerint a kószapocok elkerüli azt a környéket, mert nem szereti. Egy ilyen
próbálkozást mutat a következő két kép.

A kedves, de nagyon bosszantó mókusok ellen nincs biológiai védelem? Dehogynem. A házikerti diófa termésének egy része
megvédhető, ha macskát tartunk. Feketedió-fát csak fekete macskával!

A diófán megtelepedett fagyöngy biológiai módszerekkel történő pusztítására is folynak biztató kísérletek, amelyeknek a
lényege az, hogy a Botryosphaerostroma visci nevű gombával fertőzik meg a fagyöngyöt. Ez a gomba a fagyöngy leveleit,

hajtásait, bogyóit károsítja, és gyakran teljesen el is pusztítja a fagyöngyöt.

A diófa gyökérzetének hatása
Mottó:
„Ennek a kislánynak dombon van a háza,
Aranyos diófa van az udvarába.”
(Magyar népdal)
A diófának közismerten nagy, terebélyes gyökérrendszere van. Terebélyesebb, mint a lombja, pedig az már nagy szó.
Gyökerének jelentős talajmegkötő hatása van, ezért lehet a mottó szerinti kislánynak dombon a háza, mert az udvarban álló
diófa gyökérzete meggátolja, hogy a domb lemosódjon.
Az erózió ellen szívesen használnak diófákat, például Kanada déli részén, az erdőirtások újratelepítésére.
Ha a környezetvédő, eróziógátló cél a legfontosabb szempont, lemondanak a gyümölcstermő, diótermő célról, és fatermelési
célra ültetik a diót. Különösen igaz ez szabálytalan alakú birtokok sarkaiban, valamint a birtokok meredekebb lejtőin.
Törökországban külön projektet indítottak az eróziónak kitett hegyoldalak diófával való megkötésére. A projekt néhány
képe:
Itt egy meredek hegyoldal látható Törökországból, amelyen természetes - hogy azt ne mondjam, vad - diófák nőnek.

Kiültetett és kiültetésre váró diócsemeték Törökországban:

Olaszországban programot indítottak a mezőgazdasági művelésből kivont földterületek renaturalizációjáért, vagyis újból
természetes állapotba hozásáért. A programba bevonták a diófát is. Az alábbi képeken a program során telepített, tehát nem
diótermelési vagy fatermelési célú diócsemeték láthatók.

Spanyolország Murcia tartományában a hegyek igen kietlenek erdő nélkül. Egy nagyobb erdőtűz nagy területen pusztította el
az erdőket, a természetes újraerdősödés viszont igen lassú. Az erdő hiányában szabaddá vált talaj pedig az erózió prédája.
A gyors újraerdősítést nagyarányú diófaerdő-telepítéssel oldják meg. Nem a diótermelés a cél, de a faanyagtermelés sem.
Kizárólag a tájrehabilitáció, a talaj megkötése, a dús növényzet kialakítása.
Erre a célra a diófa tökéletesen megfelel. A következő képek ennek a nagyarányú projektnek a megvalósítását mutatják.
Természetesen csak állandó öntözéssel képzelhető el a diófák életbenmaradása, de ha van víz, szépen, gyorsan fejlődnek. Ez
a képekről is látszik.

A következő, negyedik képen azonban az is látszik, hogy az ilyen munkát még nagyobb gondossággal kell végezni. Nem
szabad a képen látható módon a lejtő irányában művelni a hegyoldalt, mert az fokozottan erózióveszélyes.

A kietlen környezetben ha megvan a víz, a diófák szépen fejlődnek, és a murciai diófaerdők ma már a világűrből is jól
láthatók:

Erdőregeneráció diófákkal
A diófákat vegyes erdők kialakítására, felnevelésére is használják. A fenti, spanyolországi példával ellentétben egy hazai,
kisalföldi erdőtelepítésről készített tanulmányt Karakai Tamás, akinek ezirányú értekezését változatlan formában
ismertetem. A diófákkal vegyesen telepített erdő Egyed község területén látható. Ha másról nem, Somogyi Gyuláról biztosan
ismerős a község tisztelt Kollégámnak is, ő felejthetetlen ember, ott volt agronómus.
Ez esetben - eltérően az eddigi példáktól - nem a diófa gyökérzetének talajmegkötő hatása volt fontos, hiszen a község
teljesen sík területű, hanem a diónak a biodiverzitásban, az erdő közösségében betöltött szerepe. Vagyis tisztán az ökológia.
"Egyed község mellett szintén többféle állapotból és időben indult meg az erdőregeneráció. Az egyik területrészen gyep és
félintenzív gyümölcsös volt, a szegélyben sarj eredetű fasorral, diófákkal és mogyoró cserjékkel. 1996-ban a belvíz sok
barackfát elpusztított, és a talaj elárasztása révén előkészítette a terepet az érkező fűzmagvak csírázásához. A terület
gazdája beszüntette a kaszálást, a mély részeken pár év alatt számottevő fűz újulat jelentkezett. Ezeket fűz dugványokkal
egészítette ki, és a magasabban fekvő részre szelídgesztenye csemetéket ültetett. A korábban ültetett mogyorócserjék és
diófák a későbbiekben szerves részét képezhetik az erdőnek. A terület gazdái 2000 tavaszán égercsemetéket ültettek. A
másik területrészen, amely szántó volt, 1999 őszén kezdték meg az erdőtelepítést erdőregenerációs céllal. Ennek során ősszel
makkvetést végeztek elegyítve dió, korai és mezei juhar, és hárs magokkal. A szegélybe vadgyümölcsfákat ültettek és
juharmagot vetettek. Tavasszal foltos elegyítésben ültettek mézgás égert, szelídgesztenyét, fekete és fehér nyárat, bibircses
nyírt, a szegélybe pedig somot, málnát, szedret, borbolyát, bodzát, és szintén fekete és fehér nyárat a szegélyek korábbi
záródásának, a szélhatás gyors csökkentésének elősegítése céljából. Az itt alkalmazott módszer néhány szukcessziós lépcső
átlépését jelenti, így a facsemeték bizonyos ideig és mértékben igényelhetik az emberi segítséget a lágyszárúak leküzdésében.
Ezért (a kaszálás megkönnyítése érdekében) a terület gazdái a sorba vetés mellett döntöttek, a sorokat azonban megtörték,
hogy elősegítsék a későbbi egészséges erdőszerkezet (mozaikosság) kialakulását. A sortávot 1,4 m-ben határozták meg (az
erdészeti gyakorlatban ez kicsinek számít), és a kaszálás során igyekeznek a sorközben kelő csemetéket is életben hagyni. A
jövőben a kaszálás felhagyását, és a csemeték és magok folyamatos területre juttatását tervezik. Ennek elsősorban a
sokféleség kialakításában van jelentősége. A kikelt és megeredt csemeték nagy száma itt is, és máshol is azt mutatja, hogy az
Erdő élni akar."
És benne a diófák is.

Miért kell bio-módon gazdálkodni?
Mottó:
„a dió ideális bio-gyümölcs, a szükséges növényvédelme bio-módon megoldható”
(Dr. Szentiványi Péter)
Őszinte leszek: Nem tudom. Azt mondják, azért, mert a műtrágya- és növényvédőszer-használat káros az ember egészségére,
a természetes növény- és állatvilágra, a természetes vizekre és a talajra. Lehet. Nem értek hozzá, olyan adatokat, eseteket,
összefüggéseket nem láttam, amelyek ezeket a véleményeket bizonyítanák.
Ötven évet töltöttem a mezőgazdasági termelésben, mindenféle növényi és állati termék előállításában résztvettem, és ez idő
alatt olyan esettel nem találkoztam, hogy a műtrágyázás, valamint a növényvédőszer-használat bármely, általam ismert kárt
okozott volna. Műtrágyázással, növényvédelemmel magas, biztonságos növényi hozamok voltak elérhetők.
Mit is mondott Marx a mezőgazdasági termelés és az azon elérhető haszon növeléséről? "... az ásványi trágya tömege

feltétele a munka növekvő termelékenységének." Erről mondjunk le?
De mégis fogadjuk el, hogy vegyszerhasználat nélkül kell gazdálkodni. Ez azt jelenti, hogy a talaj termőerejét műtrágyázás
nélkül kell fenntartani, növelni. Tudjuk, szervestrágya a termőterület 5 %-ára sem elég az országban, tehát más módszert
kell találni a talaj tápanyagtartalmának szinten tartására vagy növelésére. A baktérium-, gomba- és állati kártevők ellen
pedig a hatékony növényvédő szerek használata helyett más módon kell küzdeni.
Értelmezésem szerint ez a követelmény azt jelenti, hogy nagyobb hozzáértéssel, a biológia alaposabb ismeretével, sajátos
módszerek kidolgozásával kell gazdálkodni. Az ökológiai szemléletű gazdálkodás nemcsak nagyobb szakmai hozzáértést
követel a gazdától, hanem több munkát, a hatékony eljárások helyett nagyobb költségráfordítást is.

És a betegségek, károsítók fellépésének megelőzését. Ez aztán igazán nehéz. Ami nincs a dióskertben, az ellen úgy védekezni,
hogy ne is legyen. Mert ha már fellépett, a védekezésre nincs igazán bio-módszer.
Reális a kérdés, hogy belefogjunk-e egyáltalán a dió bioművelésébe, bármennyire is divat a bio, bármennyire is bio-jellegű a
diófa.
A kérdés anyagi része egyszerűbben megoldható. Ha a fogyasztó hajlandó a bio-dióért többet fizetni,
akkor gondolkozni se kell, vegyszermentesen kell gazdálkodni. Dehát én - sajnos - még nem
találkoztam olyan vevővel, aki a bio-dióért hajlandó lett volna többet fizetni, pedig egy sor
bioélelmiszer-kereskedőt végigkérdeztem. A bio-diót egyik se volt hajlandó megvenni. De a biopékség sem, mert ők meg a házikerti - tehát ellenőrizetlen termelésű - dióbelet vásárolják fel. A
mellékelt képen diós biosajt látható. Biztosan nagyon egészséges ennivaló, de azt tessék biztosra
venni, hogy a benne lévő dióra nincs bio-minősítés. Attól még nagyon jó, csak azt akarom mutatni,
hogy nem mind bio, amit akként hirdetnek.
Tehát nagyon egyszerű a kérdés, ha a fogyasztó nem fizeti meg a többletmunkát, többletköltséget, akkor addig érdemes a
bio-termelést folytatni, amíg az állam - és az EU - megfelelő mértékben támogatja azt. Azért, hogy keveset termeljünk, ne
sokat.
A fogyasztó magatartása, vagyis a nemfizetés teljesen érthető. Ha a bio címen kínált dióbél olyan rossz minőségű, hogy
Magyarországon még takarmányozási célra használni se lenne gusztusunk, a gazdag amerikai fogyasztókat is joggal riasztja
el a bio-termékektől. Íme a napégett, károsodott bio-dióbél kínálata. Nem vicc, tényleg ilyen.

Nehezebben értelmezhető a kérdés szakmai oldala. Amióta bio-termelők között forgok, szinte csak olyannal találkozom, aki
azért választotta a vegyszermentes termelést, mert nem ért a növényvédelemhez. Túlnyomó részük nemcsak hogy nem
növényvédő szakmérnök, hanem egyetemi vagy középiskolai szinten sem tanulták a mezőgazdaságot. Így érthető, ha
idegenkednek a komoly szakmai képzettséget igénylő vegyszerhasználattól.
Tessék megnézni, a mellékelt képen a diólevélen gombafertőzés (gnomónia), a terméskezdeményen
baktériumfertőzés (xanthomonasz) látható. És mennyi minden előfordul még!
A diót úgy tartják számon, mint jellemző bio-növényt, nem kell permetezni, műtrágyázni. (A házikertben
nem is lehet permetezni, mert nem tudjuk felnyomni a permetlevet a diófa magasságába.) De üzemi
körülmények között a diófák közelebb vannak egymáshoz, bármilyen fertőzés jobban terjed egyikről a
másikra, súlyosabb károkat okozhat. Növényünk megvédésének kérdését nem mellőzhetjük el, azzal
foglalkoznunk kell. Tessék csak az előző fejezetben szereplő károsítókat végignézni! Mennyi gond
fordulhat elő! Csak azt tudom mondani, ezekkel foglalkozni kell. Komoly tanácsot nem tudok adni a dió bio-művelésével
kapcsolatban, mert az előforduló problémák minden kertben mások, és én még a saját ültetvényemben is csak néhány komoly
kártétellel találkoztam (árvíz, farontó lepke fertőzés, stb.). Tessék állandóan a diófák között tartózkodni, figyelni őket, és a
jelentkező problémákat megoldani!
Az ökológiai szemléletű termeléssel, de különösen a diótermeléssel kapcsolatban szinte nincs hazai irodalom, vagy ha a
címében szerepel is a biotermesztés, tartalmából hiányzik a kórokozók, kártevők elleni biológiai védekezési módszerek
ismertetése. A megjelent "szakirodalom" nagyobbik részének szinvonala Mark Twain "Hogyan szerkesszünk mezőgazdasági
lapot?" című írására emlékeztet. Lehet, hogy egy része abból van átvéve.
A vegyszerfelhasználást az ökogazdálkodás hivatalos szabályai tiltják. De kérdés, hogy mi minősül vegyszernek. Például a
réztartalmú szerek hol engedélyezettek, hol tiltottak, mikor hogy. Nem tudom, mikor számít a rézgálic vegyszernek és mikor
nem. (Most már évek óta engedélyezett a biotermesztésben is.)
Hasonló a helyzet a trágyáknál. Hirdetnek ökológiai gazdálkodásban használható guano-tartalmú trágyát. Csak csendben
kérdem meg, hogy a guanóban lévő nitrát miért jobb a gyárinál? Elvileg. Az egyik gyógyszer, a másik méreg?
A nitrogén-műtrágyák hatóanyaga, a nitrát nagyon fontos a diófák számára. Ha nagyobb diótermést szeretnénk, a diófának
több nitrogénre van szüksége. Az ammónium-nitrát és a többi, nitrogéntartalmú műtrágya használata tiltott a
diótermesztésben. Ha illetékes helyen felvetjük a kérdést, hogy hogyan végezzünk nitrogéntrágyázást a dióültetvényben,
gyakran kapunk olyan választ, hogy marhatrágyával. Rendben van, de a füves talajfelszínű diósban nem tudjuk a
marhatrágyát beforgatni a talajba, mert szántáskor a diófák gyökere menne tönkre. Erre is van hivatalos válasz, híg
marhatrágyalevet locsoljunk ki.
Dehát emberek! Éppen napjainkban tört ki tömeges halálos kóli-járvány Németországban amiatt, mert a híg trágyalével
öntözött biozöldséget ették. És az tele volt, természetesen, kólibaktériummal. A tiszta ammóniumnitrát-műtrágyában nincs
baktérium, semmilyen, olyan se, ami megbetegítheti az embert. A híg trágyalé pedig a tehenek bélcsatornájából kiürült
baktériumok tömegét tartalmazza.
Ez a hígtrágya. De térjünk vissza egy megjegyzés erejéig a szervestrágyára. Máig a fülemben cseng egyetemi tanáromnak,
dr. Kolbai Károlynak, az Agrártudományi Egyetem akkori rektorának több mint ötven évvel ezelőtti előadása.
"Mert mi is a szervestrágya? Erről nem lehet egyetemi katedráról beszélni." Lelépett a katedra elé, és folytatta: "Szar, húgy,
..." Visszalépett a katedrára, és folytatta: "...és szalma."
Világos. Az állati szervezet anyagcseréjének fölösleges, káros, kiválasztott anyagai. És szalma. Nem vitatom, hogy a talaj
mikroélőlényeinek számára nagyon jó anyag, de nagyon óvatos lennék, hogy az emberi táplálék előállításának alapanyagát
lássam benne.

Végiggondolta egyáltalán valaki a biotermesztés követelményeit, mielőtt előírta volna? Már tíz éve vagyok ellenőrzött, igazolt
biotermesztő. De meggyőzve még nem vagyok. Hiába keresem, a biotermesztés axiómáit sehol se látom leírva. És ahány
ország, ahány biokulturális szervezet, ahány irányzat, ahány lelkes próféta, annyiféle szemléletmód. Melyik az igazi?
És van még egy nagy kérdése az ökológiai gazdálkodásnak, ez pedig a génmanipuláció. Magyarországon génmanipulált
növény nem kaphat bio-minősítést. Pedig a leghatékonyabb, vegyszermentes védekezés éppen ezen az úton valósítható meg.
Már utaltam rá, hogy Kaliforniában az Agrobacterium elleni védelmet a baktériummal szembeni ellenállóságot biztosító gén
beültetésével kívánják megoldani, ha már meg nem oldották. Vegyszer nélkül. A környezet legnagyobb fokú kímélésével.
Nem tudom, ez miért rossz. Jelenleg Európában mindenesetre még nincs, nem forgalmazható, nem kapható génkezelt diófa.
Pedig különválaszthatnánk például a diófa nemes részét, az alanyra oltott diófajtát az alanytól. A kettő - mint már sok helyen
írtam - akár külön diófaj is lehet. Ha az alanyt akár génbeültetéssel is, de ellenállóvá tennénk az agrobaktérium és a
nematódák ellen, az semmit nem változtatna a nemes dió bio-jellegén.
Dehát korunk Európája a génkezelés konok elutasításának idejét éli. Amerika - nem csoda - újabb lépéselőnybe kerül. A
kaliforniai dió itthonról is kiszoríthatja a hazait. Ezt akarjuk? A magyar vevő majd eheti az amerikai diót, pedig a hazai
mennyivel jobb!
Ellenőrzötten, igazoltan bio-minőségű dió egy bemutatón:

Ellenőrizetlen bio-dió kínálat az Egyesült Államokból. Az ár reális, a minőség nem.

A jelenlegi támogatási ciklusban (2009-2013) a támogatás elnyeréséért újabb követelménynek is eleget kell tennie a bio-dió
termesztőjének. Madárodukat kell kihelyezni a diósba!

Ki is helyeztem kiskertembe 60 darabot, szabványosat, előírtat. Egy év alatt egyikbe se költözött madár.
Mondjuk, ez érthető is. Amikor a diófa növényvédelmi fejezetét átolvastuk, egyik rovarkárosítónál sem olvashattuk, - pedig
de sokról volt szó, - hogy valamelyik énekesmadár lenne a fő fogyasztója, amelyik kordában tartani, mérsékelni lenne képes
az adott rovarfaj jelenlétét. A diófa nem kedvez a kártevő rovarok tömeges elszaporodásának, maga termel juglon nevű
rovarölőszert, érthető, ha a rovarok nem szaporodnak túl, és érthető, ha az énekesmadarak máshol keresik megélhetésüket.
Több eszük van annál, hogysem a diófákra telepednének.
Mégis vannak, akik anélkül telepítenek madárodukat a diófára, hogy a támogatási rendszerből hasznuk lenne. Egy külföldi
odu. De madár itt sincs.

Helytelen vélemények:
Egy, a biokultúrával foglalkozó folyóirat egyik, 2002. évi számában jelent meg egy cikk az almamoly elleni biológiai
védekezésről. A következők olvashatók benne:

Az almamoly április végén, május elején jelenik meg. Előrejelzésükre használható csapdák:
fény, cefre és feromon. ... Leggyakrabban a diót, almát károsítja, de tápnövényei közé
tartozik a kajszi, szilva, birs, mandula, naspolya, körte. Május végétől fehérüröm, vagy
varádicstea permetezés illatfedésre. Hernyófogó övet június végén 20 cm-rel a talaj fölött
dróttal erősítsünk a törzsre, amelyeket ne égessünk el, hanem szitaszövettel borított ládába
helyezzünk, amelyen át a hasznos parazitoidok (fürkészek) ki tudnak jutni. A fák törzsét és
vastagabb ágait erős vízsugárral mossuk le, ez gyérítő hatású. A fa tányérjában riasztó
növény a sarkantyúka. Bacillus thuringiensis tartalmú szerrel a nyüvek ellen permetezzünk.
Hát... Ha ez komoly... Nyüvek!
És hasonló színvonalú cikk ugyanannak az újságnak egyik következő számából: „A diót
június végén, július elején az almamoly második nemzedéke károsíthatja. A törzsre
helyezzük fel a hernyófogó öveket. A lehullott termést szedjük fel.”
Szóval, az ilyesmi nem fogja diófáinkat megvédeni az almamoly-fertőzéstől. Az ilyesfajta
biózással nem jutunk előbbre, legfeljebb azt érjük el, hogy olyanok leszünk, mint Marguerite
Larmand jobboldalt látott diófa-figurája (címe: Egy zöld világért). Ezt azért, tisztelt biogazda
Kollégám, kerüljük el, mert mindenki rajtunk fog röhögni. Jogosan.

Biodiverzitás
Mottó:
„Diólevélen halk futam:
Hat láb, négy recés szárny suhan
és két gömb-végű csáp kutat
a levél síkságán utat.”
(Weöres Sándor: Bogár)
A diófa a biodiverzitás jelképe.
Ezt nem én találtam ki, az olaszorsazági ökológiai irodalom használja gyakran ezt az
axiómát.
Biodiverzitáson azt értjük, hogy - a monokultúra ellentéteként - egy adott területen a
lehető legtöbbféle élőlény él együtt, a tájegységre jellemzően honos növény és állat,
tekintet nélkül azok gazdasági hasznosságára vagy esetleges károsságára.
Az ökológiai szemléletű dióültetvény valóban a biodiverzitás megtestesítője. Nézzük
például a következő, május elejei felvételt. A légy valószínűleg megtalálta életfeltételeit a diófa környezetében, és a pók is,
amelyik a képen nem látszik, de megfogta. És ott a lombrágó hernyó is, amíg a lomb meg nem nő, a barkavirágzaton él.

Bizony, hogy megtalálta a pók is, a légy is, amit keresett! A különféle legyek egész nyáron találnak ennivalót a diófa
körzetében.

Ez is légy. Frissen kikelt zengőlégy.

A legyekre pedig a levelibékák vadásznak.

A füves felszínű dióskertben a virágokat zengőlegyek, földiméhek, lepkék, bundásbogarak látogatják.

Ha betartottuk a biológiai növényvédelem szabályait, dióskertünkben el fognak szaporodni a hasznos élő szervezetek. Akinek
a diófáján a következő képek szerinti módon méhcsalád telepedett meg, bármiféle ellenőri jegyzőkönyv nélkül is igazolhatja,
hogy nem permetezett rovarirtószert.

A méhek tavasszal is felkeresik a diófát, mint kiegészítő virágporforrást. (Köszönet a képeket készítő méhésznek.)

És később, rajzás idején is felkeresik. Tisztelt méhész Kollégám helyesen teszi, ha elkóborolt méhraját először a diófán
keresi.

Egy pillanatra tekintsünk ki szűk hazánkból Ázsiába. Bár, lehet, hogy fölösleges volt, ott is ugyanazt látjuk. Méheket a
diófán. Ez az ázsiai (Pakisztántól Kínáig) méhfaj (Apis dorsata) sokanyás családokban él, és az enyhe indiai teleken sem
igényel méhlakást. Egész évben a diófán él, látjuk, télen is. Bár a beporzáskor hasznosak, nagyon veszélyesek. Minden
esetben tömegesen támadnak, szúrásuk nagyon fájdalmas, sokszor halálos. Ha a támadást nem tudjuk mozdulatlanul
elviselni, a legjobb messze elkerülni őket. Vagy az olyan diófát, amin ezt látjuk:

A méhekhez hasonlóan másik, családot alkotó hártyásszárnyú is él a diófák között, a darázs. Leginkább földi üregben, de
bármely más védett helyen is kialakítja papírszerű fészkét. Jól érzi magát a diófák között.

Ugyanígy meggyőződhetünk a (rovarirtó) vegyszertől való mentességről, ha a diólevelek között ilyen pókfészkeket találunk.
Ezek szerint nemcsak a pókok élnek meg ott, hanem táplálék-rovarjaik is.

A vegyszermentes dióskertben változatos, máshol nem látható rovarvilág telepszik meg. Szitakötő a diófa lombjában és egy
elszáradt vesszőn.

Vagy akár a diólevélen.

Persze, csak addig, amíg a szitakötő a légyhez hasonlóan nem válik a pók zsákmányává.

A biodiverzitás kérdésének tárgyalásakor nem illik felvetni a kérdést, hogy a
biodiverzitás résztvevői hasznosak vagy károsak-e a mi szempontunkból. A
biodiverzitás önmagában, önmagáért van, mintegy a Természetisten
megnyilvánulása.
Mégis, amikor, ha igazi biogazdák vagyunk, és feléje se nézünk dióskertünknek,
minden védekezést a természetre bízunk, bizony, előadódhat, hogy a mellékelt ábra
mintájára a diófák között 6-8 méter szélességben is beszövik a pókok a teret, és
hálójukat alul több szállal is a füvekhez kötik. Ezzel nemcsak azt bizonyítják, hogy
a kertben nem járt permetezőgép, hanem azt is, hogy milyen jól érzik magukat a
diófák között. Hogyne éreznék jól magukat, amikor nem permetezünk
rovarirtószerrel, és töméntelen sok táplálék-rovar szaporodott el a diófák között.
Bio-körülmények között a pókok kora tavasztól a diófán élnek. És állandóan szövik
hálójukat.

Nézzük meg a következő képet. Tavasz van, május első fele, éppen csak hogy kinyílott a dió nővirága, de már be van szőve
pókhálóval, és ott a pók is, a magház aljánál.

De a dióskert gazdájának rendkívül bosszantó, ha minden fánál - akár többször is - az erősen tapadó, nyúló pókhálót kell az
arcáról valahogy lehúzni. Ilyenkor nemcsak a biodiverzitás kérdése, hanem egyáltalán az ökológiai művelés is többször
említésre kerül. Meg az is, aki kitalálta, és egy nagyvárosból elvárja, hogy olcsón szállítsunk neki bioterméket.

A dióskerti pókok hasznáról tehát nem tudok beszámolni. De hogy még egyik legkedvesebb segítőnket, a levéltetvekkel
táplálkozó aranyszemű fátyolkát is pusztítják, az több mint elgondolkoztató.

Esznek a pókok mindent, amit a hálójuk kifog. Még kedvenceinket, a hártyásszárnyúakat is.

Jogos a kérdés, mit keresnek a pókok a diófán, ha sem a diófa különböző részeit nem eszik, sem a diófát károsító rovarok
nem képezik a táplálékukat. És a pókok szempontjából ugyanilyen jogos a válasz, életteret keresnek. Az pedig megvan, a
hatalmas lombozatban, két diófa között, és az aljnövényhez is köthető a pókháló alja.
Ahol csak lehet, a pókok mindenhol ott élnek. Ne tévesszen meg bennünket a következő kép, a pók nem eszik diót, bár a
fotós "A pók szereti a diót" címet adta művének. Dehát, ugye, tisztelt fotós Kollégám, a fotósok többsége nem diósgazda.
Honnan is tudná, hogy mit fényképez!
A pók csak egyszerűen ott van, ott él. Mindenhol. Diverzifikálja a biodiverzitást. Ha éppen nincs más dolga.

A pókok után a másik, diósgazda-bosszantó népes társaság a hangyák.
Az összetartozó ökoszisztéma, a tápláléklánc diófán élő jellemző képviselői a levéltetű-ürülékkel táplálkozó hangyák. Az a baj
velük, hogy amikor teleszívták magukat mézharmattal, sokkal egyszerűbb nekik, ha nem másznak le a diófáról, hanem csak
lepottyannak, hazafelé menet. A diósgazda nyakába.
Amikor tavasszal a tetvek megkezdik a nedvszívást, akkor a hangyák is megjelennek. Bár a katicák, a zengőlegyek és a
fátyolkák lennének ilyen szorgalmasak! Ha már nem permetezünk, és levéltetvekkel roskadásig megrakott diólevelekkel
várjuk őket, annyit elvárhatnánk cserébe, hogy elfogadják, amit kínálunk. Nem kérünk sokat. Csak annyit, hogy egyenek és
szaporodjanak. Olyan nagy kérés ez?

Mert a hangyák valóban szorgalmasak. Még a dióvirág környékén is a levéltetveket kutatják.

A diófák között valóban hosszú, többszereplős táplálékláncok alakulnak ki, amelyek csúcsán nem feltétlenül az ember áll, a
dióbél elcsemegézésével.
Például élhet a dióskertben kullancs is, ami nemcsak pockokon - amelyek szintén a dión élnek, - de más emlősökön is megél,
sőt, az emberen is. A kullancsban pedig vírusok, baktériumok, egysejtűek élnek. Végső soron ők a haszonélvezők.
Elképzelni nem tudjuk, hányféle rovar él a diófák alatt. Például itt egy poszméh, amely a diófák között nyíló zsályavirágból
táplálkozik. Őbelőle pedig egy - nem tudom beazonosítani - kullancs vagy atka. (Egyébként tágabb értelemben a kullancs is
atka.)

További képek a biodiverzitás birodalmából: Egy, a diófára tévedt suszterbogár (Cantharis rustica).

És egy poloska.

Ez a bogár valószínűleg a katica rokona, de hogy mit keres a diófán, azt nem tudom.

Egy általam nem ismert rovar, talán valami kabóca a kifeslő diórügynél:

A diófalevelek között természetesen a ragadozó rovarok is találnak táplálékállatokat. Hiszen a diófa lombja valóban a
biodiverzitás, ott szinte mindenféle élőlény, rovar megfordul. Ragadozó-imádkozó - a kettő nem zárja ki egymást - sáska:

Ősszel, novemberben már vége a vegetációnak, legalábbis ami a diófát illeti. De a biodiverzitásnak ősszel se szakad vége. A
lehullott diólombon is élnek rovarok.

És át is telelnek a diófán. Ha kora márciusban a diófa kérge alá nézünk, ahol egy sebzés miatt kissé elvált, áttelelt rovarok
tömegét látjuk.

Tavasszal, a talajon a tavalyi féldióban fülbemászó-lárvák tömege nyüzsög.

Véleményem szerint ha a diófát nem károsítja, minden élőlénynek joga van a diófa közelében élni. És szaporodni, sokasodni.
Május, a szerelem hónapja a diólevélen:

Nemcsak az állatok, a növények is képesek diverzifikálni a diófát. Mert az már határozottan diverziónak minősíthető, ha a
fűfélék a diófa odvába telepednek. Diverzánsok.

Most már, azt hiszem, kellően bemutattam, hogy a diófa maga a biodiverzitás. És miután ezt leírtam, olvastam az Erdészek a
Fejlődésért zürichi szervezet megállapítását: "A diófa a biodiverzitás egyedülálló példája." Alátámasztásként pedig a kirgiz
diófaerdőkből hoznak példát, amelyekben a diófa az erdőalkotó fafaj, és kívüle még 180 fafaj él meg a diófaerdőkben,
továbbá 150 madárfaj és 40 emlősfaj.
Magyarországon ilyen biodiverzifikációs kutatást még senki se végzett, a biokultúra hivatalos szervei (egyesület,
kutatóintézet) se, és a bio-bizniszből profitáló magánvállalkozások se. Pedig lenne mit vizsgálni a diófa körül. Például a diófán
élő madárfajokat. A harkály a diófa odvában is, kérge alatt is megkeresi táplálékát:

És ez még csak az, amit látunk. De ami nem látszik, de attól még létezik, a mikroszervezetek világa. A gombák, baktériumok
jelentős része károsítja a diófát, túlnyomó többsége békésen megél a diófa mellett, egy kisebb csoportjuk pedig kimondottan
kedvez a diófának. Ilyen a talajlakó Agrobacterium rhizogenes, amely a dió gyökérnövekedésére serkentő hatással bír,
egyébként pedig a diófát is károsító A. tumefaciens testvére.
Igen, a diófa maga a biodiverzitás. Ezt állapították meg a témával foglalkozó svájci természetvédők is. Svájci alapossággal.
Vagyis, az összes diófát, ami a gazdája szerint értéket képvisel, nemcsak számbavették, hanem elnevezték, és megőrzés
céljából vegetatív szaporítással legalább néhány utódot nevelnek tőle. Még csak a kezdetén tartanak a munkának, de ami
eddig megismerhető volt belőle, azt mellékletben én is leírom.
A biodiverzitás fogalomkörét magunk, diósgazdák is tágíthatjuk, ha a következő képen látható francia bioültetvény
gazdájának példáját követjük.

Felül látszik az ültetvény, alul, a kép nagyobb részében pedig a vadvirágos mező. Hogy a kettő hogy jön össze? Ügyesen. Azt
mondja a francia bio-diót termesztő Kollégánk, hogy a mező is dióültetvény, csak nem ültette be diófával, mert kell a
biodiverzitásnak hely. És arra is felveszi az uniós környezetgazdálkodási támogatást, a francia nemzeti kiegészítéssel együtt.
Ügyes.

Demeter
Most veszem észre, tisztelt ökológus Kollégám, hogy eddig még meg se határoztam, sőt, körül sem írtam, hogy mi az a biodió. Az a mentségem, hogy ezt még más se határozta meg. Nem is lehet. A fogalom országonként is eltér, - például a franciák
bionak tekintenek minden olyan paraszti módszert, ami a mezőgazdaság gépesítése előtti korból származik, - és mást
tekintenek bionak az élelmiszer-termelésben, mást a gyógyászatban, stb.
A bio, mint fogalom, szerintem nem is létezik.
Nagy általánosságban az tekinthető biotermesztésnek, amelynek eljárásai között nem szerepel természetidegen anyag
(növényvédőszer, műtrágya, stb.) felhasználása. És nemcsak tartózkodni kell az ilyen anyagok használatától, - mert hiszen
mindenki azt mondja, hogy bio-diót állít elő, - hanem egy elfogadott ellenőrző szervezettel a követelmények betartását
igazoltatni is kell.
A bio-dió termesztői számára kézenfekvő, hogy az ökológiai termesztés során a hazai legnagyobb, legelismertebb ellenőri
szervezet, a Biokontroll Hungária Kht ellenőrzési és tanúsítási rendszeréhez csatlakozzanak. A Biokontroll feltételrendszere
az Európa többi országaiban is legelterjedtebb ökológiai gazdálkodási rendszereket integráló szervezetek
feltételrendszeréhez áll közel, a Biokontroll tanúsítványát Európában elfogadják. Hasonló az Ökogarancia eljárása is.
Németországban a Naturland felel meg ezeknek.
A termesztő számára is követhető, betartható, elfogadható a Biokontroll rendszere. Racionális alapokon nyugszik.
Ugyanakkor garantálja a vegyszermentességet.
Ehhez képest két irányú az eltérés.
Létezik itthon is az úgynevezett integrált rendszer, ami csökkentett vegyszerfelhasználást ír elő, és a növényvédő szerek közül
csak a természeti környezetet kevésbé károsítókat tartja elfogadhatónak. Amerikában, a kaliforniai diótermesztők körében
ilyen a BIOS rendszer, amely szintén biológiailag integráltat jelent.
Nagy hiba lenne, ha a vegyszerfelhasználást megengedő integrált rendszert összetévesztenénk a biotermesztéssel. Pedig ezt
sokan megteszik. Bionak mondják az integráltat.
És van a másik kilengés.

Az általánosan elfogadott bioművelési rendszerekkel szembenálló, azokat sem
elfogadó biotermesztési elméletek, hogy azt ne mondjam, rendszerek. Ilyen például a
Demeter is, ami német és holland vidékeken ütötte fel főleg a fejét. Ez azért lényeges,
mert a magyar bio-dió termesztői a német piacon az ott általános Naturlandrendszeren kívül (amelyik a Biokontroll előírásainak nagyjából megfelelő
követelményeket támaszt) a Demeter-féle bio-elképzelésekkel is találkoznak.
Demeter görög istennő volt, a klasszikus görög kultúrában. A Föld, a termékenység,
a termés istennője. Szimpatikus egy istennő volt. Nevének kölcsönvétele egy
alternatív növénytermesztési, gyümölcstermesztési rendszer számára azt sugallja,
hogy a termesztés - bio-dió termesztés - során a racionális, tudományosan
megalapozott módszerek helyett kozmikus, mágikus, vallási elképzeléseket, hiedelmeket kell figyelembevenni. És ezzel le kell
térni a racionalitás útjáról.
No, ez az, amit képtelen vagyok elfogadni.
Amikor hozzánk, Hevesre először hozták be az ökológiai, vegyszermentes növénytermelés gondolatát azt lelkesen propagáló
holland és német "hittérítők" az 1980-as években, történt a következő eset.
Nagy tételű napraforgóra, tökmagra és már nem emlékszem, még mire kötöttek velünk szerződést egy holland biokereskedő
cég megbízottai. Főagronómusunk kikísérte őket a hevesi határnak arra a táblájára, ahova a szerződött növényeket
elvetettük. Megmutatta nekik a vetést. Megkérdezték, van-e a gazdaságunkban tehén. Volt, természetesen. Akkor adjunk
nekik négy tehénszarvat. De tehénszarv-készletünk nem volt, mert a szarvak a tehenek fején voltak. De akkor is kell
tehénszarv. Ha kell, hát kell, Gyöngyösről, a vágóhídról hoztunk. Ezt a négy szarvat a holland hölgy sajátkezűleg ásta el a
bionapraforgó-tábla négy sarkán. És utána letérdelt, és imádkozott a jó termésért.
Főagronómusunk, aki vele volt, ezt már nem bírta ki nevetés nélkül.
Ekkor találkoztunk először a Demeter-irányzat követőivel.
Mindezt csak azért mondtam el, mert a Demeter-féle követelmények szerint is
termesztenek bio-diót, amint a mellékelt képek is mutatták. A képek egy erlangeni
biokereskedőtől származnak, aki forgalmazza ezeket a diókat. Az utóbbi kép "zöld"
dióbelet ábrázol, ez a jelző nehezen értelmezhető. Valószínű, hogy a "zöld" azt jelenti,
hogy ökológiai termesztésű, nem pedig azt, hogy a még zöld burkú dióból kinyert friss
dióbélről lenne szó. Mert tudjuk, a diótermesztésben a zöld dió egészen mást jelent.
De erről nem minden erlangeni biokereskedő tud.
A bio, az öko, az ökológiai, hagyományos, alternatív, organikus, stb. fogalmak annyira rokon fogalmak, hogy alig lehet
köztük különbséget tenni. Az élelmiszertermelésben még nagyjából elő lehet írni, hogy mi a bio és mi nem, de az előírások
egzakt meghatározottsága és főleg természettudományos megalapozottsága már erősen kérdéses.
De nemcsak az élelmiszert, azon kívül minden mást is bio jelzővel kívánnak nekünk eladni. Bio króm, bio cigaretta, bio
ablaktisztító szer, bio fehérítő mosószer, bio egérméreg, bio szemétszállítás, bio hajvágás. Minden bio.
Annak meghatározásával, hogy mire húzható rá a bio jelző és mire nem, senki se foglalkozik.
Persze, bio az, ami védi az embertől a természetet, és véd minket minket a természettől. Nemes a törekvés, de nincs
végiggondolva. Egy példa: Rendkívül sok biokozmetikum kapható. Nem feladatom értékelni, de egyre rámutatnék. Tisztelt
bio-Kollégám látott már olyan biokozmetikumot, amit nem műanyag kiszerelésben árultak? Nekem is sokáig kellett
keresnem, de egy amerikai kisvállalkozó hölgy kínálatában találtam végre. Bio körömvirág krémet:

Egy a tanulság: Ami nem dió, az nem bio.
Orosz PĂ©ter: KĂ¶nyv a diĂłrĂłl

Bio-diĂł termesztĂµk
A biotermelĂ©s nehĂ©zsĂ©gei ellenĂ©re vannak, vagyunk bio-diĂł termesztĂµk itthon is Ă©s a vilĂˇgon mindenhol.
MirĂµl lehet felismerni Ăµket? A kĂ¶vetkezĂµ kĂ©p tĂˇjĂ©koztat, a "Megismerni a kanĂˇszt" nĂ©pdal mintĂˇjĂˇra.

Az igazi bio-diĂł termesztĂµk ritka emberek, nem tĂ©vesztendĂµk Ă¶ssze akik csak papĂron azok, a tĂˇmogatĂˇs
igĂ©nybevĂ©telĂ©Ă©rt. Az igazak a termĂ©szetessĂ©g elhivatottai. DiĂłfĂˇikat - a kĂ©pen lĂˇthatĂł Bill Nuneznek csak
egy van - nem gondozzĂˇk, hadd Ă©ljenek-haljanak, ahogy tudnak, fĂ¶ldjĂĽk gazos. DiĂłtermĂ©sĂĽk nagyon kevĂ©s,
bĂˇr ĂˇllĂtĂˇsuk szerint Ăzletesebb, mint a mĂ»velt kertek diĂłi. Gyakorlatilag nincs Ăˇrujuk, bevĂ©telĂĽk minimĂˇlis.
EzĂ©rt nem tudnak rendesen Ă¶ltĂ¶zkĂ¶dni, szakadt gĂ¶ncĂ¶kben jĂˇrnak. Hajuk rendezetlen, szakĂˇllasok, borotvĂˇra
sincs pĂ©nzĂĽk.
Viszont termĂ©szetesek, Ă©s Ăµk kĂ©pviselik a jĂ¶vĂµt.
Ne tessĂ©k ezeket gĂşnyolĂłdĂˇsnak venni, Ă©n is ilyen vagyok. Ez csak Ă¶nkritika.
A vilĂˇgon mindenhol vannak ilyen emberek, elĂµbb a hazaiakrĂłl ejtek szĂłt.

Ăšgy tudom, a beregi rĂ©szen dolgozik 3-4 bio-diĂł termelĂµ, de diĂłskertjĂĽk mĂ©g egĂ©sz
fiatal, nĂ©hĂˇny Ă©ves, rĂłluk nem tudok mit mondani.
Viszont erĂµsen hirdeti magĂˇt egy tarpai cĂ©g, a nĂ©met piacot cĂ©lozva meg bio-diĂłjĂˇval.
Ă•k nem sajĂˇt ĂĽltetvĂ©nyen gazdĂˇlkodnak, hanem felvĂˇsĂˇrolt diĂłt Ă©rtĂ©kesĂtenek biodiĂłkĂ©nt. BĂˇrmennyire meglepĂµ, ez tĂ¶rvĂ©nyes, mert ha a Tisza ĂˇrterĂ©ben vadon nĂµtt
diĂł termĂ©sĂ©rĂµl van szĂł, az nem minĂµsĂĽl termesztettnek, hanem eleve megkapja a biominĂµsĂtĂ©st. AkĂˇr van ciĂˇnos, nehĂ©zfĂ©mes ĂˇrvĂz, akĂˇr nincs. DehĂˇt az ĂˇrtĂ©rben sem
vadon nĂµnek a diĂłfĂˇk, hanem a vĂzĂĽgyi igazgatĂłsĂˇg telepĂtette azokat az ĂˇrvĂzvĂ©delmi
gĂˇt mindkĂ©t oldalĂˇra. Ă‰s aztĂˇn ember legyen, aki meg tudja kĂĽlĂ¶nbĂ¶ztetni, a gĂˇt
melyik oldalĂˇn melyik diĂł termett. PlĂˇne, ha a gĂˇtĂµr a felvĂˇsĂˇrlĂł, mint pl. TiszakĂłrĂłdon,
aki a hĂˇzi kertekben termett diĂłt ugyanĂşgy megveszi. De ha lehet, miĂ©rt ne!

A cĂ©g Ă©vente 5-10 tonnĂˇnyi diĂłbelet Ă©rtĂ©kesĂt NĂ©metorszĂˇgban. Feldolgozott formĂˇban is, mĂ©zes
diĂłkĂ©nt. (EgyĂ©b tĂˇjjellegĂ» kĂ©szĂtmĂ©nyeik is vannak, lekvĂˇr, pĂˇlinka.) A mennyisĂ©g, lĂˇtjuk, visszafogott,
inkĂˇbb a minĂµsĂ©gre tĂ¶rekszenek, a milotai diĂłt propagĂˇljĂˇk.

ValĂłdi bio-diĂł termesztĂµ viszont ugyanarrĂłl a vidĂ©krĂµl, KisarrĂłl Nagy KĂˇroly, akinek felmenĂµi sok generĂˇciĂłn
keresztĂĽl - egyĂ©b mezĂµgazdasĂˇgi elfoglaltsĂˇg mellett - diĂłsgazdĂˇk voltak. Neki nemcsak vĂ©rĂ©ben van a
mezĂµgazdĂˇlkodĂˇs, de tanult szakmĂˇja is. 10 hektĂˇrt meghaladĂł diĂłterĂĽlete van, igaz, legalĂˇbb nĂ©gy tagban.
Legnagyobb Ă¶sszefĂĽggĂµ diĂłskertje kb. 4,5 ha terĂĽletĂ», kĂ¶rbekerĂtett, gondosan mĂ»velt. A vilĂˇgĂ»rbĂµl is
lĂˇtszik, Ăgy nĂ©z ki:

A kert a Tisza ĂˇrvĂzvĂ©delmi tĂ¶ltĂ©sĂ©nek aljĂˇban, a mentett oldalon, egy termĂ©szetvĂ©delem alatt ĂˇllĂł erdĂµ
szomszĂ©dsĂˇgĂˇban helyezkedik el. Valamikor a Tisza rĂ©ges-rĂ©gi kanyarja Ă¶lelte kĂ¶rĂĽl, amibĂµl mĂˇra mĂˇr
csak az lĂˇtszik, hogy a valahai Tisza-Ăˇg terĂĽlete mĂ©lyebben fekszik, a mĂ©lyedĂ©s a kerten kĂvĂĽl vonul el. JĂłl
termĂµ, gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶snek, diĂłnak alkalmas a fĂ¶ld.

A kertben M-10-es fajtĂˇjĂş diĂł terem, 9x10 m-es tĂ©rĂˇllĂˇsban, Ă©s amikor gazdĂˇja telepĂtette, mĂ©g az volt az
uralkodĂł szakmai vĂ©lemĂ©ny, hogy porzĂł diĂł is kell bele. EzĂ©rt a kb. 600 fĂˇbĂłl 20 db A-117-es, porzĂłnak. Ma
mĂˇr a gazda nem telepĂtene kertjĂ©be porzĂł diĂłt, mert az ĂˇrvĂzvĂ©delmi tĂ¶ltĂ©s tĂşloldalĂˇn, 200 m-re mĂˇr
kezdĂµdik a hĂres kisari dzsungel-gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶s, amelynek uralkodĂł fĂˇja a vadon nĂµtt magoncdiĂł. ĂŤgy a
megporzĂˇs mindenkĂ©ppen biztosĂtott, talĂˇn tĂşlsĂˇgosan is.

A kertben eleinte kĂ¶ztesmĂ»velĂ©s folyt, de a fĂˇk 7-8 Ă©ves korĂˇban a terĂĽlet fĂĽvesĂtĂ©sre kerĂĽlt, vegyes
fĂ»maggal, amit mĂ»trĂˇgyaszĂłrĂłval szĂłrt szĂ©t a gazda. AzĂłta szĂ©p, egyenletes, kaszĂˇlĂˇssal alacsonyan tartott
fĂ» borĂtja a talajt. A fĂˇk tĂ¶rzse meglehetĂµsen alacsony, ezĂ©rt fĂ»kasza csak a sorkĂ¶zben jĂˇrt, a fĂˇk sorĂˇt
kĂ©zzel kaszĂˇltĂˇk. A fĂˇk tĂ¶vĂ©ben - egĂ©szen szĂ»k kĂ¶rben - kapĂˇval lazĂtottĂˇk a talajt. A kĂ©zi kaszĂˇra nem
lesz tĂ¶bbĂ© szĂĽksĂ©g, mĂˇr megvĂˇsĂˇroltĂˇk az oldalazĂłval kiegĂ©szĂtett 1,75 m mĂ©lyen kinyĂşlĂł nagyteljesĂ
tmĂ©nyĂ» fĂ»kaszĂˇt, Ă©s rendelkezĂ©sre Ăˇll a meghajtĂˇsĂˇhoz szĂĽksĂ©ges kĂ¶zel 100 LE-s traktor is.

A fĂĽves felszĂn nem teszi lehetĂµvĂ© a mĂ»trĂˇgyĂˇzĂˇst, a mĂ»trĂˇgya bedolgozĂˇsĂˇt. EzĂ©rt a nitrogĂ©npĂłtlĂˇst
szervestrĂˇgyĂˇval oldja meg a gazda. VĂ©letlenszerĂ» eloszlĂˇsban billentett le trĂˇgyakupacokat, Ă©s kĂ©zi erĂµvel
szĂłratja majd szĂ©t a fĂˇk kĂ¶rĂĽl. A nitrogĂ©n-bemosĂˇst a csapadĂ©k fogja elvĂ©gezni. A szervestrĂˇgyamaradvĂˇnyok a talajĂ©letet gazdagĂtjĂˇk.

A diĂł betegsĂ©gei ellen engedĂ©lyezett rĂ©ztartalmĂş szerrel vĂ©dekezik Karcsi bĂˇtyĂˇnk. Eddig kĂ©t
szĂłrĂłpisztollyal ellĂˇtott, Ă¶nĂˇllĂł motorral felszerelt permetezĂµgĂ©ppel dolgozott, de annak nagy munkaerĂµigĂ©nye
miatt egy nagy teljesĂtmĂ©nyĂ» axiĂˇlventillĂˇtoros permetezĂµt vĂˇsĂˇrolt.
A diĂłszĂĽretet kĂ©zzel vĂ©gzik. Nem sietik el, megvĂˇrjĂˇk, amĂg a diĂł nagyrĂ©sze lehull, Ă©s akkor Ăˇll munkĂˇba a
diĂłverĂµ Ă©s -felszedĂµ brigĂˇd. A bemutatott kerttel egyĂĽtt hĂˇrom tagban helyezkedik el a termĂµ diĂłs, mert a
negyedik mĂ©g egĂ©szen fiatal. A mĂˇsik kĂ©t tagban igen Ă¶reg diĂłfĂˇk vannak. Hatvan Ă©vnĂ©l idĂµsebbek.
Vegyesen teremnek, magoncok. DiĂłik szĂ©pek, nagymĂ©retĂ»ek, tiszahĂˇti tĂˇjjellegĂ» diĂłk. Az egyik idĂµs parcella nem mondhatĂł kertnek, inkĂˇbb ligetnek - a mentett oldalon, valamikori holtĂˇgak kĂ¶zĂ¶tt, mĂˇs vegyes diĂłsok Ă©s
szĂˇntĂłfĂ¶ldek kĂ¶zĂ¶tt helyezkedik el.

A mĂˇsik pedig az ĂˇrtĂ©ren, a dzsungel-gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶sben. Itt a gazda kivĂˇgatta a vegyes almĂˇs-szilvĂˇs-kĂ¶rtĂ©smeggyes ĂˇllomĂˇnyt a diĂłfĂˇk kĂ¶zĂĽl, Ă©s a helyĂĽkre elszĂłrtan oltvĂˇnydiĂłt telepĂtett. Ez a gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶s is Ă©s

az elĂµzĂµ diĂłliget is minimĂˇlis mĂ»velĂ©sben, Ă©vi 1-2 fĂ»kaszĂˇlĂˇsban rĂ©szesĂĽl csak.

A termĂ©szetessĂ©gre tĂ¶rekvĂ©s, a minimĂˇlisan szĂĽksĂ©ges munkĂˇk elvĂ©gzĂ©se jellemzi diĂłsgazdĂˇnk
tevĂ©kenysĂ©gĂ©t. ĂŤgy is emberfelettinek mondhatĂł az a munka, amit Ăµ maga Ă©s csalĂˇdja vĂ©gez 64 helyen
szĂ©tszĂłrt, sokszor az 1 ha-t sem elĂ©rĂµ aprĂł terĂĽletein. Hiszen meggyel, almĂˇval, szilvĂˇval, egy sor szĂˇntĂłfĂ¶ldi
nĂ¶vĂ©nnyel Ă©s kaszĂˇlĂłval is foglalkozik a diĂłn kĂvĂĽl. UborkafĂ¶ldjĂ©nek sarkĂˇban is Ăˇll egy nagy, Ă¶reg
magonc-diĂłfa. GyĂ¶nyĂ¶rĂ» termĂ©se van, Ă©rdemes lenne szelekciĂłs nemesĂtĂ©be vonni.

JĂł idĂµjĂˇrĂˇs esetĂ©n nincs nagy gond a diĂł szĂˇrĂtĂˇsĂˇval, amire vĂˇltoztathatĂł tĂĽzelĂµanyagĂş diĂłszĂˇrĂtĂł
beszerzĂ©sĂ©vel kĂ©szĂĽltek fel. A diĂł jelenleg hĂ©jasan kerĂĽl Ă©rtĂ©kesĂtĂ©sre, de mĂˇr rendelkezĂ©sre Ăˇll egy
francia gyĂˇrtmĂˇnyĂş, hatlĂˇncĂş, az Ăˇltalam ismert hazai diĂłtĂ¶rĂµ gĂ©pek kĂ¶zĂĽl a legnagyobb teljesĂtmĂ©nyĂ»
diĂłtĂ¶rĂµ gĂ©p is.
MagyarorszĂˇg kĂ©t legellentĂ©tesebb vĂ©rmĂ©rsĂ©kletĂ» vĂˇrosĂˇban, BĂ©kĂ©sen Ă©s Hevesen egyarĂˇnt dolgozik
egy-egy bio-diĂł termesztĂµ. Az elĂµbbi BĂ©nyei GĂˇbor, az utĂłbbirĂłl pedig szerĂ©nysĂ©gem nem engedi szĂłlnom.
EzĂ©rt BĂ©nyei Ăşr kĂ¶vetkezik.
BĂ©kĂ©s kĂĽlterĂĽletĂ©n, MezĂµberĂ©ny irĂˇnyĂˇban kĂ¶zvetlenĂĽl az Ăşt mellett talĂˇlhatĂł BĂ©nyei GĂˇbor
DiĂłstanyĂˇja. Az elnevezĂ©s inkĂˇbb csak hangulatkeltĂ©sre jĂł, arra nagyon is, mert ki ne szeretne egy igazi diĂłs
tanyĂˇt megnĂ©zni, de a tanya mellett a diĂłfĂˇk csak dekorĂˇciĂłk, Ă©s bĂˇr termĂ©sĂĽk biominĂµsĂ©gĂ»,
tulajdonosuk nem a diĂłtermĂ©s eladĂˇsĂˇbĂłl fog meggazdagodni. De lehet, hogy tĂ©vedek. Sokat el lehet adni arrĂłl a
nĂ©hĂˇny fĂˇrĂłl, ha van rĂˇ kereslet. MĂˇr tĂ¶bb komoly vevĂµjĂ©vel talĂˇlkoztam. HĂˇt, igen, mindenki abbĂłl Ă©l,
amije van.

BĂ©nyei GĂˇbortĂłl kapott nĂ©hĂˇny fĂ©nykĂ©p a szĂ©p diĂłskertrĹ‘l:

Hangulatos piknik a diĂłfĂˇk tĂ¶vĂ©ben:

FĂµleg kecskĂ©ket tartanak a DiĂłstanyĂˇn, Ă©s azok bio-minĂµsĂ©gĂ» tejĂ©bĂµl kĂ©szĂtenek kecskesajtot.
Mindenesetre a diĂłfĂˇk Ă©s a kecskĂ©k jĂłl megfĂ©rnek egymĂˇs mellett, a kecskĂ©k szeretik a diĂłfĂˇt, annyira, hogy
majd' megennĂ©k.

A BĂ©nyei csalĂˇd diĂłolaj Ă©s diĂł kĂnĂˇlata egy kiĂˇllĂtĂˇson:

SzintĂ©n BĂ©kĂ©s megyĂ©ben, CsorvĂˇson tevĂ©kenykedik biogazdakĂ©nt Major PĂˇl. 4-5 hektĂˇr terĂĽletĂ»
gazdasĂˇgĂˇban dinnye, szamĂłca Ă©s sok egyĂ©b mellett diĂł is terem. VĂ¶rĂ¶sbĂ©lĂ» is. Persze, csak kevĂ©s.
KĂ©rdezik tĂµle:
- Ă‰s megĂ©ri?
- Igen, nagyon megĂ©ri.
- Anyagilag?
- ErkĂ¶lcsileg.

VĂ©gĂĽl, mivel az Ăˇltalam ismert hazai bio-diĂł termesztĂµk felsorolĂˇsĂˇnak vĂ©gĂ©re Ă©rtem, meg kell mĂ©g emlĂ
tenem Klapka GyĂ¶rgyĂ¶t, Ăµ is emlĂtette mĂˇr a tv-ben is, hogy Ăµ az egyetlen bio-diĂł termesztĂµ.
KĂ©t szĂ©p diĂłskertje van, az idĂµsebb BogyoszlĂł hatĂˇrĂˇban, a fiatalabb Osliban, az Ă–ntĂ©si hatĂˇrrĂ©szen.
MindkĂ©t kert kb. 20 ha terĂĽletĂ». A fĂˇk tĂ©rĂˇllĂˇsa 7x7 m, fajtĂˇja AlsĂłszentivĂˇni 117, 1 % porzĂłfĂˇval
kiegĂ©szĂtve.

A porzĂłfĂˇk tĂ¶rzse fehĂ©rre van festve, Ăgy diĂłszĂĽretkor a porzĂłfĂˇk termĂ©se kĂĽlĂ¶n szedhetĂµ.

A diĂłskertek a KisalfĂ¶ld jĂł vĂzgazdĂˇlkodĂˇsĂş terĂĽletĂ©n terĂĽlnek el. Az osli kert hĂˇrom oldalrĂłl vĂzlevezetĂµ
csatornĂˇval hatĂˇrolt, Ă©s a kertbĂµl kĂ©zi ĂˇsĂłnyommal vezetik ki a tĂ©lvĂ©gi vĂztĂ¶bbletet.

A talajvĂzszint itt, a FertĂµ-tĂł szĂ©lĂ©ben nyĂˇron is kedvezĂµ, a diĂłfĂˇk fĂµgyĂ¶kere ĂˇllandĂłan vĂzhez jut. A
vidĂ©k termĂ©szeti adottsĂˇgainĂˇl fogva jĂł diĂłtermĂµ terĂĽlet. Nemcsak a szomszĂ©dos falvakban lĂˇtni szĂ©p
diĂłfĂˇkat, hanem pĂ©ldĂˇul az osli kerten kĂvĂĽli vĂzlevezetĂµ Ăˇrkok vadon nĂµtt termĂ©szetes diĂłfĂˇi is ezt
mutatjĂˇk.

A fĂˇk egĂ©szsĂ©gi Ăˇllapota jĂł, szĂ©p a nĂ¶vekedĂ©sĂĽk, kĂĽlĂ¶nĂ¶sen a fiatalabb kertben, ahol a kĂ©p kĂ©szĂ
tĂ©sekor hat Ă©vesek a fĂˇk. Pedig az idĂµsebb kertet is szakemberrel telepĂttette el a tulajdonos, de Ăşgy lĂˇtszik, a
kĂ©sĂµbbi gondozĂˇs nem volt megfelelĂµ, Ă©s az utĂłbbi Ă©vekben hoztĂˇk helyre a telepĂtĂ©st kĂ¶vetĂµ Ă©vek
gondozĂˇsi hibĂˇit. Ezek kĂ¶zĂĽl a tĂµsarjazĂˇs elmaradĂˇsĂˇt kell kiemelni, a fĂˇk tĂ¶vĂ©nĂ©l ez mĂ©g most is
lĂˇtszik. De a tĂ¶rzsnevelĂ©s is problĂ©mĂˇs volt.

Az Ăşjabb kert mĂˇr mindent megkapott, amit a tulajdonos Ă©s a munkavezetĂµ jĂłnak lĂˇtott. A telepĂtĂ©shez az
ĂĽltetĂµgĂ¶drĂ¶ket 60 cm szĂ©lessĂ©gĂ» traktoros gĂ¶dĂ¶rfĂşrĂłval fĂşrtĂˇk. A gĂ¶dĂ¶r aljĂˇra Ă©rett juhtrĂˇgyĂˇt
tettek, arra egy rĂ©teg fĂ¶ldet, aztĂˇn kĂ¶vetkezett az ĂĽltetĂ©s. Az osli kertben mĂˇr a fĂˇk helyĂ©nek
kitĂ»zĂ©sĂ©ben se lĂˇtni pontatlansĂˇgot, hosszĂˇban-keresztben tĂ¶kĂ©letesen egyenesek a sorok.
Egyik kertben se hiĂˇnyos az ĂĽltetvĂ©ny, a bekĂ¶vetkezett kipusztulĂˇsokat minden Ă©vben folyamatosan pĂłtoltĂˇk. A
legelsĂµ Ă©vekben a csemetĂ©ket erĂµs karĂłkhoz kĂ¶tĂ¶ttĂ©k.

MindkĂ©t kert talaja jelenleg fĂĽvesĂtve van, az elsĂµ Ă©vek talajmĂ»velĂ©se utĂˇn. ValĂłszĂnĂ»nek tartom, hogy az
idĂµsebb kert termĂ©szetes Ăşton fĂĽvesedett be, a fiatalabbat pedig nemrĂ©g, egy Ăşjabb szervestrĂˇgyĂˇzĂˇs utĂˇn
fĂĽvesĂtettĂ©k, angolperjĂ©vel. A fĂ»kaszĂˇlĂˇs mintaszerĂ». A kaszĂˇlĂˇst kĂ¶rforgĂł szĂˇrzĂşzĂłval oldjĂˇk meg,
amit oldalozĂł egĂ©szĂt ki. 80 LE-s MTZ-traktor az erĂµgĂ©p.
A fĂ» szĂne Ă©lĂ©nkzĂ¶ld, buja nĂ¶vekedĂ©sĂ». A fĂĽvĂ¶n ugyanĂşgy, mint a fiatalabb kert fĂˇin erĂµs vegetatĂv
tĂşlsĂşly, jĂł nitrogĂ©nellĂˇtottsĂˇg lĂˇtszik. A diĂłfĂˇk elĂµzĂµ Ă©vekbeli erĂµs hajtĂˇsnĂ¶vekedĂ©se is ezt mutatja.

A szĂĽksĂ©ges munkĂˇkat mindig idĂµben el tudjĂˇk vĂ©gezni, mintegy 20 fĂµ dolgozik ĂˇllandĂłan. Ha mĂ©gis lehet
szakmai kritikĂˇm, - miĂ©rt ne lehetne, a szaktanĂˇcsot olcsĂłn osztom, - annyit jegyeznĂ©k meg, hogy most mĂˇr abba
lehet hagyni a fĂˇk tĂˇnyĂ©rozĂˇsĂˇt, mert a fĂˇk nĂ¶vekedĂ©sĂ©vel a felszĂnhez kĂ¶zeli gyĂ¶kerek legaktĂvabb
rĂ©sze jĂłval kintebb terjedt, mint a tĂˇnyĂ©r.

Az Ă¶ntĂ¶zĂ©st elĂ©g sok kĂ©zi munka rĂˇfordĂtĂˇssal oldjĂˇk meg, lajtkocsival hordjĂˇk a vizet gyakorlatilag egĂ©sz
nyĂˇron, Ă©s kĂ©t tĂ»zoltĂłtĂ¶mlĂµvel juttatjĂˇk a fĂˇk alatti tĂˇnyĂ©rokba. TehĂˇt elĂ©g kevĂ©s vizet hĂˇrom
dolgozĂł Ă©s egy erĂµgĂ©p juttat ki.
A fĂˇk nevelĂ©skori metszĂ©se rendszeres, metszĂ©s utĂˇn azonnal le is kezelik a sebeket. A kialakĂtott tĂ¶rzsmagassĂˇg
szĂˇmomra meglepĂµen alacsony, remĂ©lem, a mellĂ©kelt kĂ©pek ezt visszaadjĂˇk. Az alacsony tĂ¶rzsmagassĂˇggal a
gyors termĂµre fordulĂˇst Ă©rik el, viszont hamarosan gond lesz a fĂˇk megkĂ¶zelĂthetĂµsĂ©gĂ©vel. A nyesedĂ©ket a
kerten kĂvĂĽl Ă©getik el.

A munkavezetĂµ tĂˇjĂ©koztatĂˇsa szerint a gomba Ă©s baktĂ©rium elleni permetezĂ©seket a megyei
nĂ¶vĂ©nyegĂ©szsĂ©gĂĽgyi ĂˇllomĂˇs Ăˇltal ajĂˇnlott, engedĂ©lyezett szerekkel vĂ©gzik, az almamoly ellen pedig
feromoncsapdĂˇs vĂ©dekezĂ©st alkalmaznak. ErrĂµl tanĂşskodnak az elĂµzĂµ Ă©vrĂµl Ă¶sszeszedett feromoncsapdĂˇk,
amik bizonyĂtjĂˇk, hogy nem volt erĂµs almamoly-fertĂµzĂ©s.

A diĂłszĂĽret utĂˇni munkĂˇk gĂ©pesĂtĂ©sĂ©re Klapka Ăşr rendelkezik az orszĂˇgban a legmodernebb gĂ©psorral, ami
mĂ©g Ăşj, Ă©s a fokozatos termĂµre fordulĂˇs miatt eddig nem volt kellĂµen kihasznĂˇlva. A gĂ©psor a franciaorszĂˇgi,
Chatte-i Guillot-Blanc gĂ©pgyĂˇr termĂ©ke. Nekem leginkĂˇbb az egybeĂ©pĂtett buroktalanĂtĂł Ă©s mosĂł henger
tetszett, amit szabĂˇlyozni lehet, hogy a mosĂˇs mellett buroktalanĂtĂˇsi funkciĂłt is ellĂˇsson, ha kell. Ilyen nincs mĂ©g egy
az orszĂˇgban.

Az ĂˇllĂł hengeres szĂˇrĂtĂłt mĂˇr mĂˇs diĂłtermesztĂµ kollĂ©gĂˇnĂˇl is lĂˇttam, Klapka ĂşrĂ©nak az a
kĂĽlĂ¶nlegessĂ©ge, hogy a henger nagy rĂ©sze ponyvĂˇbĂłl van, Ăgy a kĂ¶zponti csiga keverĂ©sĂ©re nem tĂ¶rik a diĂł.
A meleg levegĂµt gĂˇzfĂ»tĂ©s ĂˇllĂtja elĂµ. A feldolgozĂł Ă©pĂĽletet sajĂˇt Ă©pĂtĂ©sĂ» Ăşt kĂ¶ti be a faluba, ahonnan
a villanyt fĂ¶ld alatt vezettĂ©k a feldolgozĂłhoz.

A feldolgozĂłt ugyancsak GB gyĂˇrtmĂˇnyĂş diĂłtĂ¶rĂµ gĂ©p is kiegĂ©szĂti, - ez se ĂşjdonsĂˇg, van mĂˇsik
diĂłfeldolgozĂł ĂĽzemben is ilyen, - de eddig gyakorlatilag csak kiprĂłbĂˇlĂˇsra kerĂĽlt, mert a termĂ©s hĂ©jasan
kerĂĽlt exportra.

Klapka Ăşr sajĂˇt diĂłjĂˇval vesz rĂ©szt rendszeresen a nĂĽrnbergi Biofach-on, Ă©s megrendelĂ©sben nem
szĂ»kĂ¶lkĂ¶dik. VĂˇsĂˇri kĂnĂˇlata:

Az osli ĂĽltetvĂ©ny igen sĂ»rĂ», 7x7 m-es tĂ©rĂˇllĂˇsa az A-117-es fajta elsĂ»rĂ»sĂ¶dĂµ koronaszerkezetĂ©vel Ă©s a
korai Ă©vek erĂµsebb metszĂ©sĂ©nek hiĂˇnyĂˇval Ă¶sszekombinĂˇlĂłdva az ĂĽltetvĂ©ny 14. Ă©letĂ©vĂ©re igen
sĂ»rĂ» ĂˇllomĂˇnyt eredmĂ©nyezett.

MĂ©g metszĂ©s utĂˇn is nagyon sĂ»rĂ». HĂˇt, bizony, lesz itt mĂ©g jĂ¶vĂµre is, kĂ©t Ă©v mĂşlva is metszenivalĂł.

De vannak rajtunk kĂvĂĽl is, kĂĽlfĂ¶ldĂ¶n is bio-diĂł termesztĂµk.
KaliforniĂˇban, Brooks telepĂĽlĂ©sen Sam Bledsoe Ă©s felesĂ©ge, Caroline 3,2 ha-on termesztenek
bio-diĂłt. A Hartley fajtĂˇt termesztik. A talaj tĂˇperejĂ©t nitrogĂ©nmegkĂ¶tĂµ baktĂ©riumokkal,
pillangĂłsvirĂˇgĂş kĂ¶ztesnĂ¶vĂ©nyekkel biztosĂtjĂˇk. Ezen kĂvĂĽl szerves komposztot is
hasznĂˇlnak. A gyomtalanĂtĂˇst rendszeres fĂ»kaszĂˇlĂˇssal oldjĂˇk meg. Ă‰ves diĂłtermĂ©sĂĽk 3
Ă©s 8 tonna kĂ¶zĂ¶tt vĂˇltakozik. VevĂµikhez postĂˇn kĂĽldik el a megrendelt diĂłbelet, 13 dollĂˇr/kg
Ăˇron. Plusz postakĂ¶ltsĂ©g.
KĂ©pek a Bledsoe-csalĂˇd diĂłtermesztĂ©sĂ©rĂµl:
Hartley fajtĂˇjĂş diĂł nyĂˇron Ă©s oktĂłberben:

A diĂł rendre fĂşjĂˇsa Ă©s felszippantĂˇsa:

Az utĂˇnfutĂłrĂłl kĂ¶zvetlenĂĽl a tĂ¶rĂµgĂ©pre lapĂˇtoljĂˇk a diĂłt, majd a belet kĂ©zzel vĂˇlogatjĂˇk:

Ugyancsak KaliforniĂˇban, Winters kĂ¶zsĂ©gben mĂ»kĂ¶dik a Dixon Ridge farm, szintĂ©n ellenĂµrzĂ¶tten, igazoltan
termesztenek vegyszermentes diĂłt. TevĂ©kenysĂ©gĂĽket kĂ©pekkel illusztrĂˇljĂˇk: DiĂłfasor, DiĂł a fĂˇn nyĂˇron,
DiĂłrĂˇzĂˇs, SzĂˇllĂtĂˇs, vĂ©gĂĽl HĂ»tĂµhĂˇzban.

Nagyon bĂĽszkĂ©k arra, hogy a termĂ©szettel harmĂłniĂˇban vĂ©gzik a diĂłtermesztĂ©st. Nem hasznĂˇlnak idegen
anyagot, a tĂˇpanyagpĂłtlĂˇst mindĂ¶ssze nĂ©mi pulykatrĂˇgyĂˇval oldjĂˇk meg. A diĂłskertben kĂ©pzĂµdĂ¶tt Ă¶sszes
mellĂ©ktermĂ©ket - metszĂ©si nyesedĂ©k, diĂłlomb, diĂłburok, diĂłhĂ©j, stb. - a fĂˇk alatt szĂłrjĂˇk szĂ©t, ahol azok
termĂ©szetes Ăşton bomlanak le, a bennĂĽk megkĂ¶tĂ¶tt tĂˇpanyagok helyben hasznosulnak. MĂ©g a patakban
Ă©rkezĂµ Ă¶ntĂ¶zĂµvĂz minĂµsĂ©gĂ©t is ellenĂµrzik, nehogy a kertbe kĂˇros anyag kerĂĽljĂ¶n be.

Ăšj-ZĂ©landiak: ElsĂµ kĂ¶zĂĽlĂĽk Jenny Ă©s Malcolm Lawrence West
MeltonbĂłl. A diĂłtermesztĂ©s mellett virĂˇgokkal is foglalkoznak, Ă©s
dĂ©lamerikai alpakkĂˇkat tenyĂ©sztenek.
A kĂ¶vetkezĂµkrĂµl viszont a nevĂĽkĂ¶n kĂvĂĽl mĂˇst nem tudok.
Calorgna Gardens, Kaiwhenua Farms, Rolling Downs Farm, Turtle Nut Farm.
SĂµt, ahol szinte nincs is kĂ¶zĂ¶nsĂ©ges diĂł, BolĂviĂˇban is mĂ»kĂ¶dik egy farm
Cycasur nĂ©ven, amely Ă©vente 18 t bio-diĂłt termel.
Minden elmĂ©leti Ă©s gyakorlati nehĂ©zsĂ©g ellenĂ©re kerĂĽl bio-diĂł a piacra. Itthon
is, kĂĽlfĂ¶ldĂ¶n is. Ha van rĂˇ kereslet, kĂnĂˇlat is akad. De ha a marketben bio-diĂłval
talĂˇlkozunk, nyugodtan kĂ©rjĂĽk el a bio-igazolĂˇsĂˇt, Ăşgyse fogjĂˇk tudni odaadni.
Pedig kĂ¶telezĂµ lenne. A nĂ©hĂˇny valĂłdi bio-diĂł termesztĂµ fejbĂµl is meg tudja
mondani, hova kerĂĽlt, hol kaphatĂł Ăˇruja, amivel tanĂşsĂtvĂˇnyt is adott. A tĂ¶bbi pedig
egyszerĂ» csalĂˇs.

Honnan van ennyi bio-diĂł? FĂµleg a nĂ©meteknĂ©l, ahol diĂłfĂˇbĂłl is kevĂ©s
van, Ă©s mĂ©g kevesebb van diĂłtermesztĂµbĂµl? BiogazdĂˇbĂłl mĂ©g kevesebb,
nem beszĂ©lve a hĂˇrom Ă©ves ĂˇtĂˇllĂˇsi idĂµrĂµl, ami alatt nem lehet tanĂşsĂ
tvĂˇnyt kapni. NĂˇlunk.
Mi az, hogy Morgenland? Egy jĂł mĂˇrkanĂ©v.
Ă‰s mi van benne?
Ki tudja elolvasni, ha minden szĂłba egy x-et vagy egy q-t tettek?
EgyĂˇltalĂˇn, milyen nyelven van? A Morgenland nĂ©met, de nincs ilyen nĂ©met
szĂł. Az organic angol, a nĂ©met megfelelĂµje organisch. Ă‰s franciĂˇul
folytatjĂˇk. A francia cĂmkĂ©t egyĂ©bkĂ©nt is utĂłlag ragasztottĂˇk rĂˇ, mĂ©g
csak nem is passzol. Alatta milyen nyelvĂ» felirat van? Biztosan egy negyedik, amit
mĂˇr szĂ©gyellnek a nĂ©met vevĂµk elĂµtt. Biztosan keleteurĂłpai vagy tĂ¶rĂ¶k.
A lĂ©nyeg, hogy a vevĂµ megkeveredjen.
De ha egy ĂĽzlet, mint esetĂĽnkben a bio-diĂł biznisz beindul, az, tudjuk, megĂˇllĂ
thatatlan, Ă©s nem ismer hatĂˇrokat. Lassan mĂˇr minden diĂłt biokĂ©nt hirdetnek,
mĂ©g a tĂˇvoli, szĂˇmunkra ellenĂµrizhetetlent is. Itt van pĂ©ldĂˇul egy bio-diĂł
termesztĂµ, feldolgozĂł, vĂˇsĂˇrlĂł, Ă©rtĂ©kesĂtĂµ nagyĂĽzem. MĂˇrvĂˇnyba vĂ©sett cĂ©gnĂ©v, Ă©s ha felkeressĂĽk
weblapjukat, elhĂ»lve lĂˇtjuk, mi mindenĂĽk van. Nem sorolom fel. De tanĂşsĂtvĂˇnyuk van-e? ArrĂłl nem beszĂ©lnek.

SzĂłval, vannak fenntartĂˇsaim. AzĂ©rt, mert tĂˇvoli, mĂ©g nem feltĂ©tlenĂĽl bio. Gondoljunk a dioxinos indiai guar-

gumira, a melaninos kĂnai tejre. Ă‰s a rengeteg egyĂ©b egzotikus termĂ©kre. KĂnĂˇban, IndiĂˇban Ă©s egyĂ©b tĂˇvoli
helyeken nincsenek is meg az eurĂłpai fogalmak szerinti minĂµsĂtĂµ, hitelesĂtĂµ szervezetek, amelyek igazolni tudnĂˇk a
termĂ©kek organikus eredetĂ©t.
Az EgyesĂĽlt Ă�llamokban lĂ©tezik hivatalos tanĂşsĂtĂˇs. ĂŤgy nĂ©z ki:

Tartalmazza nemcsak a bizonyĂtvĂˇny kiĂˇllĂtĂłjĂˇt, hanem a gazdĂˇlkodĂł nevĂ©t, biotermĂ©keit, - a termĂ©kek
kĂ¶zĂĽl az elsĂµ sorban az utolsĂł a diĂł - Ă©s azt, hogy mikortĂłl meddig Ă©rvĂ©nyes a tanĂşsĂtĂˇs.
SzĂłval, kĂ©rjĂĽk csak el nyugodtan az ellenĂµrzĂµ szervezet tanĂşsĂtvĂˇnyĂˇt. Vagy megkapjuk, vagy nem. MindkĂ©t
esetben sok tapasztalattal leszĂĽnk gazdagabbak.
A hivatalosan ellenĂµrzĂ¶tt Ă©s tanĂşsĂtott diĂłskerteken kĂvĂĽl is lĂ©tezik egyĂ©bkĂ©nt valĂłdi bio-diĂł, ha igazolĂˇs
nĂ©lkĂĽli is. HĂˇzikertben, hĂˇzi hasznĂˇlatra, ha otthon is betartottuk a biotermesztĂ©s elĂµĂrĂˇsait. SajĂˇt
fogyasztĂˇsra jĂł, de ha eladjuk, nem szabad biokĂ©nt hirdetni.

Az Ă¶ko-diĂł mĂşzeum
FranciaorszĂˇgban, PĂ©rigordban a bio-diĂłnak kĂĽlĂ¶n mĂşzeuma van.

A bio-diĂł mĂşzeumot nem Ăşgy kell elkĂ©pzelni, mint a tĂ¶bbit, a holt tĂˇrgyak gyĂ»jtemĂ©nyĂ©t. Nem, a bio az Ă©let,
(a bio-diĂł kĂĽlĂ¶nĂ¶sen,) a pĂ©rigordi bio-diĂł mĂşzeum egy valĂłsĂˇgos tanya. A lĂˇtogatĂł megismerkedhet a diĂł
eredetĂ©vel, tĂ¶rtĂ©nelmĂ©vel, a diĂłsgazdĂˇk munkĂˇjĂˇval, a diĂłfĂˇval, stb. Ă‰s kĂ¶zben felfedezhetĂµ mindaz a
vĂˇltozatos nĂ¶vĂ©ny- Ă©s ĂˇllatvilĂˇg, ami az Ă¶kolĂłgiai mĂłdon mĂ»velt diĂłskertekben Ă©l.

A lĂˇtogatĂł diĂłfĂˇk alatt piknikezhet, Ă©s egy eredeti diĂłmalomban sajĂˇt maga prĂłpĂˇlhatja ki a diĂłolaj kĂ©szĂ
tĂ©sĂ©t.

De nem mindig. Csak jĂşniustĂłl szeptemberig, csak szerdĂˇnkĂ©nt. Csak Ă–nnek!
KĂ©t kĂ©p a mĂşzeumbĂłl:

TovĂˇbb

A diófa és környezete
Mottó:
"Se scutur frunzele de nuc"
(Diófáról a lomb szakad)
(Eminescu)
A diófa növényölő hatásáról sokan írnak, az idősebb Plinius kezdte i.u. 77-ben, és azóta is mindenki, aki a dióról ír,
kötelességének tartja megemlíteni, mert különben az olvasó azt hihetné, a szerző nem ért a diófához. Az allelopátia fogalmát
is Plinius vezette be. Majd Molisch pontosította, 1937-ben. Az allelopátia egyes növények más növényeket károsító hatását
jelenti. Két ógörög szó összevonása: allenon (egyik a másiknak) és pathosz (szenved).
A környező növényzetre káros hatása miatt a diófát - és hasonló rokonait is - allelopatikus típusú fáknak nevezik. De ne
legyünk elfogultak a diófélék családjával szemben. Egyedül Magyarországon a dióféléken kívül legalább ötvenféle fának van
hasonló, allelopatikus tulajdonsága. És százféle egyéb növénynek.
Az élőlények között a létfeltételekért állandó harc folyik. A diófa
által ebben a harcban bevetett legfontosabb vegyi fegyver a
juglon.
A juglon gátolja a növények nagy részének csírázását, fejlődését.
Életműködésükre már igen kis mennyiségben is mérgező
hatással van. Hatásmechanizmusa abban áll, hogy a fehérjékhez,
például a növekedési hormonokhoz is kapcsolódik, és azokat is
gátolja. A csírázást, a légzést, a sejtosztódást, a víz és a
tápanyagok felvételét.
A diófa leginkább a gyökereiből bocsát ki juglont. Gyökereinek
juglonkibocsátó aktivitása a lombkorona szélén, a csurgón a
legnagyobb. A levélzetről és az ágakról az esővíz mos juglont a
talajra. A lehullott zöld dióburok és a lehullott diólomb bomlása
során is szabadul a környezetbe juglon, ami a talajban pl. a
talajvízzel terjed is.
A diófán belül pedig a rügyekben nagy a juglon-koncentráció.
A juglon a talajból kerül a károsodó növényekbe, azok gyökere
szívja fel. A diógyökér által kibocsátott juglont a
hajszálgyökerek közvetlen érintkezése útján, vagy a
talajnedvességből kapja a többi növény.
A talajban a juglon - gyenge oldhatósága miatt - nem vándorol
messze. A diógyökértől 1-2 cm távolságban hat csak. (Bár, tudjuk, a diógyökér a lombkorona szélétől legalább 2 m-re is
megtalálható.) Ha a talajviszonyok (tömődöttség-levegőzöttség, víztartalom, hőmérséklet, mikroszervezetek tevékenysége,
stb.) olyanok, a juglon fel is halmozódhat. Élnek a talajban olyan mikroszervezetek, amelyekre a juglon nem mérgező,
amelyek felveszik azt a talajból, és életműködésük során energiát és testépítő anyagot nyernek belőle, elbontják, átalakítják.
Nemcsak növényekre káros a juglon, a gombák és a baktériumok többségére is gátló hatású, a diófák levéllel, gyökérzettel
elért környezetében a gombák se tudnak jól megtelepedni. Tudjuk, a fás növények nagy részének gyökere szimbiózisban él
egyes talajlakó gombákkal. A juglonra érzékeny, károsodást szenvedő fák esetében sokszor nem is magát a fát mérgezi a
juglon, hanem a gyökerére települt gombákat, így a gyökerek víz- és tápanyagfelvevő képessége károsodik.

Az érzékeny növények juglonmérgezési tünetei (külön-külön vagy együttesen) a következők lehetnek:
Növekedésük csökken
A levelek sárgulnak, barnulnak, csavarodnak
A növények hervadnak, vagy csak egy részük, vagy az egész
Idővel elpusztulnak
Vízszállító szöveteik elszíneződnek
A tünetek gyorsan is jelentkezhetnek, amikor egy érzékeny növényt a diófa alá ültetünk, de a károsodás lehet fokozatos is,
amikor a növekvő diógyökér eléri az érzékeny növény gyökerét. A tünetek baktériumos és gombás megbetegedések
tüneteivel is összetéveszthetők, valamint gyomirtószerek hatásával is. Vagy egyszerűen csak aszállyal.
A juglon nemcsak a talajszinten, a lombkoronában is védi a diófát. Közismert, hogy a diófának jóval kevesebb lombkárosító
gomba- és baktérium-betegsége van, mint más gyümölcsfáknak. Ez nagyrészt a diófa juglontermelésének köszönhető.
Sajnos, mint minden alól, ez alól is van kivétel, a diófára káros farontó gombák - taplók, Armillaria, stb. - jól megélnek a
diófán, a diófa levelén élő gnomónia is érzéketlen a juglonra, nem beszélve a dió zöld részein élő Xanthomonasz baktériumról.
Illusztrációként nézzük meg a jobboldalt látott ábrát. A Göttingeni Egyetem illusztrálta így
a fentieket.
Általában azt mondhatjuk, hogy a jól szellőzött talajban a juglon viszonylag hamar
elbomlik. Illetve helyesebb úgy fogalmazni, hogy átalakul, polimerizálódik, végül hasznos
huminsavvá alakul. A laza, vízzel nem telített talajokon a diófa allelopatikus hatása kisebb.
Úgy is mondhatjuk, hogy művelt mezőgazdasági területen a diófa juglonjának károsító
hatása kisebb, mint a lakóházak mellé, nem bolygatott területre ültetett diófáké.
Mivel a fő juglonkibocsátó a diógyökér, a lakóházak mellett, házikertekben a diófa
gyökérrendszere kiterjedésének korlátozásával ültethetünk a diófa közelébe is
juglonérzékeny növényeket. Amerikai kiskerti tanácsadásban olvastam, hogy a diófa
lombkoronájának szélénél épített mesterséges akadályok - támfal, kocsibejáró, stb. megakadályozzák a felszínközeli diógyökerek továbbnövését, így azokon túl a terület
juglonmentes marad. Úgy látszik, kiskerti tanácsadást más is olvasott, és ilyen paradicsomágyást épített a diófák mellett:

Mint mondja, többféle, nagyon jó paradicsoma termett.
És itt az ellenirányú tapasztalat, a juglonkárosodott padlizsán és paradicsom:

Én azt hiszem, a juglonmérgezés kérdése el van túlozva. Itt van például a spárga. Érzékenynek mondják, és tessék megnézni,
spárgatermesztők mégis közvetlen a diófa alá ültetik.

És ugyanígy a lucerna.

Ezen a képen a lucerna szépen megél a diófa közelében. De ami nem látszik a képen, az az, hogy a diófának korához képest

jóval vastagabb törzsűnek kellene lennie. A lucerna nem jó társ a diófa számára, visszaveti a fejlődését.
Erre a jelenségre több helyen felfigyeltek. Olaszország középső részén többéves kísérletet végeztek néhány éve telepített
diósban. Nem részletezve a kísérlet metodikáját a végeredmény a következő volt. A legszebben a lucerna köztes nélküli
dióültetvény fejlődött. A második legnagyobb növekedést, törzsvastagodást lucerna köztes mellett a diófák sorát polietilén
fóliával takaró és azt mulccsal lerögzítő megoldás hozta, és ehhez képest 68 %-kal (!) gyengébb fejlődést mutatott az egyszerű
lucerna köztessel nevelt dióültetvény.
A tanulság: A diófa számára nem is annyira a lucerna vízelvonása, mint közelsége jelenti a nagyobb problémát.
És milyen messze ültethetjük érzékeny növényeinket a diófától? Vagy a diófát azoktól?
Mivel a juglon vízben rosszul oldódik, ezért a talajba jutott juglon nem vándorol messze. Arra kell számítanunk, hogy a diófa
- juglonkibocsátó - gyökere a lombkorona szélétől még több méter távolságban is aktív. És figyelembe kell azt is venni, hogy
a diófa közelébe ültetett például hársfa gyökérzónája ugyancsak túlnyúlik a hársfa lombkoronájának szélén. Ezért azt
szokták javasolni, hogy a diófa lombkoronájának szélétől 15 méter távolságban ne ültessünk érzékeny fát. Szerintem
bokrokat és egynyáriakat közelebb is lehet.
Egy kérés a nyájas olvasóhoz. Ahhoz, aki nem az én Kollégám, mert a diófával szemben más növényeket preferál, és a diófát
okolja, hogy alatta nem nőnek szépen, hanem sínylődnek kedvencei. Arra kérem, mielőtt a diófát hibáztatná, vegye
figyelembe, hogy a növények nagyobb része kimondottan szereti a napfényt, és kevés az árnyéktűrő. Ültesse hát kissé
távolabb a szívéhez közelebb álló virágokat, egyéb dísznövényeket. Nemcsak a diófától, hanem más, nagylombú fáktól is.
Amikor fák és egynyári növények küzdenek nemcsak a napfényért, hanem a talaj tápanyagaiért és a vízért is, általában
akkor is a fák a győztesek. Ezt is tessék figyelembe venni.
Mégis, mit csináljon, aki nem az én Kollégám? Ha észreveszi növényein a juglonhatás tüneteit - hervadás, részleges elhalás gyors öntözéssel és azonnali nitrogénműtrágyával talán még megmentheti őket.
Egyes gyomok pedig annyira tolerálják a diófát, a juglont, hogy a - korábban - művelt talajú dióskertekben komoly
mértékben el tudnak hatalmasodni:

A dióskertben gyomnövénynek tekinthetők azok a fák, cserjék is, amelyek - elviselve a juglonhatást - természetes úton
elszaporodnak, felnövekednek a diófák között. Mármint akkor, ha a kert gazdája azt tűri.

A feketediót még mérgezőbbnek tartják, mint a mi diónkat. Mégis, tessék
megnézni, koratavasszal is már milyen élet van a feketediófa tövében.
Van itt továbbá egy kérdés, amit véletlenül se lehet megkerülni, és amiben a
hozzáértő szakértők annyi összevissza véleményt szoktak mondani. Ez a
kérdés pedig az, hogy szabad-e a diólombot komposztálni, merthogy a levél
mérgező.
Az én véleményem az, hogy szabad. Nem kötelező, mert száraz őszön, és ha a
szomszédok nem morognak a füst miatt, el is égethető. A diófa alatt nem
célszerű hagyni, mert a füvet kiölheti. Ha komposztáljuk, viszonylag hamar
elbomlik a juglon. Már most az a kérdés, hogy mi az a viszonylag hamar. 2-6
hónap alatt, tehát tavaszra biztosan. Úgy lehet erről megbizonyosodni, hogy
a komposztdombra ültetünk tavasszal egy paradicsompalántát. Ha hervad,
van még juglon a komposztban. De a palántát locsoljuk meg, nehogy a
vízhiányt tévesszük össze a mérgezéssel!
A juglonmérgezés tünetei ugyanis hervadásszerűek. De míg a vízhiány miatt
az egész növény konyul, sárgul,a juglonmérgezéstől jellemzően csak egy
része.
Általában arra számíthatunk, a komposztált diólombban a juglon két hónap
alatt elbomlik.
Egy biztos, a komposztált diólevelet a következő ősszel nyugodtan
használhatjuk szervestrágyázásra, egyetlen növényünk se fog tőle károsodni.
A juglon a talajban viszonylag gyorsan átalakul, nem mérgező vegyületekké.
Figyeljük meg, ha kivágunk egy diófát, a helyére nyugodtan bármit ültethetünk, nem fog károsodni.
A diófa tehát nem károsítja a talajt.
Az ősszel lehullott diólomb juglontartalma még előbb, hetek alatt is elbomlik.
Kanadában külön is megvizsgálták a diófa talajba került juglonjának hatását a talaj ammonifikációjára és nitrifikációjára,
vagyis magyarra lefordítva, hogy a diófa juglonja káros-e a talaj nitrogén-háztartására, különös tekintettel arra, hogy a
talajélet sok szereplőjére, mikroorganizmusokra ártalmas. Nem részletezve a vizsgálatot - laboratóriumban is vizsgálták és
kint a diófák környezetében is - egyértelmű az eredmény: Semmi káros hatást nem tapasztaltak.
A diófa kérge is tartalmaz juglont. Ha mulcsot vagy komposztot készítünk belőle, hat hónapig ne használjuk olyan helyen,
ahol a juglon károsító hatásától tartunk.

A dióhéjnak is lenne juglonhatása? Erről még nem hallottam. De az bizonyos, hogy mulcsozásra a dióhéjat is használják.
Abszolút környezetbarát, teljesen természetes anyag, ami a fakéreghez hasonlóan idővel elbomlik. Addig pedig hangulatosan
díszíti a virágoskertet, és mellesleg talán gyommentesít is.

És amit eddig nem hangsúlyoztam, az a juglon rovarölő hatása.
A ház körüli kiskert és gyep rovartalanítására abszolút tiszta, vegyszermentes bio-megoldást kínál a diófa. Közismert, hogy a
rovarok nagy része nem bírja a diófa illatát, ezért ajánlják angol szakemberek, hogy a diófa levelének, kopáncsának
kiáztatott, kifőzött levét öntözzük a kiskertbe, a gyepre, távol tartja a nemkívánatos rovarokat.
A juglon nemcsak rovarokra mérgező, hanem halakra is. Régebben bevett halászati
technikát jelentett - Amerikában is, Japánban is - juglontartalmú dióburok vízbe szórása. A
juglon megbénítja a halak kopoltyúját, gátolja légzésüket, és a víz felszínéről összeszedhetők.
Ma már ez a módszer tiltott.
Mint említettem, van a diófa - és a feketedió fa - gyökeréből talajba jutó juglonnak gombaölő
hatása is. Ez a hatás azonban nem általános, a feketediónál megfigyelték, hogy gyökereinek
egyes gombafajokkal, a Glomus nemzetségbe tartozó gombákkal kialakított szimbiózisa
előnyös a diófa számára. Jobb tápanyagfelvételt, nagyobb növekedést eredményez ez a
kapcsolat.
Tisztelt természetkedvelő Kollégám, a biológia nagyon bonyolult dolog.
A feketedió fa részeinek juglontartalma magasabb, mint a közönséges dióé. És mégis, vannak
olyan gombák, amelyeknek annyira nem árt, hogy feketedióval táplálkoznak. Mint a jobbra
látható Luteopallens decomposer-nek nevezett gomba.
Mert hát köztudott tény, hogy a kiskertekben annyi kárt okozó diólevél is elbomlik előbbutóbb, megeszik a gombák és a baktériumok, hiába mérgező a juglon nagy általánosságban a gombákra és a baktériumokra.
Például ez a gomba is - bár tudnám a nevét - az ősszel lehullott diólevelet eszi. Annyira, hogy enyhe télelőn december elejére
már termőtestet is fejlesztett.

A diófa a zuzmók számára is jó életteret alkot. A diófa törzsén nedves, párás időben megnőnek, szinte kivirágzanak a
zuzmótelepek. Ezek egyáltalán nem károsak a diófa számára, a fa kérgét csak szilárd aljzatul használják, a diófa csupán a
lakóhelyet adja élettevékenységükhöz. (Tessék elképzelni, találkoztam olyan, egyetemet végzett bio-ellenőrrel, aki
megkérdezte, hogyan védekezünk a dióskertben a zuzmók ellen! Hát, nehéz volt megmagyarázni, hogy sehogy.)

Ha a zuzmókat említettük, nem mehetünk el szó nélkül a mohák mellett sem. Ők is alacsonyabbrendűek, és mint ilyenek, őket
is megilleti a kisebbségvédelem. De nem nagyon kell védeni őket, nemcsak megélnek, spóratokot fejlesztve szaporodnak is a
diófák, a diólomb alatt.

Tisztelt ökológus Kollégám, most, hogy mindkettőnket kimerítő módon megtárgyaltuk a diófa juglonhatását, váltanunk kell
még néhány szót a diófa vegyifegyver-készletének másik eleméről, a csersavról (tanninról) is.
A tannin a növények - köztük a diófa - életében a növényi betegségekkel és a lombrágó állatokkal szembeni védekezésben
játszik nagy szerepet. A növényi betegségeket baktériumok és gombák okozzák. Ezek többségét vegyileg támadja, pusztítja a
diófa által termelt csersav.
Ami pedig a lombrágó állatokat illeti, ezek között egyaránt gondolnunk kell a lombrágó rovarokra és a legelő emlősökre is.
Közismert, hogy a diófának jóval kevesebb veszélyes, elhatalmasodó lombrágó rovarkártevője van, mint más
haszonnövényeinknek. Valószínűnek tartom, hogy ennek a kedvező helyzetnek főleg a diólevél viszonylag magas
csersavtartalma az oka. A rovaroknak is van annyi eszük, hogy az ízletesebb, kevésbé csersavas leveleket szeressék.
Nemcsak én tartom valószínűnek, már olasz szerzőtől is olvastam ilyen véleményt.
Bár sok kérődző - szarvasok, juhok, stb. - szívesen eszi a diófa lombját, ez nem általános. A diólevél csersava nemcsak az
ember szájának és többi belső hámszövetének felületét húzza össze, hanem a legelésző állatokét is. Vannak ízletesebb
növények is, a diófa a csersav-termelésével éri el, hogy a legelő állatok kikerüljék.
Így nyugodtan mondhatjuk, hogy a növények között a létfeltételekért vívott élethalál-harcban a diófa által bevetett első számú
vegyi fegyver, a juglon után második helyen a tannin áll.
Valójában hosszú listát tesz ki mindazon növények sora, amelyek nem viselik el a diófa közelségét, - inkább belepusztulnak,
de akkor se, - de hasonló hosszú azoknak a listája, amelyek érzéketlenek a juglon károsítására. Ha tisztelt növénytermesztő
Kollégámat a következő felsorolások nem érdeklik, kérem, ugorja át. De ha kedvenc növénye juglonérzékenységére kíváncsi,
kérem, fussa át a listát.
A juglon hatását elviselő, illetve arra érzékeny növények köre kísérletekkel még nem tisztázott. A következő fejezetek listái
tapasztalatokon alapulnak, és elsősorban kiskerti viszonyokra vonatkoznak. Ezért sok közöttük a dísznövény.

A diófa és más fák
Mottó:
„a Dió fának nehéz, s-ártalmas az ember fejének, és mind azoknak a fáknak, a melyek alatta, vagy közel vannak hozzá.
Azért jobb őtet magánossan ültetni, és közönségesen az út-félen, a hol nem sok kárt tehet; mert árnyéka is olly mérges annak,
hogy semmi vetemény, vagy fa, nem nőhet-alatta, meg mellette is. De kivált-képpen, természet-szerént-való ellensége néki a
Tölgy-fa; azért, nem kel ezt hozzá ültetni...”
(Lippai János, 1664.)
Előbb nézzük - Lippai Jánosnak legnagyobb tiszteletünk mellett is ellentmondva - a juglonra érzéketlen, a diófák közelében
jól növő fákat:
Akác

Bálványfa (Ailanthus)

Boróka

Bükk

Ecetfa

Ezüstfa

Fügefa

Gledícsia

Hikori és pekánfák
Japán juhar, korai juhar és még néhány juharfaj (de más juharfélék károsodhatnak)

Júdásfa

Körte és általában a Pyrus fajok

Kőris (van ellenkező megfigyelés is)

Lucfenyő (ezen a képen jól bírja a feketediót, de később olyan képet is mutatok, ahol nem)

Meggy, cseresznye fajok többsége

Nyárfa

Olajfa

Őszibarack és nektarin

Platán

Som

Szentjánoskenyérfa

Szil (van ellenkező megfigyelés is)

Szilva és ringló, általában a Prunus fajok

Szivarfa

Tölgyek, néhány kivétellel

a Tsuga nemzetség fenyőféléi

Tulipánfa

Vadgesztenye, pirosvirágú

Mielőtt a juglonra érzékeny fákra áttérnénk, álljunk meg egy pillanatra. Mert határeset, pusztítja-e a kelő diócsemetét a
juglon, vagy nem?
Mértékadó szaktekintélytől is hallottam, hogy a diófa önszaporodásának egyik szabályozója, hogy a diófa nem enged más
diónövényt maga alatt nőni. Mert a tenyészterület csak egy fának elég. Majd, ha kipusztult, nőhet az utód.
És mégis látni, hogy a diófa alatt tömegesen kelnek a csemetéi.

De az is lehet, hogy később elpusztulnak. (Mint a török szultánok utódlásánál volt szokásban: Egyet felneveltek az utódok
közül, és amikor az átvette a trónt, a többit kivégezték. Ugye, hogy megérdemli "királyi" melléknevét a diófa? Még a
szultánit is.)
A juglonra érzékeny fák:
Alma és általában a Malus fajok

Eperfa (Szederfa)

Égerfa (közvetlenül is károsítja, de az égerfa gyökerén élő, nitrogénmegkötő Frankia gombát is károsítja a diófa
juglonja)

Fenyőfélék Picea és Pinus fajok, duglaszfenyő. A képen juglonkárosodott lucfenyő.

Fűzfa

Hamamelis

Hársfa

egyes juharok (nem tudom, melyik)

Magnólia

Nyírfák Betula fajok többsége

Olajfűz (Mégis érzékeny lenne? A másik listán is rajta van.)
Ostorfa

egyes csonthéjasok (a Prunus fajokból, ha ilyent talál, tisztelt gyümölcsész Kollégám, kérem, küldje el a károsodott fa
fényképét)
Szelídgesztenye

Bár a Picea-fenyőket érzékenynek tartják a diófa juglonhatására, kéretik megnézni, az ezüstfenyő (Picea pungens) és a diófa
milyen jó barátságban, mondhatnám összefonódottságban élnek.

A diófa és a bokrok, cserjék
Juglont jól tűrő bokrok, cserjék, évelők:
Aranyvessző

Bodza

Borostyán

Boroszlán

Galagonya

Havasszépe (Rhododendron fajok kisebb része)

Ínfű (Ajuga)

Jukka

Kányabangita és a Viburnum fajok többsége

Kecskerágó

Klemátisz (folyondár, iszalag)

Levendula (félcserje)

Magyal

Málna

Mályvacserje

Meténg (Vinca)

Mogyoró

Repkényszőlő, vadszőlő

Ribizli

Rohdea japonica (évelő dísznövény)

Rózsa, vadrózsa

Szömörce

Szőlő (de van érzékeny is)

Az érzékenységre példa a Chardonnay. A tünetek: gyenge növekedés, fonnyadás, halvány vagy sárgás levelek.

Tatárlonc és más Lonicera fajok

Thuja fajok többsége

Trombitafolyondár

Varjútövis

Most pedig elakadt a tudományom. Tisztelt botanikus Kollégám, mi lehet ez a cserje, ami ilyen jól bírja a dióültetvény
körülményeit?

Köszönöm, már meg is jött a válasz Angliából, Gémes Ferenc diótelepítő Kollégámtól, aki korallberkenyeként azonosította
ezt a szép bokrot, ami akár a dióültetvény dísze is lehetne.
Juglonkárosodást szenvedő bokrok, cserjék, évelők:
Azálea

Áfonya

Banán (Az érzékenység a banán fajtáitól függ, a károsodás mértéke pedig egy-egy fajtánál a juglon töménységétől.
Persze, ahol banán terem, nem nő diófa, de a veszélyes banánkárosító gombafajok, pl. a Mycosphaerella fijiensis
méreganyaga majdnem azonosan hat a juglonnal, ezért a banán juglonkárosodását külön megvizsgálták.)
Berkenye

Erika

Fagyal
Bár valóban látni lehet juglonkárosodott fagyalbokrokat diófa alatt, de úgy látszik, a károsodás nem feltétlen, tavasszal
is, ősszel is egészséges lehet a fagyal a diófa közvetlen közelében.

Hydrangea fajok (Hortenziák)

Kalmia fajok

Orgona (van ellenkező megfigyelés is)

Pimpó

Rhododendron fajok nagyobb része (lásd feljebb)
Szeder (de nem látszik rajta)

Szőlő is érzékeny lehet, (lásd feljebb)
Tiszafa

Viburnum fajok kisebb része (lásd feljebb)
Kis türelmet, már csak az egynyáriak vannak hátra, és aztán érdekesebb témával foglalkozhatunk.

A diófa és az egynyáriak
A juglonhatást jól elviselő egynyáriak és kétévesek:
Aranka
Articsóka
Árnyékliliom
Árvácska
Babok (Találtak érzékenyet is, de az alábbi fiatal diósban szépen díszlik a bab köztes.)

Begónia
Búza

Búzavirág (Fényképem nincs róla, csak Susanne Wind tempera-festménye)

Cickafark

Ciklámen
Cinnia
Claytonia
Csalán

Csarab

Csatavirág
Csápvirág

Csillagvirág (a képen csak a termésük látható együtt, de valóban együtt élnek)

Csorbóka
Csótárvirág
Csucsor
Dinnyék (De az uborka csírázására káros, és figyeltek már meg görögdinnye-károsító hatást is)
Endymion
Facélia (Mézontófű)

Geránium
Gólyaorr
Gyapot (Kínában gyakori köztesnövény a diófák között) A következő két kép az északgörög Drama helységben végzett
köztesnövény-termesztési kísérlet képei, diófák és gyapot.

Gyermekláncfű

Gyöngyike

Gyűszűvirág
Hagymák
Hajnalka
Harangvirág
Hármasszirom

Herefélék többsége, például fehérhere:

Hófény
Hóvirág

Hölgymál
Hydrophyllum
Ibolya

Indás ínfű
Írisz (Cynthia Scontriano Schildhauer festménye: Diófa íriszekkel)

Jácint
Kalendula
Kankalin
Kapotnyak (vad gyömbér)
Katáng (cikória)

Kikerics (Colchicum autumnale), bár érzékenységet is megfigyeltek

Királysáfrány
Körömvirág (a képen nem diófa, hanem pekándió-fa tövében, ami hasonló juglontermelő)

Krizantém (a Chrysanthemum fajok többsége)
Krókusz fajok (nem mind) (A kép a cambridge-i Királyi Kollégium Diófa-udvarán készült.)

Kukorica (Volt, amikor károsította a kukoricát)

Lapu
Lángvirág
Legényvirág, rézvirág (Zinnia)

Len

Ligetszépe
Liliom

Lobélia
Margaréta

Mályvarózsa
Menta
Méhbalzsam
Muskátli

Mustár

Napraforgó

Nárcisz (más forrás szerint érzékeny)

Nebáncsvirág
Nyíllevél
Onoclea
Orvosi tüdőfű
Ökörfarkkóró
Őszirózsa
Pajzsika, páfrányok
Parlagfű

Pasztinák
Pásztortáska

Páfrányok nagyobb része (4-5 kivétellel)
Pázsitfüvek többsége, a Gramineae család fajai

Pipacs

Repce

néhány Peonia faj
Salamonpecsét
Sanguinaria
Sárgarépa és más répák, a cukorrépa kivételével

Sásliliom

Sedum
Sóska
Szagos müge
Szappanvirág

Szellőrózsa
Szívvirág
Szója
Szulák

Téltemető (boglárka)
Tisztesfű
Tökfélék
Tradescantia
Tulipán (más forrás szerint érzékeny) Az első képen tulipán-ritkaságok nőnek egy díszkertben, a másodikon egyszerű
hazai tulipán, a saját diófám alatt.

Turbolya
Tűzeső
Tyúkhúr
Útszéli bogáncs

Uvularia
Varjúháj
Veronika
Violák
Zergevirág
Zsálya

És - képzelje el tisztelt botanikus Kollégám, - léteznek olyan virágok is, amiket névről nem ismerek, de jól elviselik a
diófa közelségét.

Szóval, egyáltalán nem igaz, amit a szomszédasszonyom kiabált át a kerítésen, hogy a diófa úgy megmérgezi a talajt, hogy ott
már a fű se nő.
A juglontól elpusztuló egynyáriak:
Aquilegia
Baptisia
Borsó
Burgonya
néhány Chrysanthemum faj
Cukorrépa (Amerikában érzéketlennek találták)
Dohány
Eper (földieper, szamóca) (egynyárinak mondható vagy évelő?)
Galambvirág
Gyöngyvirág
Havasi harangláb

Egyes herefélék
Hortenzia
Káposzták
Krókusz
Liliom fajok, különösen az ázsiai hibridek
Lucerna (bár nem egynyári, mégis)
Nárcisz
Nefelejcs
Padlizsán
Paprika (néhány Capsicum faj)
Paradicsom
néhány Peonia (bazsarózsa) faj
Petunia fajok
Rebarbara
Saláta (a csírázást gátolja)
Spárga
Uborka
Zsázsa
Most, hogy a tapasztalatokon alapuló hosszú listákat átnéztük, még jobban el vagyunk
bizonytalanítva atekintetben, hogy végül is mely növényekre káros a diófa, és melyekre
nem.
Mert átfedéseket találtunk a listák között, ellenirányú megfigyeléseket, és talán fölösleges általánosításokat.
Azt hiszem, a juglon hatásmechanizmusára kell visszatérnünk.
A juglon méreg. Olyan méreg, ami kémiailag a növények fehérjéihez kötődik, és ezzel a fehérje kémiai tulajdonságai
megváltoznak, a növényi fehérjevegyületek nem képesek továbbra is elvégezni azt a biológiai funkciót, ami a rendeltetésük,
tehát a megtámadott növény életfolyamataiban zavar támad, a növény megbetegszik, elpusztul.
A diófagyökér által kibocsátott juglon nemcsak az érintkező (vagy közeli) gyökerek külső felületén hat, hanem a gyökér
felveszi, a megtámadott növény sejtfalain kémiai változás nélkül halad át, egyes helyeken töménysége megnő, de
mindenképpen belülről gátolja a biokémiai folyamatokat. A csírázást, a növekedést, a fotoszintézist, a légzést. A növény
legkülönbözőbb szervei fejlődhetnek rosszul vagy elégtelenül.
Minden a körülményektől függ. Például a töménységtől. Kevés juglon nem sok kárt tesz, észre se vesszük. A növény gyorsan
termel újabb mennyiséget a juglonkötött fehérjéből, és él tovább vidáman. Sok juglon pedig az ellenálló növényeket is megöli.
A vízviszonyoktól. A juglon egyébként is rosszul oldódik vízben. Ha kevés a víz a talajban, a vízoldott juglon nem vándorol
távolabb.
A talajélet aktivitásától, a mikroszervezetek mennyiségétől, tevékenységétől. Ha a talaj baktériumai, gombái, stb. felveszik a
növények elől a juglont, a növények kevésbé károsodnak. Jó talajon, szellőzött talajon.
És még sorolhatnánk.
A juglon iránti teljes érzéketlenség pedig talán egyes növénycsoportok sajátos biokémiájában kereshető. Ugyanúgy, mint a
rovaroknál. Mert például az almamoly lárvája azért nem károsodik a rovarok túlnyomó részéhez hasonlóan a juglontól, mert
a szervezetébe került juglon-molekulához két hidrogén-iont köt hozzá, így a juglon elveszíti fehérjemegkötő képességét. Az
almamoly-lárvák kiváló kémikusok.
Például csírázáskor valamennyi növény érzékenyebb a juglonra, mint egyébként, a sárgadinnye esetében viszont egy
vizsgálatban akárhogy öntözték juglontartalmú vízzel, a csírázás 100 %-os volt. Terzi török kutató feltételezi, hogy a
sárgadinnye magjában található olyan anyag, ami hatástalanítja a juglont.
Doktor Schmidt (nem Schmitt, az más) a diófák alatti talajban keresett baktériumokat. Talált is egyet, - a nevét nem tudom,
mert azért már fizetni kellene, - amelyik egyszerűen megeszi a talajba került juglont. A juglonvegyület szénatomjai jelentik
számára szén-forrást, abból építi fel a testét. Mást nem is eszik. Persze, doktor Schmidtnek könnyű dolga volt. Rettenmaier
már korábban, 1983-ban is talált ilyen baktériumot, Németországban. Doktor Schmidtnek csak a saját diófája alatt kellett
körülnézni.
Valószínű, a sárgadinnye-csírához hasonló biokémiai alapja lehet a diófát megbetegítő, károsító, speciálisan a diófán élő
baktériumok, gombák, egyéb rovarok ellenállóképességének is. Mert a fehérjeméreg, az fehérjeméreg. Az a kérdés, melyik
élőlény képes ellenmérget termelni. Vagy meggátolni a juglon felvételét. Ezt kellene a jövőben kutatni. Melyik élőlény hogyan
hatástalanítja a juglont.
Nagyon bonyolult dolog a biológia. De amíg megértjük, addig csak tapasztalati listák készítésére hagyatkozhatunk.

Melléklet: Dióevő mókusok és madarak
Vázlat:
1. Mókusok
2. Varjúfélék
3. Szajkók
4. Cinke
1. Mókusok

2. Varjúfélék
Hollók:

Varjak:

3. Szajkók

Egy kaliforniai szajkó (Aphelocoma californica):

4. Cinke

DIÓTERMESZTŐK
Vázlat:
Hazai diótermesztők
Amerikai diótermesztők
Franciák és a többiek

Hazai diótermesztők
Vázlat:

1. Juglans Hungária, Lengyeltóti
2. Boglár-Kert, Látrány
3. Tóth család, Fülek
4. Monok Sándor, Körösszakál
5. Kezdő diótermesztő
6. Veszprémi diós
7. Pogányi diós
8. Alatkai kisdiósok
9. Vasi dióbirtok
10. Juhász Nándor, Boconád
11. Kakuk Pálné, Szelevény
12. Gyöngyöspatai diósok
13. Zempléni diósok
14. Tranzit-Dió, Jánkmajtis
15. Gál Sándor, Füzesabony
16. Tenki diótermesztők
17. Dióskertek Győr és Sopron között
18. A Balatonnál
18. A Homokhátságon
És az Ön dióskertje?
Egy év a diófák között
Még egy év
És megint egy év
És megint egy év
És megint egy év
Az utolsó év
Tisztelt diótermesztő Kollégám, itt csak a normális diótermesztőket veszem sorra. Ha Ön hiányzik a listáról, annak két oka
lehet. Vagy a másik csoportban, a bio-dió termesztők között kapott helyet, vagy a Képeskönyv egy későbbi kiadása lesz már
annyira fejlett, hogy Ön se hiányozhat belőle.
1. JUGLANS HUNGÁRIA
A hazai diótermelők közül a Juglans Hungária Kft a legnagyobb, Lengyeltótiban. Ők a
valamikori balatonboglári gazdaság diósából privatizált, valamint az azóta telepített mintegy
250 ha-os dióültetvényen gazdálkodnak. Komplett, kaliforniai rendszerű technológiájuk van,
rendszeres tanácskozásokat, bemutatókat tartanak. A hazai diótermesztés fejlesztésében
kulcsszerepük van.
Az 1950-es évekre a kemény tervutasítás, a központi programok merev végrehajtása volt
jellemző az állami gazdaságok területén. A Balatonboglári Állami Gazdaság gyümölcstermesztésre lett kijelölve akkoriban,
és sok más gyümölcsfaj mellett kötelesek voltak nagy területen diót is telepíteni.
Hogy hogyan lehet a nagyléptékű elvárásoknak - tervutasításnak - eleget tenni? Mindenki tudja, aki megfordult az 50-es
években egy hazai állami gazdaságban. A dió tekintetében úgy, hogy egymástól jó távol, 20x10 m-re ültettek egy-egy
diócsemetét. Azért távol, hogy a terület meglegyen. Magoncot természetesen, mert hazai fajtadiók nem voltak, és a vegyes
magoncpopuláció képviselte a kor fejlettségi szinvonalát. Igaz, hogy a dió nagyüzemi termesztéséről nem voltak hazai
tapasztalatok, a dió Magyarországon is, mint a világ országainak többségében jellemzően házi növény volt, dehát az utasítás
az utasítás.
És elkezdett az állami gazdaság diót termelni. A szakemberek menet közben szerezték a tapsztalatokat, folyamatosan,
állandóan korszerűsítették az ültetvényt, és állami pénzből komplett diófeldolgozó technológiát honosítottak. Megtanulták és
megszerették a diót, tanulmányutakat tettek Kaliforniába, Grenoble vidékére és a törökországi Yalova-i kutatóintézetbe, és
ma már joggal tanítanak bárkit a korszerű diótermesztésre.
Fajtadiókat - mindhárom hazai alapfajtát - 1974-től telepítettek.
A 90-es évek elejének privatizációs időszaka után is a volt állami gazdaság szakemberei kezelik a volt állami gazdasági
ültetvényt, három tulajdonosi körben, amelyek mindegyike újabb telepítésekkel bizonyította a dióhoz való hűségét. E három
gazdasági társaságból a legnagyobb a Juglans Hungária.
Dankó József ügyvezető nyilatkozik:

Dióültetvényüket szívesen bemutatják az érdeklődő kollégáknak.

Pillantsunk be a Juglans Hungária Kft termelő, feldolgozó tevékenységébe.
Első éves diócsemete:

Második éves csemete:

Korán termő csemete:

A dióültetvény idősebb része Pusztaszentgyörgy határában.

A kert kiöregedő részét megújítják:

Jól termő diófák:

Érőfélben lévő dió Lengyeltótiban. A diószüret kezdetén az érést a munka megkezdése előtt két nappal ethreles érésgyorsító
permetezéssel segítik.

Rázógép munkában Lengyeltótiban. Ez a gép a talajra ráz. (Az előtérben egy ritkaságszámba menő diófajta, a Milotai 14-es
fája látható. Az M-14-es nem is számít hivatalosan elismert diófajtának, fajtajelölt volt valamikor.)

Korszerű törzsrázó gép bemutatása:

Sajnos, ez a korszerű gép is a gépkezelőkön kívül 10 ember munkáját igényli. Nyolcan húzzák ki és engedik vissza a ponyvát,
ketten a másik oldalon, a futószalagnál segédkeznek.

Rázott dió a ponyván:

A ponyva feltekerésekor a dió a gép szállítószalagjára ürül, onnan azonnal konténerbe.

Sajnos, a dió a ponyván kívülre is esik. Az idős diófák lombjának körmérete nagyobb, mint a ponyváé.

A melléhullott diót traktorvontatású fújógép a fa jobboldalán lévő sorközből a baloldali sorközbe fújja, ahol a következő
munkafázisban kézzel szedik össze.

A dolgozók szíves tájékoztatása szerint a bemutatott fáról később még két alkalommal fogják lerázni a diót.
Beszállítás:

Beszállított dió a konténerben. Buroktalanítani és mosni kell.

A konténerből a buroktalanító-mosó gép adagológaratjára ürítik a diót.

Buroktalanító-mosó gép:

A buroktalanítóból kikerülő dió rövid szállítószalagon halad át a második mosógép felé. A szalag mellett álló két dolgozó a
törött, a burkos, a fekete szemeket dobálja ki konténerbe. Ez nem hulladék, hanem olyan áru, ami a későbbiekben törésre
kerül, és dióbélként fogják értékesíteni.

A második mosógép működése:

A diószárítás energiaszükségletét csökkenti a második mosó után elhelyezett vibrátoros csepegtetőasztal, ahol a felesleges
mosóvíz nagy része lerázódik.

A három száríótartály felül nyitott. Itt távozik el az alul betáplált, nedvességet felvett meleg levegő. Az aktuálisan betárolandó
tartályba egy egyszerű léc irányítja a magasban futó szállítószalagról a nedves diót.

A tegnap betáplált tartály diói mára már száraznak tűnnek. De még tovább kell szárítani.

A szárítótartályok tisztító és dióleeresztő nyílásai:

A szárított dió konténeres tárolásra kerül. A következő munkafázis a gépi kalibrálás és a kézi válogatás, amely munkák a
következő képen látható gépen kerülnek elvégzésre. Konténerürítő borítja a diót a felhordó szalagra, és a magasban
kétoldalt elhelyezett kerek lukas kalibráló hengerek méret szerint szortírozva ejtik a kézi válogató szalagokhoz, amelyekhez
a személyzet két oldalról állhat hozzá, és a középen futó szalagra dobálja a talált fekete, törött, értéktelen szemeket.
A kalibráló távlati képe:

Kalibrálóhenger:

A válogatószalagok felől nézve:

10 kg-os zsákokba egalizált héjas dió német exportra készítve:

A munka eredménye a jól eladható tóti héjas dió.

A hulladék felhasználása:

Végül egy törzskikerülő sorközművelő a kft gépparkjából:

2. Boglár-Kert, Látrány
A Boglár-Kert legfontosabb terméke a dió. Gara Miklós fáradhatatlan vezetői tevékenysége az ország egyik legelismertebb
diós üzemét hozta létre, amelyen a magas szakmai színvonal látszik.
A dióültetvény egy része a somogyi dombok között, éppen Pedro fajtájú fákkal:

Az ültetvény öntözhető, a víztartály széle a kép felső részén látszik.

Az erdő közelsége erdei kártevő rovarok, cserebogarak veszélyét is felveti. Gondos a növényvédelem, a gomba és a
baktérium elleni védelmet rovarok elleni védelemmel kombinálják.

Ugyanakkor a biológiai védelem is működik.

Az üzem főleg héjas diót értékesít. A diószárítás és -manipulálás épületei:

Külföldi diótermelők
Így néz ki egy külföldi diótermelő. Őt nem ismerem névről.

Néhány külföldi diótermelő név szerint:
A diótermelők közül Kaliforniából Pault illeti az első hely. Igen sok, nagyon szinvonalas fényképpel mutatja be a
kaliforniai diótermelést. Róla sajnos nincs képem, ő annyira szerény, hogy a saját képét nem teszi közzé. De a
diótermelési fejezet "walnut grower" jelzésű képeit tőle vettem át.
Fred Clausról van viszont fényképem. Ő bizakodva tekint a diótermesztők jövőjébe:

A Daniels család sikeres magánvállalkozást, családi gazdálkodást folytat Kaliforniában. Nem foglalkoznak mással, csak
dióval, de azzal eredményesen, immár több mint 30 éve.
Nézzük végig a diótermesztés folyamatát Daniels-ék gyakorlatában. Technikai megoldásaik figyelemreméltók.
A diócsemete ültetése. Látjuk, a csemetéket ültetés előtt erősen visszametszik.

A kötözés munkaművelete:

Az ültetvény fiatalabb és idősebb része:

Fűkaszálás:

Munkában a rázógép:

A következő gépről nem tudom kinézni, hogy mi célt szolgál. Leginkább rendresöprőnek néz ki, de a diólomb színéről
ítélve még nincs itt a diószüret ideje. Mulcsozó fűkasza is számításba jöhet, de annak túl nagy. És miért tolatott az
öntözőhidráns elé?

A szüretelt diótermés beszállítására személyautó után köthető mini-kamionpótkocsit ("kid-trailer") használnak. (Nálunk
ez lehetetlen lenne, a KRESZ miatt.)

A telephelyen végzett munkák gépesítettsége különös figyelmet érdemel. Daniels-ék úgy alakították ki, hogy családon
belül elvégezhetők legyenek a munkák, ne szoruljanak idegen munkaerő foglalkoztatására. A héjas dió előválogatását
családi körben végzik.

Figyeljük meg, hogy a dió tartálya - talán a szárítás is ebben történt - egyben, egészben mozgatható, nem kell a diót
átrakodni, a tartályból egyből a diótörő gépre kerül a száraz dió.

A tört dió pedig rázóasztalra, ami nagyjából különválasztja a héjat, és amikor a rázóasztalról lejön, ventillátor fújja ki a
könnyű héjrészt. A maradék kerül a dióbél-válogató futószalagra.

A dióbet többféle méretű hullámpapír-dobozba csomagolják, a képeken látható dobozok kb. 20 kg súlyúak. A családi
vállalkozás közvetlenül értékesít, kb. 5,6 dollár/kg áron (+szállítási költség).

Daniels-ék számára a diótermesztés jövedelmező vállalkozás. Tessék megnézni a család megelégedettségét. Még arra is
jut pénzük, hogy a gyereknek mini-terepjárót vegyenek.

A Crainranch már a családi méreteket meghaladó, nagyobb diótermesztő vállalkozás. Nemcsak termesztik a diót,
hanem fel is dolgozzák. Sőt, nagy kiterjedésű diócsemete-nevelő teleppel is rendelkeznek.
Júniusi képek következnek a Crainranch vállalkozás dióültetvényéből. Feltűnő, hogy Kaliforniában júniusra már jóval
fejlettebb a diótermés, mint nálunk.

Sally és George Olivert nem kell tisztelt Kollégámnak bemutatnom, őket úgyis ismeri, ha bármelyik szombaton
megfordul a Los Angeles-i termelői piacon. Minden héten ott vannak.

Árujuk így néz ki:

A Clary Ridge ranch Kalifornia dombosabb vidékén helyezkedik el, kizárólag Franquette diót termesztenek. Ritka, idős

fák alatt hangulatos a diószedés. A hangulatot a tulajdonos fiatal önkéntes munkások bevonásával fokozza, akik
szórakozásnak tekintik a diótermesztés legnehezebb munkáját. Persze, a rázógép is segíti őket, és aki akarja, a motoros
levélfúvót is kipróbálhatja.

A farm árukörébe a dióbor is beletartozik.

Nincsenek önbizalom híján a tehamai California Walnut Co. családi vállalkozás tulajdonosai, akik nem a saját nevük
alatt, hanem egész Kaliforniát magukénak tudva nevezték el vállalkozásukat. A család:

Rázógépük, felszedőgépük:

Régebbi és újabb építésű buroktalanító és mosó gépsoruk:

És hatalmas dióosztályozójuk:

Három kép a Borges-tulajdonban lévő kaliforniai Colusa farmról, ahol Hartley fajtájú diót termesztenek:

Kaliforniában, Kelseyville-ben él Linda Holdenried, az alábbi dióültetvény tulajdonosa. Az ültetvény még az 1940-es
években került eltelepítésre, azóta terem. Franquette, Mayette és Hartley fajtákból áll. Az ültetvény területe 16 hektár,
és az ismert diószakértő, Luther Burbank is elismeréssel nyilatkozott róla.

A Spycher fivérekről és Jack Williamsről van még tudomásom, de rajtuk kívül Kaliforniában állítólag ötezren vannak
még.
Az Egyesült Államok Michigan államában Bob Foncannon Marcellus termeszt diót.

Egy év a diófák között
Ezek csak képek. Egy év képei. Egyéni véleményalkotásra.
Január 5.

Január 10.

Január 15.

Január 15.

Január 29.

Február 5.

Február 8.

Február 10.

Február 11.

Február 21.

Február 28.

Március 13.

Március 19.

Március 29.

Április 2.

Április 16.

Április 19.

Április 22.

Április 26.

Április 29.

Május 23.

Május 30.

Június 4.

Június 6.

Június 12.

Június 18.

Június 20.

Június 24.

Június 27.

Június 30.

Július 7.

Július 13.

JÚlius 22.

Július 30.

Július 31.

Augusztus 11.

Augusztus 20.

Augusztus 25.

Szeptember 3.

Szeptember 8.

Szeptember 21.

Szeptember 29.

Október 6.

Október 12.

Október 14.

Október 27.

November 2.

November 9.

November 15.

November 24.

December 3.

December 10.

December 12.

December 14.

December 17.

December 26.

Egy év a diófák között 2.
Tisztelt diótermesztő Kollégám, még mindig nem érkezett meg az Ön fényképes beszámolója saját dióskertjéről.
Addig is mutatok néhány képet.
Ezek is csak képek. Egy újabb év képei.
Január 7.

Január 12.

Január 21.

Január 28.

Január 30.

Február 11.

Február 18.

Február 24.

Február 28.

Március 7.

Március 12.

Március 15.

Március 24.

Március 30.

Április 8.

Április 15.

Április 22.

Április 26.

Május 4.

Május 13.

Május 16.

Május 27.

Május 30.

Június 6.

Június 20.

Június 30.

Július 5.

Július 14.

Július 20.

Július 27.

Július 31.

Augusztus 7.

Augusztus 17.

Augusztus 22.

Szeptember 1.

Szeptember 7.

Szeptember 15.

Szeptember 20.

Szeptember 30.

Október 7.

Október 14.

Október 18.

Október 27.

November 1.

November 9.

November 15.

November 23.

December 2.

December 8.

December 16.

December 23.

December 29.

Egy év a diófák között 3.
Hogy milyen lassan jön a posta! Az elektronikus is. Pedig már nagyon várom az Ön képes beszámolóját a diótermesztésről.
Persze, az idő addig sem áll meg, egy újabb év eltelt. Amint a mellékelt ábrák is mutatják.
Január 5.

Január 12.

Január 18.

Január 26.

Február 2.

Február 17.

Március 3.

Március 9.

Március 16.

Március 18.

Március 31.

Április 3.

Április 6.

Április 14.

Április 19.

Április 28.

Május 2.

Május 11.

Május 20.

Június 13.

Június 20.

Július 8.

Július 13.

Július 21.

Július 28.

Augusztus 1.

Augusztus 10.

Augusztus 18.

Augusztus 26.

Augusztus 31.

Szeptember 9.

Szeptember 16.

Szeptember 29.

Október 4.

Október 11.

November 2.

November 11.

November 17.

November 24.

December 1.

December 17.

Egy év a diófák között 4.
Hogy mennek az évek! Eltelt a negyedik év a Képeskönyv első megjelenésétől. Tisztelt diótermesztő Kollégám, mi nem
öregszünk, csak az évek múlnak.
Öreg a diófa!
Január 12.

Január 24.

Január 28.

Február 8.

Február 14.

Február 26.

Március 10.

Március 19.

Március 29.

Április 2.

Április 9.

Április 11.

Április 14.

Április 22.

Április 30.

Május 10.

Május 15.

Május 18.

Május 28.

Június 4.

Június 10.

Június 17.

Június 27.

Július 3.

Július 8.

Július 13.

Július 25.

Augusztus 2.

Augusztus 7.

Augusztus 15.

Augusztus 23.

Augusztus 27.

Szeptember 4.

Szeptember 12.

Szeptember 18.

Szeptember 25.

Október 2.

Október 10.

Október 15.

Október 21.

Október 29.

November 4.

November 15,

November 22.

November 24.

December 10.

December 24.

Egy év a diófák között 5.
És elmúla a következő év is.
Január 1.

Január 6.

Január 10.

Január 30.

Február 7.

Február 11.

Február 19.

Február 28.

Március 14.

Március 21.

Március 27.

Április 1.

Április 8.

Április 15.

Április 25.

Április 29.

Május 9.

Május 12.

Május 19.

Május 26.

Június 5.

Június 10.

Június 15.

Június 30.

Július 10.

Július 13.

Július 25.

Július 30.

Augusztus 8.

Augusztus 14.

Augusztus 21.

Augusztus 24.

Szeptember 4.

Szeptember 9.

Szeptember 20.

Szeptember 26.

Október 1.

Október 9.

Október 17.

Október 24.

Október 28.

November 5.

November 10.

November 21.

November 28.

December 12.

December 19.

Egy év a diófák között 6.
Ez már az utolsó év, amivel tisztelt képnézegető Kollégámat úntatom.
Január 17.

Január 23.

Január 28.

Február 1.

Február 5.

Február 28.

Március 6.

Március 9.

Március 20.

Március 24.

Április 2.

Április 9.

Április 15.

Április 20.

Április 30.

Május 14.

Május 22.

Május 24.

Június 16.

Június 25.

Június 30.

Augusztus 22.

Augusztus 29.

Itt hagytam fel a képsorozattal. Mert ez volt az az év, amikor teljes februári fagykárom volt a diósban, és nem akartam
tisztelt képnézegető Kollégám idegrendszerét azzal terhelni, hogy az őszi képeken egy szem diót se lát. Talán feltűnt a
képeken, hogy nem volt dióvirágzás, csak májusban, az alvórügyekből hajtottak ki a fák, és zölddiót se tudtam fényképezni.

A fagykár 100 %-os volt.
Ez volt az a pont, amikor elmentem a boltba egy kiló kenyérért.
Mert ismerik az örmény viccet?
Rohan az örmény át a városon, a hóna alatt egy kenyérrel. Megállítja a barátja: "Hova rohansz?" "Már elegem van az
egészből, rohanok a vasútállomásra, hogy a vonat alá vessem magam, mert ezt már mégsem lehet bírni." "És minek viszel
kenyeret?" "Hátha késik a vonat. Addig tán éhezzek?"

3. TÓTH CSALÁD
Talán elnézi nekem tisztelt hazai Kollégám, hogy a Tóth család Fülek melletti diótelepítését a hazai dióskertek között veszem
számba. Igen, valamikor egy ország voltunk, és igen, Unióban vagyunk Szlovákiával. Úgy járhatunk hozzájuk, mintha
hazamennénk, meg se kell állni a határon. (Elnézést a személyeskedésért, itt, Somoskőújfalunál léptem át először a határt,
1968-ban. Máig ható élmény.)

Elismeréssel kell a Tóth-család ültetvényéről szólni, mert a dióültetvényt igyekeznek szakmailag is, anyagilag is jól

megalapozni, és egy nagyobb diótermesztő gazdaság kifejlesztése a céljuk. Az első ütemben 33 ha-t telepítettek, 5x8 m-es
térállásban, amiben benne van a későbbi 10x8 m-es térállás szándéka.
A következő fénykép a hosszú gyújtótávolság miatt erősen torzít. Egy 8 m széles sorközben állunk, és messzire tekintünk.
Ilyen távolságból egészen sűrűnek látszanak a sorban a csemeték, valójában 5 m-re vannak egymástól.

A dióskert Fülektől északra, az Ipoly-völgy dombjai között található, túlnyomó részt egy széles, lapos dombhát enyhén délre
néző felszínén, kisebb részben a dombhajlat északiba is átfordul. A következő évi telepítést pedig egy szélesen lapos, sík
felszínű patakvölgyben fogják végezni. A község területére lekért középtávú (10 éves) időjárási adatok szerint májusi,
dióvirágzáskori fagy az elmúlt 10 évben nem fordult elő. A talaj középkötött erdőtalaj, jelentős homokfrakcióval.

Annál is inkább hazainak számít az ültetvényük, mert hazai diófajtával, a Milotai 10-essel foglalkoznak. Porzónak A-117
fajtából 1 % van az ültetvényben, véletlenszerűen elszórtan.

A telepítést a rákóczifalvi faiskolás, Szőke Antal igen jól fejlett, erős oltványaival végezték. A 8000 db csemete túlnyomó
többsége suháng, kevés koronás oltvány is van benne. A második éves telepítésben kap szerepet a család saját faiskolájában
nevelt mintegy 3000 db oltvány is.

Sőt, a faiskola még a harmadik évben is nagyban üzemel, a további telepítések céljából.

Az őszi telepítéskor kimaradt oltványokat átmenetileg egy sorba húzott árokba vermelték, tövüket mulcsozták, törzsüket
törzsvédőzték. Erősen visszametszve egy évi kényszer-nevelés után remélhetőleg újra telepíthetők lesznek.

Az eltelepített csemetéket rögtön a telepítés után papíranyagú törzsvédelemmel látták el, dróttal a törzsre kötve. Ez a
módszer még javítható, a sietséget a közeli tél indokolta.

Amíg a tél be nem állt, karókat is szúrtak a csemeték mellé, erőseket. A karózást tavasszal folytatni fogják.

Részben a törzsvédelemnek, részben a gyorsan felállított kerítésnek köszönhetően az első télen semmilyen vadkár nem
jelentkezett a területen, annak ellenére, hogy a vidék jellemzően vadjárta.

Az első évben a kitelepített csemeték gyakorlatilag ülve maradtak, de a másodikban már megindult a fejlődés.

Esős nyár volt.

A fiatal csemeték már korán mutogatják termésüket.

Jégverés is volt idén.

A füleki diótermő táj egyre bővül. Már a szomszédnak is van diósa. Képet nem csináltam róla, mert eléggé elhanyagolt. De
Tóthék ültetvényéből már látszik a távlat, a születő diókörzet.

4. MONOK SÁNDOR
Monok Sándor tanár úr dióültetvénye Kőrösszakál belterületén, egy kb. egyhektáros kertben terül el. A diófákat, az
értékesebb egyedeket a valahai román pap kezdte gyűjteni, és mára változatos, érdekes, értékes gyűjtemény alakult ki.
Oldalrügyes és fürtös diókkal. A kert mai tulajdonosa folytatja a gyűjtő és szelektáló munkát. Monok Sándor felvételei
következnek.
Út a dióskerthez:

Az értékes, szelektált diófák:

Monok Sándor "diófajtái". (Az idézőjel azt jelzi, hogy nem hivatalosan elismert fajták, de attól még jók.)

Öntözés:

Fagykár Kőrösszakál határában:

A kert fái télen:

Körösszakáli tavasz:

A kert szép fái:

Hangulatos kertrészletek. Jó lehet Körösszakálban élni.

A kert utánpótlása:

Sajnos, épp akkor esett az eső, amikor ott jártam.
Ezen a képen a kert egyik értékes fájának a jellegzetessége látszik. Ez a fa a hajtásait a végük felé jellemzően kétfelé
ágaztatja, így két csúcsrügye fejlődik. És mindkettő jellemzően ikerterméseket hoz.

Esős hangulat Körösszakálban:

5. KEZDŐ DIÓTERMESZTŐ
Így nevezi magát szerényen Kovács Levente. Ő Biharnak a romániai részén él, és telepít diót. Ha Szlovákia diótermesztőit
hazaiaknak tekintem, ugyanilyen joggal mondom hazainak a romániaiakat is, hiszen megvalósult az 1848-as forradalom
egyik legfontosabb követelése, létrejött az Unió Erdéllyel.
A diótelepítéssel ezt várta meg Kovács Levente. Magyar diófajtákat telepített, debreceni faiskolából rendelt 2006-ban
szaporítóanyagot, és bölcsen kivárta 2007. tavaszát, amikor már vámmentesen vihette át a csemetéket a határon.
A telepítést enyhén dombos vidéken végezte, és május elején már így néznek ki fiatal diófái:

Az első betelelés előtt:

A második évben:

2009 tavaszán:

2009 nyarán:

2010-ben tovább fejlődött az ültetvény. Szépen nőttek a fák, és újabb terület is betelepítésre került. Milotai kései fajtával, 7x4
m-re. Ebben az évben rendkívül sok volt az eső. A gyomok ellen nem lehetett mit tenni, a föld mindig sáros volt.

A tavasz mindig kelti a reményt, 2011-ben is.

Bár egy enyhe májusi talajmenti fagy meglátogatta Bihart is.

Júniusban már szép az állomány.

A 2012-es év képei idősorrendben:

6. VESZPRÉMI DIÓS
Egy 12 éves dióültetvény képei következnek, Veszprém megyéből. A termesztés gondos, jól gépesített, még a diószüret
gépesítését is megoldotta a Kolléga. A képek metszés után készültek:

Majd megnézzük még lombos állapotban is. Ha lesz rá időnk.
7. POGÁNYI DIÓS
Pogány határában látható az ország legszebben gondozott dióskertje, Horváth Zoltán és felesége, Bertram Ivett tulajdona. A
talajadottságok jók.

A telepítés fokozatosan, több lépcsőben történt. Jelenleg négyezer diófából áll az ültetvény, főleg a három alapfajtából (A-117,
M-10, T-83).

Ültetéskor jelentős mennyiségű szervestrágyát kaptak a csemeték, azóta talajerőpótlás nem történt. Az öntözés még nincs
megoldva, az a távlati tervekben szerepel. Mindössze a kezdeti fejlődést gyorsították meg a fákhoz szállított vízzel. Az elmúlt
években elég eső esett.

A fasorok igen keskenyen füvesek, a művelés gondos, gyomot véletlenül se látni. A füves fasor egyben minimális teraszként is
szolgál, csökkenti az eróziót. A sorközök tiszta, művelt állapota meglátszik a fák jó fejlődésén.

A gondozás mintaszerű, a fejlődés igen szép. A metszés, sebkezelés gondos.

A vállalkozás kielégítően gépesített. Két traktor munkagépekkel, permetező, rázógép, mosó, buroktalanító, szárítókamra,
héjas diót osztályozó henger áll rendelkezésre.

A két utolsó képen a diószárító, tároló, törő, válogató, stb. épület látszik. A szárítót nyesedékkel, dióhéjjal fűtik, vegyes
tüzelésű kazánról.

A diótermést részben héjasan, részben bélként adják el.

A vállalkozás fejlesztése folyamatos, mindig a szükségletek és az anyagi lehetőségek szerint halad.
8. ALATKAI KISDIÓSOK (Szabó Béla, Gazsó Ferenc)
Alatka homokbuckás vidéke nagyon hangulatos. Hát még, ha dióst is telepítenek rajta!
Mintegy egyhektárnyi gyengén termő területet diófákkal hasznosít a tulajdonosa, 10 x 10 m-es térállásban, ha jól emlékszem,
M-10-es fajtával. A fák még fiatalok, de szépek.
Az altalaj terméketlen sóder, azzal az előnnyel, hogy többméteres mélységben kiapadhatatlan talajvíz van, a valamikori
Tarna-mederben. Amíg viszont meg nem nőnek a fák, ilyen helyen az öntözés létszükséglet.

A következő tavasz esősen indult Alatkán.

A másik kert még kisebb, alig nagyobb, mint egy lakóházé. A ház is elkészül nemsoká, addig a diófák is megnőnek. Szép lesz.

9. VASI DIÓBIRTOK
A dióbirtok a közismert Jeli arborétum közelében 50 ha-on terül el, csehimindszenti telephellyel, Csipkerek területén. Varga
Árpád és családja jegyzi. Itt csak az első három év képei láthatók, a dióbirtokos blogjában részletesebb a dokumentáció.

De idővel meg fognak nőni.
10. JUHÁSZ NÁNDOR, BOCONÁD
Nehezen található meg Juhász Nándor dióskertje. Eleinte Tarnaméra határában kerestem, de Boconádon van. Sajnos, a
valamikori tsz-földút eleje ma már magánút, ezért ajánlatosabb a faluból kiindulni, és Novák Tündéék lakóháza mellett a
földútra térni.
Szépen körbekerített, mintegy 8 ha területű, 10x8 m térállású dióst találunk Boconád jobb minőségű, homokosabb részén,
ahol akár 100 hektáros gyümölcsöskertnek is ideális helye lenne. Nem gondoltam volna.

A széles sorközök gondosan műveltek, - a sorok nem, - a fák fejlődése ma már szép.

Bár már tízéves az ültetvény, eddig gyengén termett. Nemcsak tavaly, idén is erős fagykárt szenvedett. De majd lesznek jobb
évek is.

A tulajdonos elmondása szerint ültetéskor és a korai években több hibát is elkövetett, ezek közül a legjelentősebb a
tősarjazás elmaradása, ami abból adódott, hogy súlyosabb betegség miatt hosszú ideig nem látogathatta meg a dióst. A
tősarjazást másra bízta.
Na, ez az, tisztelt diósgazda Kollégám, amit egy diósgazda nem tehet meg, mármint azt, hogy a dióskert soron következő,
szükséges munkáinak felmérésével mást bíz meg. Mert nemcsak a jószágot, a diófát is a gazda szeme hízlalja.
Sajnos, mára a tősarjak annyira megerősödtek, hogy láncfűrésszel kellett kivágni. És mivel a fűrész a föld színénél dolgozott,
a fűrészlánc-szükséglet 1 db/ha-t tett ki.
10. KAKUK PÁLNÉ, SZELEVÉNY
A szelevényi tanyavilág gyönyörű, jól termő barna homoktalajon fekszik. Ennek az egyhektáros birtoknak a gazdája
megözvegyült, és bár Ilike néni szorgalmas, sajnos, koránál fogva már nem bírja úgy a munkát. Ezért a család úgy döntött,
hogy a szőlő és más gyümölcsök helyét fokozatosan a dió foglalja el. És dícséretükre legyen mondva, fajtadió oltványokat,
Tiszacsécsi 83-as fajtát telepítettek.
Nagyon szép, gondozott az állomány, igaz, a traktormunkát szolgáltató végzi.

12. GYÖNGYÖSPATAI DIÓSOK (Garai Tibor és a Maka család)
Az első dióskertet Garai Tibor létesítette Gyöngyöspatán, a szurdokpüspöki út mellett, mintegy 8 hektáron. Nem szerencsés a
kert fekvése, észak felé lejt. Ami nagyobb gond, a gyümölcs- és szőlőtermesztéséről híres község legrosszabb talaja itt
található. Arany-féle kötöttségi száma 60! A fák kezdeti fejlődése, növekedése igen lassú volt. Ebben annak is szerepe volt,
hogy az első évben nem metszették vissza térdmagasságban a suhángokat.
És ami ennél is nagyobb gond, - ne feledjük, Gyöngyöspatán vagyunk, - a vagyonvédelem. Nemcsak bejárnak illetéktelenek a
kertbe, hanem olyan helyi lakos is volt, aki autóval szakította át a kerítést. A kihívott rendőrök állapították meg, hogy a
kocsit aznap lopta Salgótarjánban, így már érthető, hogy Patára hazaérkezvén rögtön szakítópróbának vetette alá az új
szerzeményt.
Az ültetvény sortávolsága 10 m, tőtávolsága 8 m. Fajtáit illetően az A-117 leszármazottait találjuk a kertben, 2 % M-10-es
porzófával.
A képek között látható a kert legnagyobb fája is. A többinek is úgy kellene már kinézni.

Másfél évvel később már valamit fejlődtek ezek a diófák.

A diófák nem zavartatják magukat a körülményektől. Ahogy telik az idő, egyre nagyobbak.

A tulajdonos nem helyben él, hanem Pesten, a munkálatokat egy helyi szakember - Nagy Ferenc, aki csak névleg azonos a

korábbi földművelési miniszterrel, mert ő ért a mezőgazdálkodáshoz - végzi, nagy odaadással, mondhatni, mindent megtesz.
Idén is megvolt július végére a hetedik gomba- és baktériumellenes permetezés is. A májusi erős ormányosbogár-fertőzést
gyenge rovarirtó szerrel nem lehetett megállítani, erős szert kellett alkalmazni.

Sajátosak a talaj vízviszonyai. Bár jelentős a felszín lejtése, helyenként mégis vizenyős foltok láthatók, ahol a talajvíz valószínűleg az alapkőzet viszonyai miatt - a felszínre jut. Ilyen helyen sárgásabb néhány fa levele. Látszik, a diófa nem szereti
a túl sok vizet. A felszínközeli víz elvezetése esős évben gondot jelent, ugyanis időközben füvesítették a területet, ezzel romlott
a vízgazdálkodása. Szó van a tárcsázás visszaállításáról, mert a széles sorközt még nem nőtték be a diófák gyökerei.
Elképzelhető, hogy a további tárcsázásos művelés a fasorokban teraszosodást okoz majd.

További egy évvel később is szépek, egészségesek a fák, az ültetvény tizedik életévében sincs fahiány, minden elültetett fa él.
A termés idén se lesz sok, mert a tavaszi fagy a gondos füstölés ellenére nagy kárt tett. A virágnyílás idején cukros
permetezéssel próbálták a méheket is a beporzásra rávenni, ami dió esetén nem igazán szokásuk, esetleg virágport gyűjtenek
a diófákról.
A rákövetkező évben az ország dióültetvényeinek nagy részében a fagy elvitte a kibomló rügyeket. Nem így Gyöngyöspatán,
ahol bár északra lejt a felszín, fagy csak a lejtő aljában látható. Hogy hogy tudták az ültetvényt megvédeni, nem tudom. Ezen
a tavaszon csak itt tudtam dióvirágzást fényképezni.
És látszik, tényleg tárcsáztak.

Nyári képek:

Maka Ferenc és családja a község nagyobb szőlő- és gyümölcstermesztői közé tartozik. A meggyel idővel, tízéves távlatban,
fel fognak hagyni, és fokozatosan beültetik dióval, továbbá szántóföldön is telepítenek. Kb. 10 hektárnál tartanak, első éves a
telepítés, de kb. 40 hektárra tervezik növelni, végül is életképes, jelentős diós gazdaságot hoznak létre.

A telepítés a patai határ lankás dombjain szőlők, gyümölcsöskertek között keleties fekvésben kezdődött meg, de nyugati és
déli lejtőn is tervbe van véve, egymáshoz közel eső parcellákon. Előnye a fiatal telepítésnek, hogy a meggyes, amelyben
létesült, körül van kerítve.
A térállás 10x8 m, ami úgy jött ki, hogy a meggyesben minden második sorban, a sorokban minden második fa helyén
ültettek egy diófát. A csemeték jelenleg szépen körül vannak tányérozva, lajtkocsiból öntözhetők, bár idén nem kell, van eső
bőven. Idővel, ha a tányérokra már nem lesz szükség, terv szerint sokéves, már földdé vált szervestrágyával fogják a
tányérokat betölteni.
Ha tisztelt érdeklődő Kollégám a következő években is belenéz könyvembe, remélem, az ültetvény további sorsáról is
tájékozódhat.
13. ZEMPLÉNI DIÓSOK
Sajnos, nagyon kevés ismeretem van róluk, messze vannak.
Zemplénből Nemcsák Lászlót kell kiemelni, szakértelme és diószeretete miatt is. Erdész, erdészeti csemetenevelő,
dísznövényeket is szaporít, és ami a lényeg, saját telepítésre diótermő diófákat is.
Dióültetvénye Széphalom határában, közvetlenül a szlovák határra fut ki, diófája jelzi az országhatárt.

Az ültetvény lapos területen fekszik, vizes foltok tarkítják. A pótlás és a további telepítés folyamatos. Nem is maga az
ültetvény keltheti fel a diótermesztő kollégák érdeklődését, hanem a diószárítás és manipulálás gépi megoldásai, amelyek
saját tervezésűek és házilagos kivitelezésűek. A vállalkozás központja a szomszéd városban, Pálházán van.
Pálházán lakik még egy diótermesztő kolléga, az ő 5-6 éves ültetvénye a másik irányban, Füzérkomlós határában helyezkedik
el, dombos vidéken, erdők közelében.

A gyümölcsös talaja füvesített, gondozott. Sajnos, idén virágzáskori fagyot kapott, pedig már teremhetne.

Legkevesebb ismerettel a Tolcsva és Erdőhorváti közti diósról rendelkezem, azt csak az útról láttam. Még fiatal az ültetvény.

Végül, bárhogy is kerestem, nem találtam meg dr. Pisák György kiváló tanár-kollégám (nem mint tanárok, hanem mint
diósgazdák vagyunk kollégák!) szerencsi dióültetvényét. De ne adjuk föl, kutassuk tovább a hazai diótermesztést, különös
tekintettel Szerencs határára.
14. TRANZIT-DIÓ
Hazai viszonylatban nagynak számít 100 ha dióskert. Körülbelül ekkora - más tájékoztatás szerint 70 ha - dióskertje van a
Jánkmajtisban tevékenykedő Tranzit-Dió Kft-nek. Mind Milotai 10-es fajtájú dió. 20 ha a valamikori tsz-diósból - ez terem, a
többi pedig új, még nem termő telepítés.
A régi kert művelése gondos. A fák nagyságán, egészségi állapotán is meglátni, hol kezdődik a Tranzit-Dió területe, hol
végződik a szomszédé. Pedig valaha azonos művelést kapott mindkét sor, a tsz idején egyenlőség volt, a diófák méretében is.
Ma már a nagyobb gazda diófája nagyobb, a kisgazdáé kisebb.

Bár, meg kell mondjam, egy évvel a fenti két kép készítése után a szomszédnál is van némi fejlődés. (Talán eladta a diósát.)
Nyár végére már legalább a sorköz közepe le van kaszálva, el lehet menni a sorban.

Amikor az elhanyagolt dióst átvették, rendbehozták. Gyomirtással, metszéssel, műtrágyázással. Ma már integrált művelés
folyik a diósban, a műtrágyázással leálltak.

A kert talaja füves, a kaszálás rendszeres. Természetesen, a szamosmenti agyagos öntésen előfordulnak rosszabb talajfoltok
is. De a fű ott is kaszálva van.

A hiányzó diófák pótlását még ilyen idős diósban is rendszeresen elvégzik.

A nagy fák lelógó ágai miatt a fák alja géppel nem kaszálható. Ezért a fák sorából kézi kaszával húzzák ki a füvet.

És ott is kézzel kell kaszálni, ahol nem fér el a traktor. Szóval, sok a gond.

Meg kell adni, esős nyáron még nehezebb egy ekkora dióskertet jó karban tartani. Eső után, sárban hetekig nem lehet a
szamosmenti agyagra rámenni. A csalán meg csak nő, ellehetetlenítve a kézi diószüretet.

Az integrált növényvédelem fogalmába belefér a réztartalmú szerekkel végzett permetezés. Látszik, védekeztek.

Dióik nagyrészt egészségesek is.

Egy ekkora diós nagyüzem nem létezhet saját diószárító nélkül. Megépült, a 2006-os szezonra. Az üzem távlati képe:

A szárító méretezése jóval meghaladja a saját üzemi szükségletet, elsősorban felvásárlásra, nedves dió átvételére
rendezkedtek be.

Ide érkezik a felvásárolt dió, a mosósor előtti betonplaccra. A mosósor is az épületen kívül, de tető alatt helyezkedik el. A
necczsákokból a mosógép felhordó szalagjára ürítik a diót.

A képen két mosógép látható. A túlsó, első gépben víz van, abban áztatás is történik, az innenső, második gépben csak a
vízsugárral végzett finommosás.

A mosógépek belseje: Laposvas borda hajtja előre a diót.

A második mosóból már tiszta dió kerül ki.

Külön felhívom tisztelt érdeklődő Kollégám figyelmét a második mosógép után beállított csepegtetőkosárra. A kosáron
történő áthaladás közben a dió a saját súlyánál fogva is rázza a kosarat, de a rázásról két, excenteres villanymotor is
gondoskodik. Az eredmény a kisebb szárítási igény. Ami nagy szó.

Az épületbe beérkezett nedves diót felhordó szalag emeli egy magasan elhelyezett szállítópályára.

Mielőtt a szárító helyiségébe érne, a dió a puffertárolók helyiségén halad keresztül. A puffertárolók rendszere egyedülálló
újdonság, ilyen csak itt látható az országban.
Ha az üzem vezetői úgy ítélik meg, hogy szűk a szárítókapacitás, és a beérkezett dió várhat 1-2 napot, akkor a
szállítópályáról a padozatra terelik.
A terem mobil válaszfalakkal szükség szerinti méretben rekeszelhető, és a padozaton látható sötét színű vaslemezek
felemelésével rácsos szellőzőcsatorna nyitható. A padozat alá külső, természetes hőmérsékletű levegő áramlik, ami a
diórakatokat ideiglenesen átszellőzteti.
Nincs viszont megoldva az átmenetileg tárolt dió felhordása a felső szállítópályára. Ez a munka csak úgy végezhető el, hogy
kézi erővel felhordó szalagra (csigára) lapátolják.

Mielőtt azonban a szárítóba kerülne, gépi és kézi tisztításon esik át a nedves dió. A képen hátul látható két fehér
nejlonzsákba fújja a gép az esetlegesen bennmaradt levél- és gallytörmeléket, kopncsot. Kézzel pedig a törött, a fekete és az
üres szemeket szedik ki. Igen, az üres szemeket sem a gép, hanem az asszonyok tudják kiválogatni, színről.

A szárítók hatalmasak, meleglevegősek, nyolc külön kamrára osztottak, így egy időben nyolc, különböző víztartalmú diótétel
szárítható.

A szárított diót a leeresztő nyílásokon keresztül ürítik konténerekbe.

A száraz dió tárolásra kerül, és jelenleg a feldolgozás a héjas dió forgó hengeres kalibrálásával, valamint szállítószalag
melletti kézi válogatással fejeződik be. De az épületben lehetőség van diótörés és további feldolgozás végzésére is. Ez a jövő
feladata.

A cég árukínálata egy bemutatón:

15. GÁL SÁNDOR, FÜZESABONY
Gál Sándorból tíz is van Füzesabonyban. De olyan, aki diót termeszt, csak egy. Egy hektáron, Milotai 10-es diót.
Mintaszerűen. Egy szép fa az ültetvényből:

Bár lenne rá lehetőség, az ültetvény bővítése mindössze egy újabb sor diócsemete elültetésére korlátozódik.

Az ültetvény ápolása gondos, ugyanúgy a diószüret is. A gazda gumival bevont kampóval rázza az ágakat, a dióverés ürügyén
nem tesz kárt a fákban, mint sokan.

A diószárító állvány és a tálcák saját elgondolás alapján saját kivitelezésűek. Szellemes megoldás, hogy a tálcák oldalról
billenthetők, a dió ha egy rétegben már száradt, egy mozdulattal másik tálcára helyezhető át, két vagy több rétegesre.

És ha már teljesen száraz, egy ideig a szárítóállvány alatti betonon is tárolható, ahol tovább is száradhat, ha kell. Nem csoda,
hogy úgy héjasan, mint dióbélként a legjobbak között van Gál Sándor diója.

16. Tenki diótermesztők
A tenki 3 hektáros ültetvény három tulajdonosé, az integrátor Sáfrán Lajos. Bár már régebben eltelepítették, eddig nem
nagyon hallottunk róla, mert nem a dió volt a főnövény, vegyes gyümölcsös volt. De a diófák túlnőtték és túlélték a többi
gyümölcsfát, ma már egyöntetű, magasra nőtt T-83-as állomány látható.

A magas növekedés annak a következménye, hogy a diófák metszésével el akarták kerülni a többi gyümölcsfát. Így a diófák
csak felfelé terjeszkedhettek. Idén, fagykáros évben augusztusban is metszettek. Tavaly igen jó termésük volt. Egyedül a
buroktalanításhoz 16 ember kellett.

A fagykáros év utáni évben is szépen néz ki az állomány.

17. Dióskertek Győr és Sopron között
Kisalföld adottságai jók a diótermesztők számára. Sajnos, csak kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Pereszteg után, Hegykő
közelében látni ezt a fehértörzsű dióst. Talán ez lenne Horváth Gábor diósa? Ahhoz kicsi.

Látszik, két tulajdonosa van, eltér a gondozás.

Felülnézetben:

Persze, Magyarországon vagyunk, ahol - a valamikori belügyminiszter által is elismerten - ami itt van, az nem közbiztonság.
A kerítést az szedi szét, aki akarja, és magam láttam, a helyszínen a rendőrök nem ezt vizsgálták, hanem egy autóst
büntettek.

Kicsit odébb, Szárföldnél egy aranyos kis A-117-es ültetvényt látni. Tulajdonosát nem ismerem.

18. A Balatonnál
A Balatontól karnyújtásnyira több, eddig nem említett diótermesztő is gazdálkodik. Közülük egyedül Schneider Balázs
küldött fényképet a diósáról. Ültetvénye 17 hektáros, nagyobb termesztő, mint én vagyok. Biztosan több, jobb képet is kapok
majd tőle.

18. A Homokhátságon
Ugye, mondtam, tisztelt diótelepítő Kollégám, hogy a diófa nem igényes a talaj kötöttségére. Szép példát látunk a homoki

körülmények között jól fejlődő diófákra a Duna-Tisza közi homokhátságon, Csemő területén. Igaz, öntözött az ültetvény, ami
alapkövetelmény ilyen helyen. A képek esőre hajló időben készültek, szép időban szebben mutatnak a fák.

Ezúton arra kérem tisztelt diótermesztő Kollégámat, szíveskedjen saját - mintaszerű - dióskertjéről szöveges, fényképes
ismertetést adni, hogy a Képeskönyv következő kiadásában már jelen lehessen.
Mert vannak hazánkban kevésbé mintaszerű dióskertek is. Még egy mezőgazdasági szakiskola tanüzemében is lehet
pusztulásra ítélt diófákat látni:

És létezik az ellenkező véglet is, ahol árutermelő dióültetvényben kísérletek folynak, az ültetvény gazdája fajtakipróbálást,
előállítást is végez.

Addig is, amíg az Ön fényképes beszámolója meg nem érkezik, hézagpótlóként én is mutatok néhány fényképet. Most ezek
következnek.

Francia és egyéb külföldi diótermesztők
No, ez már más kategória, mint az amerikaiak. Érdemes belesni hozzájuk. Az interneten is megkereshetjük őket.
Franciák:
Jean-Louis Blachon Montmiralból. Igen szinvonalasan reklámozza a diótermesztést és a diófogyasztást. A Blachondióskert Montmiralban:

Boutieres-tanyák Grenoble vidékéről. Boutieres-ék jelentős mennyiségű friss diót szüretelnek. Libamáj-termeléssel is
foglalkoznak.
Muriel Burson és Sylvain Vilatte a Périgord-vidéki Saint Amand de Coly diótermesztői és diófeldolgozói. Héjas diót és
dióbelet is adnak el, ezen kívül dióolajat, de főtermékük a csokoládéba burkolt dió.

A Cerno d'Octavéon diótermesztő vállalkozás tevékenysége széleskörű, kínálatukban a dión kívül a dióolaj és még a
dióhéj is szerepel. A dióból szezon előtti friss diót is kínálnak, és a dióbelet a vevő igényei szerinti bármilyen
kiszerelésben, csomagolásban képesek szállítani.

S. Charruau a diójából olajat készít. Mellesleg méhészkedik is, és fűszernövényeket termeszt.
Pierre Desbrus Poliénas-ból. Nagy diófa-iskolája is van.
A Desbrus-tanya és a Desbrus-diós:

Jean-Luc Fornoni Vourey-ből
A Fornoni-tanya:

Fornoniék dióskertje:

Jean-Luc Odeyer Saint Jean-en-Royans-ból
Ő éppen diószárítással foglalkozik:

A Polinoix diótermesztő cég Poliénas helységben tevékenykedik. Ültetvényük Lara fajtából áll, így a termés jelentős
részét friss dióként értékesítik. A termékpaletta legnagyobb részét a dióbél teszi ki, kis kiszerelésben, cukrozott, ízesített
változatban is. Diós italokat is készítenek, dióbort, barkabort, és dióolajjal is foglalkoznak.

A délnyugat-francia diótermő tájon Signaux úr dokumentálja legszebben a tanyasi, családi gazdaság keretében végzett
diótermesztést. Képek a Signaux-tanyáról, a diótermesztés munkáiról:

Az olaszok közül Carlo Zanzit és fiait ismerem el, az olasz diótermesztés ismereteinek közzétételéért. Ők Campaniában
élnek.
A német diótermelők közül Ettenheimből Weber urat kell kiemelni, aki a jobboldali
képen látható, diószüret idején. Ő hajlandó a német viszonyok között kézi munkát
végezni dióskertjében. Erre nem sok német hajlandó. Vagy csak a fénykép kedvéért
tesz úgy? Az alsó képen pedig dióskertje látható.
Weber dióskertje 1950-ben lett eltelepítve, Bajorország déli részén, 1,5 ha-nyi
területen.
Saját bevallása szerint szak-körökben őt csak úgy emlegetik, mint Délnémet
Dióspecialista.
Lám, milyen kevés kell ahhoz, hogy valaki elismert szakember legyen!
Erről jut eszembe, egyszer olvastam egy önéletrajzot. Idézek belőle. "1947-ben részt vettem egy kéthetes ezüstkalászos
gazdatanfolyamon. Azóta vagyok agrárszakember." Ez is olyan.
Weber mindenesetre nemesített diófajtákkal foglalkozik. Nyáron zöld diót ad el gyógyszerészeknek és kozmetikusoknak,
valamint likőr- és snapsz-készítésre. Ősszel pedig a levegőn szárított héjas diót, nagyság szerint három méretre válogatva. A
lakosságnak közvetlenül is értékesít, de reform-boltoknak és gyümölcskereskedőknek is.

Moldávia vezető diótermesztője az AMG Kernel cég, egy 6000 hektáros, kiváló talajadottságú nagygazdaság, amin belül a
diótermő területet gyors ütemben 1000 hektárra fejlesztik, már több, mint a fele megvan. Dión kívül hatalmas területen
termesztenek almát, mindkét gyümölcsfajból a saját szükségletüket húszszorosan meghaladó csemetenevelő telepük van.
Mondani se kell, a szakmai színvonal tökéletes. Más kertészeti kultúrákkal is foglalkoznak, a szántóföldi növények közül a
napraforgót vetőmagnak termesztik. Szőlészetük-borászatuk évi 1 millió palack kiváló, Vartely márkájú bort produkál.
Soroca városában székelnek. A cég székháza:

Soroca területén, a Dnyeszter mellett terül el csemetenevelő telepük.

A telep központja:

A faiskola reklámanyaga:

Diófeldolgozó telepük ugyancsak a városban található.

Dióültetvényük a közeli Redi Ceresnovat község területének jó részét foglalja el.

Sokat fogunk még róluk hallani. Például aki figyeli a Natura Te Priveste újság internetes számait, értesülhetett róla, hogy a
moldáv miniszterelnök, Vlad Filat nemrég látogatta meg a cég diófaiskoláját és dióültetvényét.

Hát, igen, tisztelt politikus Kollégám nem hitte el, de vannak rendes miniszterelnökök is.
Törökországból egyedül az Evrencik faluban működő Cevizci családi vállalkozást ismerem névről. Dióültetvényüket 1999ben telepítették a száraz, laza talajú, köves Anatóliai-fennsíkon, sőt, azon belül is egy dombon. A vállalkozás képei:

Hobbi-diósgazdák a világon mindenhol vannak. Carlos LazzarinÓnak - sok minden egyéb mellett - Argentinában van egy 150
diófából álló, 30 éves dióskertje. Tényleg csak hobbinak jó. A fűnyírás is csak játék:

Az éves termés is elfér egy utánfutón, ahol száradhat is.

Sajátos a diószárítója is, tálcás, vaslemezből készült, és ha ősszel kisüt a nap, a szárítóban rögtön meleg van, alul be-, fent
pedig kiáramlik a levegő.

Ausztrália Tazmánia szigetén Webstert illeti az elismerés a diótermesztés meghonosításáért,
népszerűsítéséért. Hatalmas, 350 hektáros dióskertje van, és ha igazak a hírek, 125.000 diófával
rendelkezik. Ez azért igen-igen sűrű, szinte hihetetlen. Vagy csak sövényművelésről van szó. A
2002. évi termése mindössze 20 tonna volt, még fiatalok a fák.
Webster újabb nagy területeken is telepít diót. Célja az évi 4000 tonnás diótermés, amit
perspektívában Európában, konkrétan Németországban kíván elhelyezni. Ki akarja használni a
féléves időeltolódást a szüretben a kaliforniai dióhoz képest. Állítása szerint diója a franciával
azonos kiváló minőségű.
Képek Webster dióültetvényéből:

Egyelőre Webster úr az ausztrál piacot látja el dióval, ahol hiány van. A dió ára magas, több mint 4
ausztrál dollár a héjas dió, így Webster úr a hazai piacon is kiemelkedő nyereséget ér el. A 2005-ös
adózás utáni nyeresége meghaladta a 2,3 millió ausztrál dollárt, vagyis több mint 500 millió Ft-ot.
Lehet, hogy ő is, mint itthon Klapka úr, másból is nyer jövedelmet,
nemcsak a dióból.
Ausztrália kontinensi részén az - erősen gyaníthatóan magyar
gyökerekkel rendelkező Wellwood cég, valamint Myrrhee helységben,
North East Victoriában Michael Burston diótermesztése érdemel
figyelmet. Ez utóbbi kolléga nagy termelő. Szezonban heti 100 tonnát
szüretel. Dióraktáráról és dióosztályozó gépéről nekem is van képem.

Új-Zélandon Otto Muller és felesége, Valda vágtak a diótermesztésbe a közelmúltban,
mintegy 15 ha területen, a déli szigeten. Muller úr svájci születésű agrárszakember, már
hosszabb ideje él Új-Zélandon, és volt ideje megfigyelni egyes külföldi diófajták újzélandi
termesztésének lehetőségét. A tapasztalatok alapján elsősorban Vina, másodsorban
Franquette, harmadsorban Hartley és Serr fajtákat kezdett szaporítani, és saját
szaporítású csemetéiből létesítette dióskertjét.
Muller úr a diótermesztés valamennyi témakörében levelező, tanácsadó partnereket keres,
a világon szinte bárhonnan. Ha tisztelt tanácsadó Kollégám tanácsot akar neki adni, az
angolon kívül a német, a francia és az olasz nyelvet is használhatja, mert Muller úr ezeket
is megérti.

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

A zölddióról
Valaha nyersen is ették a zölddiót, előkelő lakomák egyik fogása volt. Egy krónikás - a krónikások amilyen tiszteletlenek
tudnak lenni, - feljegyezte, hogy XIV. Lajos, a Napkirály egy lakomán az ugyancsak felszolgált zöldalmával tévesztette össze,
és saját, szép fogaival ropogtatta el a zölddiót. (Na, aztán megnézhette, milyen színűek lettek a fogai.)
A zöld dió amellett, hogy diós italok alapanyaga, másrészről pedig gyógynövény, itt mégis
elsősorban élelmiszeripari nyersanyagként tárgyalom. Konzervüzemek sora foglalkozik
különböző zölddió-készítmények gyártásával.
A zölddió fanyar, kesernyés ízű, összerántja az ember száj-nyálkahártyáját. Ez a jellemzője magas
csersavtartalmának a következménye. A júniusi zölddió - a dió fajtájától függően különböző
mértékben - 0,2-1,0 ezrelék csersavat tartalmaz.

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

Zölddiós receptekben nincs hiány. Mégis, milyen receptekről lehet szó?
Alapjában kétfélékről. Édes (ezeket hívják a legtöbb országban, de Közép- és Keleteurópában mindenütt dióbefőttnek,
Németországban pedig fekete diónak), és egyéb ízesítésűekről. Ez utóbbiak Nagybritannia, Franciaország, az Egyesült
Államok és Kanada lakóinak ízlése szerint készülnek.
Ezek állnak tőlünk távolabb, hozzuk hát emberközelbe a fűszeres pácokkal ízesített zölddiókat, az ismertebbekről pedig majd
aztán.
Kanadában, Vancouverben működik egy konzervüzem Eric Redekop családi vállalkozásában, amely kizárólag zöld dió
készítményeket gyárt. Jól megy az üzlete, értékesítési gondjai nincsenek, a keresletet nem tudja kielégíteni.
Receptjei közül ismertetek egy félüzemi receptet, ami egy család szükségletét meghaladja, és ízelítőt ad a pácolt dió
készítéséből. Érdemes kipróbálni.

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

Szedjünk egy vödörnyi válogatott szép zöld diót. Gumikesztyűben dolgozzunk, hogy kezünk meg ne barnuljon. Mossuk meg.
Minden diót szúrjunk meg néhányszor egy villával.
A diót öntsük fel vízzel, és a vízbe öntsünk egy csésze sót. Tegyük félre egy hétre. Egy hét elteltével öntsük le
a vizet a dióról, és egy újabb hétig tartsuk újabb adag sós vízben. Ne tartsunk attól, hogy a dió íze sós lesz,
mert a zöld dió kevés sós vizet vesz fel.
Szedjük ki a diókat a vízből, és száraz, szellős helyen tálcákon egy rétegben szárítsuk le. Néhány nap alatt
koromfeketére változnak. Ekkor jók.
Nagyobb fazékban készítsünk páclevet. Tegyünk a vízbe 50 dkg barna cukrot, egy liter borecetet (ha nincs,
malátaecet is jó), 1 teáskanál jamaikai szegfűborsot (ha nincs, szerintem más ízű fűszer is jó), 1 teáskanál
szegfűszeget, 1 teáskanál fahéjat, 1 evőkanál reszelt friss gyömbért.
Tegyük a diót a páclébe, és 15 percig lassan főzzük.
Hűtsük le, és kanalazzuk a diót széles szájú befőttes üvegekbe. Öntsük fel a páclével. Lezárva évekig eláll. Címkézzük fel:

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

Pácolt dió készítése

Bővében vagyunk a zölddiós recepteknek, hála a 17. és a 18. század angol, (később amerikai is) szakácsnők, szakácsok
hátramaradt receptkönyveinek. Kezdjük is egy antik recepttel.
Zöld dió pácolva (Madam Susanna Avery 17. századbeli angol háziasszony 1688-ban kiadott
receptkönyve szerint)
Amikor a zöld dió héja még nem kemény, egy kötőtűvel kétszer szúrjuk át. Helyezzük
közönséges ecetbe, hogy ellepje, abban álljon harminc napig. (Kétnaponként cseréljük rajta az
ecetet.) Készítsünk egy keveréket apróra vágott gyömbérből, őrölt borsból (mindkettőből 30 got), apróra vágott hagymából (60 g-ot), egy marék tört babérlevélből, (mindezt főzés nélkül),
és a keverékben forgassuk meg a zöld diókat, majd egyenként csomagoljuk szőlőlevélbe, és
helyezzük a következő páclébe: 200 db diót 9 liter legjobb minőségű fehér borecetbe, és
tegyünk bele fél liter legjobb minőségű mustármagot, 12 dkg retket, hat citromot karikára
vágva, 15-15 g szegfűszeget és szerecsendiót, és egy "kőedényben" (szerintem
káposztasavanyító égetett agyag edény is jó) dugaszoljuk, zárjuk le. Három hónap elteltével
már fogyasztható, de két éven belül használjuk is fel.
Tisztelt Kollégám, a most következő tizenkét receptet nem szükséges megtanulnia, mert nagyon hasonlítanak Eric Redecop
iménti receptjére. Csak akkor válogasson a receptekből, ha tényleg pácolni akar zöld diót.
1. recept (Gwendoline Nidd receptje)
A diókat azelőtt kell megszedni, hogy héjuk kialakulna.
Készítsünk sós vizet 2 l vízből és 0,5 kg sóból. Áztassuk a diókat a hideg sósvízben 7-12 napig.
Cseréljük a sósvizet 2-3 alkalommal. Szárítsuk le a diókat, tegyük lapos tányérra, és addig
hagyjuk ott, amíg teljesen feketék nem lesznek. Tegyük üvegekbe, öntsük fel forró páclével.
Zárjuk le, és tartsuk el néhány hónapig a felhasználás előtt.
Páclé:
2 l gyümölcsecet
1 evőkanál só
kb. 0,5 kg vegyes szárított fűszer
2 hagyma
Kössük a vegyes fűszerkeveréket egy darab muszlin-anyagba, és az összes hozzávalót forraljuk 5 percig egy alumínium- vagy
zománcos edényben. Emeljük ki a fűszeres zacskót, és ha az így elkészített gyümölcsecet kihűlt, felhasználhatjuk karfiol,
káposzta, hagyma, stb. pácolására. Amíg pedig még meleg, a dió pácolásán kívül szilva és egyebek pácolására is jó.
2. recept (Mrs. Beeton receptje)
Olyan diókat használjunk fel, amelyeknek a héja még nem kezd kialakulni. Szúrjuk
meg a diókat egy ezüst villával. (Azt nem tudom, miért kell a villának ezüstből
lennie.) Ha szúráskor a héj már érezhető, ne használjuk fel a diót. A dióhéj a szárral
ellentétes oldalán kezd előbb keményedni.
Öntsük fel a diókat sós vízzel, hogy ellepje. Kb. 4,5 l vízhez adjunk kb. 0,5 kg sót.
Mintegy hat napig hagyjuk ázni. Ezután öntsük le a vizet, készítsünk újabb adag sós
vizet, és áztassuk tovább egy hétig. Öntsük le a vizet, terítsük ki a diót egy rétegben
tányérokra, tegyük ki a levegőre, leginkább a napfényre, míg meg nem feketednek
(1-2 nap). Töltsük üvegekbe, és öntsük fel fűszerezett forró borecettel. Ha kihűlt,
zárjuk le, és hagyjuk állni legalább egy hónapig felhasználás előtt.
3. recept (Pat Stockett receptje)
Szükséges: zöld dió, 1/2 csésze só minden 5 csésze vízhez (sósvíznek). A fűszeres borecethez:
minden 5 csésze fehér borecethez kell 2 evőkanál szemes bors, 2 diónagyságú szárított
gyömbér, 2 evőkanál vegyes szárított fűszer.
Forrósítsuk fel a vizet, és öntsük bele a sót, hogy sós vizet készítsünk. Jól keverjük el, hogy
feloldódjon, és hűtsük le felhasználásig. Húzzunk a kezünkre gumikesztyűt, és egy vékonyabb
tűvel vagy fém kötőtűvel szúrkáljuk keresztül a diókat. Majd rakjuk egy edénybe, és öntsük
fel sós vízzel. Tegyünk egy tányért a diókra, hogy a víz felülete alatt maradjanak, és hagyjuk
5-6 napig hűvös helyen. Öntsük le a vizet, öntsük fel friss sós vízzel, és hagyjuk abban egy
újabb hétig. Jól szárítsuk le, terítsük ki egy tálcára, és hagyjuk egy meleg helyiségben vagy
inkább a napon. Alkalmanként fordítsuk meg, és hagyjuk 2-3 napig, míg megfeketednek. A
fűszeres pácléhez a szárított fűszereket törjük kissé össze, kössük egy darab sajtkészítő
szövetbe, és tegyük bele a borecetbe. Forraljuk egy zománcos vagy rozsdamentes acél edényben 10 percig. Hűtsük ki, és

vegyük ki a fűszereket. A diót rakjuk száraz üvegekbe, aztán öntsük fel a fűszeres borecettel, zárjuk le, és tegyük félre 7-8
hétre felhasználásig.
4. recept
Olyan puha diót használjunk, ami könnyen átszúrható. Viseljünk gumikesztyűt, hogy
megelőzzük a kezünk megbarnulását. Sűrű sóoldatot készítsünk (1 csésze sót 9 csésze
vízbe). Minden diót háromszor szúrjunk meg egy villával. Hadd álljon a sós vízben
kilenc napig. Minden nap mozgassuk meg a diókat, és ellenőrizzük, hogy minden diót
ellep-e a víz. Szedjük ki a diókat, és három napra terítsük ki egy tálcára a napra.
Minden nap mozgassuk meg. Minden literes üvegre számoljunk 2/3 csésze borecetet és
két evőkanál barna cukrot. Minden 100 dióra kell a borecetbe 3 dkg fekete bors, 3 dkg
gyömbér, 2,5 teáskanál mustármag, 1,5 dkg fokhagyma, 1,5 dkg szerecsendió. Ezzel a
fűszeres borecettel öntsük fel az üvegekben a diókat. Zárjuk le az üvegeket. Egy hónap
elteltével fogyasztható.
5. recept (Kate Aitken szakácskönyvéből, 1953.)
Szedjünk zöld diókat (fekete dió vagy vajdió is jó) a nyár elején, amikor már eléggé fejlettek,
hogy egy tűvel minden irányból átszúrjuk. Készítsünk sós vizet literenként 3/4 csésze sóval.
Hűtsük le. Öntsük fel a sós vízzel a diókat. Egy napig állni hagyjuk. Leöntjük, friss sós vízzel
öntjük fel. Két napig hagyjuk állni, leöntjük és leöblítjük. A diókat napra tesszük, gyakran
megforgatjuk, míg meg nem feketednek. Melegítsünk forráspontig annyi borecetet, amennyi
elfedi a diókat. Adjunk hozzá literesüvegenként fél csésze cukrot, valamint 2 evőkanál
mustármagot, ugyanannyi fokhagymát, szemes borsot, szerecsendiót, valamint fahéjport.
(Nem tudom, nekem túl fűszeresnek tűnik.) Rakjuk a diót üvegekbe, öntsük fel forró fűszeres
borecettel. Zárjuk le. A diók 4-5 nap alatt pácolódnak át megfelelően.
Megjegyzés: A pácoláshoz igen fiatal diók kellenek, a héjukat formálni kezdő diók már
élvezhetetlenek. Ugyanakkor a diók lehetőleg nagyok legyenek, de addig jók, amíg egy
kalaptűvel átszúrhatók. Májusi diók legyenek, talán legkésőbb júniusiak.
6. recept (Gerry és Claire Giroux receptje, 1959.)
Használjunk gumikesztyűt. Tűvel vagy villával szúrjuk át néhányszor az éretlen diót. Tegyük a
diókat erősen sós lébe - 1 csésze só 9 csésze vízhez. Álljon benne 9 napig - és keverjük meg
naponta. Terítsük ki a diókat napfényre 3 napra, és forgassuk meg naponta. 100 dióhoz
számítsunk 3 dkg gyömbért, 1,5 dkg vegyes szárított fűszert, ugyanannyi fokhagymát,
szerecsendiót és szemes borsot, valamint 1 dkg mustármagot. Minden literes üveghez kell egy
csésze borecet és három evőkanál barna cukor. A borecetes fűszerkeveréket öt percig főzzük,
aztán felöntjük a diókra.
7. recept (Betty Fussel receptje)
Betty Fussel receptje kis mennyiségről szól. Egy csésze szeletelt zöld diót sós vízben áztat. A
pácléhez fél csésze borecetet használ, fűszerként egy szelet friss gyömbért, egy darab apró
szárított piros paprikát, egynegyed gerezd fokhagymát, kevés tört szerecsendiót használ. A sós
vízhez két csésze vízben 2 evőkanál sót old, és ebben a sós vízben egy hétig áztatja a diót.
Kiveszi, lecsepegteti, és 2 órán át tiszta vízben áztatja. Újból lecsepegteti. A fűszereket a
borecetbe keveri, és a keveréket felforralja. A borecetet a dióra tölti, egy kiforrázott üvegbe.
Lezárja. Ha nem hosszú időre készíti, a páclevet nem főzi át, hanem a pácolt dió üvegét
hűtőszekrényben tárolja.
A recept úgy változtatható, hogy a diószeleteket az áztatás után leturmixoljuk, fűszeres
borecettel főzzük, és üvegbe töltéskor friss reszelt tormával keverjük. Kiváló ételízesítő.
Egészségünkre!
8. recept (Mrs. C. T. Carson receptje, 1831.)

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

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

PÁCOLÁS:
Keverjük a borecethez a szemes borsot, a fűszerkeveréket, a reszelt gyömbért és a fahéjat.
Forraljuk fel a páclevet, és pároljuk további 10 percig.
Helyezzük a diókat széles szájú üvegekbe, és töltsük fel a meleg páclével. Amikor kihűlt, zárjuk le az üvegeket, és hagyjuk
állni 6 hétig, mielőtt megkóstolnánk. Hosszú ideig el fog állni.

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

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

Recept pácolt dióval

SÁFRÁNYOS PILÁF PÁCOLT DIÓVAL
Hozzávalók 4 személyre:
5 ml sáfrányolaj
4 dkg fenyőmag
45 ml olivaolaj
1 nagy hagyma, felvágva
3 gerezd fokhagyma, felaprítva
1,5 ml vegyes fűszerkeverék
4 cm friss gyömbér, felvágva
225 g rizs
300 ml zöldségleves (lehet kockából is)
50 g pácolt dió leszárítva, durvára vágva
40 g szőlő
45 ml vágott petrezselyem
só, fekete bors
petrezselyem vagy koriander a körethez
joghurt a szervírozáshoz
Tegyük a sáfrányolajat 15 ml forró vízzel egy edénybe, és hagyjuk állni. Hevítsünk fel egy serpenyőt, és szárazon pörköljük
meg a fenyőmagot, amíg aranyszínű nem lesz, és tegyük félre. Melegítsünk a serpenyőben olajat, és a fokhagymát, a hagymát
és a fűszerkeveréket süssük 3 percig. Keverjük bele a gyömbért és a rizst, kevés vizet, és forraljuk fel. Forrás után fedjük le,
és gyenge lángon lassan főzzük mintegy 15 percig, míg a rizs meg nem puhul. Adjuk hozzá a sáfrányolajat, a fenyőmagot, a
pácolt diót, a szőlőt és a petrezselymet. Ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. További 2 percig főzzük. Körítsük petrezselyemmel
vagy korianderrel, és joghurttal szervírozzuk.

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

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

6. Lengyel dióbefőtt
Hozzávalók:
1 kg zöld dió
1 kg cukor
kevés fahéj
2 pohár víz
A fiatal, tejes-viaszos zöld diókat néhány percre forró vízbe, majd hidegbe helyezzük. A hideg vízben 10-14 napig tartjuk,
miközben a vizet naponta cseréljük.
A cukorból 2 pohár vízzel szirupot főzünk, és egy darab fahéjat is beledobunk. A kiázott diót röviden belefőzzük, és nyomban
befőttes üvegekbe merjük, lezárjuk. Kihűlésig konyharuhával takarjuk le.
7. Ukrán dióbefőtt
Hozzávalók:
1 kg zöld dió
1,2 kg cukor
10 db szegfűszeg
1 citrom vagy 1 dkg citromsav
A fiatal zölddiókat két napig áztatjuk hideg vízben. A vizet naponta 3-4
alkalommal cseréljük. Akkor jó, ha az áztatóvíz tiszta marad.
Még meszes vízben is (l. örmény recept) áztatjuk egy napig. Ez idő alatt a zölddiók
feketés ibolyaszínt vesznek fel. Végül a meszes vizet alaposan lemossuk.
A zölddiókat vastag tűvel átszúrjuk, mintegy 20 percre forrásban lévő vízbe rakjuk, majd áttesszük hidegbe.
A cukorból vízzel szirupot főzünk, hozzáadjuk a szegfűszeget és a zölddiót. A citrom levét vagy a citromsavat is hozzáadjuk,
és 5 percig főzzük. Egy óra múlva újból felforraljuk, és újból 5 percig főzzük, és harmadszor is, majd hagyjuk kihűlni.
(Az ukrán recept az üvegekbe töltésről nem ír.)
8. Orosz dióbefőtt
Hozzávalók:
1 kg zöld dió
1 kg cukor
25 db szegfűszeg
5 db fahéj
Olyan fiatal zölddiókat használjunk, amelyek még gyufaszállal is átszúrhatók. Szár
nélkül szedjük, és alaposan mossuk meg. Öntsünk rá annyi forrásban lévő vizet, hogy
2-3 cm-rel ellepje. A szegfűszeg és a fahéj megpuhítására is forró vizet használjunk,
áztassuk forró vízben. Amikor megpuhultak, a szegfűszeget 2-4 részre, a fahéjat 2
cm-es darabokra vágjuk. A zölddiókba hurkapálca végével nyomjunk lukakat, és a lukakba szegfűszeg- és fahéjdarabokat
helyezzünk.
Mintegy fél liternyi vízzel - lehet a dióáztató víz is - készítsünk a cukorból szirupot. Öt percig főzzük, és öntsük a zölddiókra,
majd másnapig tegyük félre. Másnap öntsük le a dióról a szirupot, forraljuk fel, és főzzük sűrűsödésig. Öntsük újból a dióra.
Naponta addig ismételjük, amíg sűrű szirupot nem kapunk. Amikor jónak ítéljük, merjük a diókkal együtt befőttes üvegekbe,
és zárjuk le.
9. Orosz dióbefőtt 2. változat
A zölddiókról lehámozzuk a külső zöld réteget, és a kis diókat két napra hideg vízben áztatjuk. A vizet naponta háromszornégyszer cseréljük. Aztán a vizet leöntve az áztatást egy napra meszes vízzel folytatjuk, amit úgy kapunk, hogy 5 liter hideg
vízben elkeverünk félkiló oltott meszet, és 3-4 óráig állni hagyjuk, utána átszűrjük gézszerű szűrőn. A dión a meszes vizet
időnként megkeverjük.
A meszes áztatás végeztével a diót hideg vízzel leöblítjük. Minden diót átszúrunk villával néhány ponton, és újból leöblítjük
hideg vízzel. A vizet leöntjük, a diókat forrásban lévő vízbe helyezzük, 10 percig főzzük, utána leszűrjük.
Szirupot készítünk, felforraljuk, a főtt zölddiókat belehelyezzük. Ízesítjük szegfűszeggel, citromlével. Két-három percnyi főzés
után állni hagyjuk 6-8 óráig, hogy íze érlelődjön. Ez idő után a befőttet újból felforraljuk, és ezt háromszor megismételjük.
Végül üvegbe töltjük, bedunsztoljuk.
10. Orosz dióbefőtt 3. változat

Hozzávalók:
100 db apró zölddió
1,25 kg cukor
1 kávéskanál citromsav-oldat
A dióbefőtt készítésének akkor jött el az ideje, amikor a zölddiók tejes állapotúak, Vagyis kívülről puhák, belülről zselések.
Ilyen állapotban a diók nagyon keserűek, ezért először kb. egy hónapig hideg vízben kell áztatni, időnként cserélve a vizet. Az
áztatási idő elteltével meghámozzuk, megmossuk, és híg meszes vízben (1 evőkanál oltottmész 1 liter vízben) másnapig
érleljük.
De hogy a zölddió végleg elveszítse keserűségét, kétszer-háromszor is felfőzzük és lehűtjük, a vizet mindannyiszor
kicseréljük. Utána félbevágjuk a diókat, most kezdődik a tulajdonképpeni befőttkészítés. Először negyedkiló cukorból és egy
liter vízből főzünk szirupot, és abban 2-3 órán át áztatjuk a féldiókat. Aztán a második szirupban, ami egy kiló cukorból és
egy liter vízből készül, készre főzzük a befőttet. A citromsav-oldatot csak közvetlenül a főzés vége előtt tesszük a szirupba.
Hogy a befőtt igazán jó legyen, főzés után még néhány óráig állni hagyjuk, hogy teljesen kihűljön, és csak utána töltjük
üvegekbe.
11. Orosz dióbefőtt 4. változat (a legegyszerűbb dióbefőtt, mandzsúriai dióból ugyanígy készül)
Hozzávalók:
100 db zölddió
1 kg cukor
0,5 l víz
2-3 rúd vanília
A zölddiók bőrét lehúzzuk. Vízben 5-6-szor felforraljuk 10-15 percre, a vizet mindig cserélve. Hideg vízzel néhányszor
leöblítjük. Öt-hat órára vízben ázni hagyjuk. A cukorból szirupot készítünk, és belehelyezzük a diókat. Készre főzzük. A főzés
végén tesszük be a vaníliát. Hagyományos orosz ételekhez (harcsó, szacivi) és padlizsánhoz adjuk.
12. Azeri dióbefőtt
Hozzávalók:
1 kg tiszta zölddió
1,5 kg cukor
3 gramm citromsav
3 gramm szegfűszeg vagy kardamom-mag
Olyan korai állapotú zölddiót használjunk, aminek a színe még világos, belsejében még nem fejlődött ki a csonthéj.
A tiszta zölddiót három napig áztassuk hideg vízben, ezalatt naponta kétszer-háromszor cseréljük a vizet. Utána két-három
napig meszes vízben áztassuk, és naponta négyszer-ötször keverjük meg. A meszes víz félkiló oltottmész és három liter víz
keveréke, 3-4 óráig hagyjuk állni, mielőtt használnánk.
Az áztatott diókat meg kell mosni, néhány helyen meg kell szurkálni, és hideg vízben még három napig áztatni. Ezalatt is
cserélni kell a vizet, naponta kétszer-háromszor.
A tulajdonképpeni befőttkészítés előfőzéssel kezdődik. Forró sziruppal öntsük fel a diókat, és 20-25 percig főzzük. Kétszer,
akár háromszor is fel kell főzni, 4-6 óránként. Amikor a főzést befejeztük, citromsavat oldunk a befőttben, és
fűszermagvakkal ízesítjük. Mielőtt üvegekbe töltenénk, ilyen állapotban legalább húsz napig hagyjuk érlelődni.
13. Grúz dióbefőtt
Hozzávalók:
100 db zölddió
félkiló oltott mész
1 evőkanál timsó
2,25 kg cukor
2 kávéskanál fahéjpor
10 db szegfűszeg
vanília
A zölddiókat hámozzuk meg. Kesztyűben dolgozzunk, különben ujjaink
feltűnően feketék lesznek. A "jó" zölddiók vágásfelülete három
színárnyalatot mutat.
A meghámozott diókat három napig vízbe áztatjuk, úgy, hogy a víz a
diókat teljesen ellepje. A vizet naponta háromszor cseréljük.

A negyedik napon a diókat folyóvíz alatt lemossuk, és mindegyiket átszúrjuk villával.
Oltott mésszel borítjuk le a diókat. A mészre hideg vizet öntünk, hogy oldott maradjon. Négy napig hagyjuk a diókat mészben
állni, közben a vizet cserélgetjük az oltott mészen, naponta háromszor.
Az ötödik napon vesszük ki a diókat a mészből. Forró vízbe tesszük, negyedóráig főzzük, utána leöntjük a dióról a vizet.
Tiszta lábasba vizet öntünk, beleszórjuk a timsót, felforraljuk. Ebben az oldatban negyedórán át főzzük a diókat.
Főzés után leöntjük a vizet. A diókat másik, forró vizes lábasba tesszük át, abban is főzzük öt percig, majd leöntjük róluk a
vizet.
Másik lábaskában forró vízben feloldunk negyedkiló cukrot, beletesszük a diókat, félórán át főzzük, majd a diókról leöntjük
a vizet.
Üstbe nyolc pohár vizet öntünk, bele a maradék 2 kg cukrot, felforraljuk, belerakjuk a diót. Szegfűszeggel, fahéjjal
fűszerezzük, és lassú tűzön készre főzzük. Ha a víz elfő a dióról, pótoljuk. Ez a művelet 7-9 óráig tart.
A kész diók ragyogó feketék lesznek, mintha lakkozva lennének. A vaníliát csak a legvégén adjuk hozzá.
13. Dióbefőtt aszalt zölddióból
Hozzávalók:
1 kg zöld dió
1 kg cukor
5 g citromsav
Az egészen fiatal zölddiókat néhány napig egy rétegben kiterítve a napon aszaljuk.
A citromsavat egy liter vízben oldjuk fel. A zölddiók külső, zöld rétegét késsel levágjuk, a belső fehér részig. A fehér diókat
azonnal citromsavas vízbe tesszük, hogy színüket megtartsák.
Néhány perc után a diót kiszedjük, a vizet felforraljuk, és a forró vízbe 7-10 percre visszatesszük a diót. Utána gyorsan
lehűtjük.
A cukorból szirupot főzünk. Beletesszük a diót, és 8-10 órán át állni hagyjuk. Végül már csak egy 40-60 perces főzés
következik.
Dióbefőtt a tányéron:

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

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

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

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

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

Selma Esatoglu antik török dióbefőtt-receptje írásban és képen:

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

Fazékban, annyi vízben, amennyi ellepi, forraljuk 10-15 percig. Öntsük le a vizet, majd hideg vízzel feltöltve ismételjük meg a
forralást. A főtt diókat úgy szedjük ki a vízből, hogy átszúrjuk egy tűvel. Újból fazékba tesszük, felöntjük, majd három nap
múlva vizet cserélünk rajta. Minden új vízben felforraljuk. Újabb három nap után leöntjük a dióról a vizet.
A cukrot 6 csésze vízben forró vízben oldjuk fel, a szirupot felforraljuk. Ízlés szerinti karamellás árnyalatot adhatunk a
dióbefőttnek. Citromlével, szegfűszeggel ízesítjük, öt perc múlva levesszük a tűzről. Tíz perc után melegen üvegekbe töltjük.
Az üvegeket lezárjuk, és - szájukkal lefelé fordítva - hagyjuk teljesen kihűlni.

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

Amíg a neszkávénk fel nem oldódik. (Vendégünk nem fog, házi dióbefőttet várt volna egy diósgazdától, és igazi török kávét.
Nem baj, hamarabb megy el.)
Végül egy hazai konzervipari recept: ZÖLD DIÓ BEFŐTT
Amikor a gyümölcs kemény burka még nem alakult ki, és még fatűvel könnyen átszúrható, kell a zölddiót leszedni és három
napon át tiszta vízben, a vizet cserélve érlelni, mígnem megfeketedik. Majd a dióba szegfűszeget szúrnak, 35 Ref %-os
cukoroldatban előfőzik és egy napig pihentetik. A dióról leöntött levet még két napon át felfőzik az eredeti cukortartalomra
és ráöntve a dióra húzatják benne. Majd a 30 Ref %-os levet ráöntve az üvegekbe rakott dióra, amelyet citromkarikával
díszítettek, hőkezelik.

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

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

DIÓSZABVÁNY
Vázlat:
Európai uniós szabvány
A kaliforniai szabvány
Francia szabvány
Egyéb szabványok
A dió minőségének ellenőrzése(mellékletben)
Az az igazság, tisztelt diótermesztő Kollégám, hogy diószabvány csak egy van, Uniónk szabványa,
ami a magyar árudió minőségének tökéletesen megfelel. A baj az, hogy ezt senki sem ismeri, sőt,
mellette egyéb szabványok és szokványok is élnek.
Nekünk viszont ismernünk kell, hogy tudjuk, miről beszélünk. Mi, diósgazdák így kerülhetünk erkölcsi fölénybe a
kereskedőkkel szemben, mert azok egyébként azt hiszik, hogy ők az urak, mi pedig parasztok vagyunk. Ami egyébként igaz,
de úgy is kezelnek majd minket.
Létezett az európai szabvány hatálya előtt egy hivatalos "Dióbél útmutató", ami francia, grenoble-i előíráson alapult.
Eszerint:
Szín szerint:

Méret szerint:

De ma már a grenobe-iak is negyedesnek tekintik a nagy darabokat. (Szerintem sincs értelme megkülönböztetni.)

Európai uniós szabvány
A dióra vonatkozó európai uniós szabványt a 175/2001. EK rendelet írja elő. Megjelenése óta eddig háromszor módosították,
46/2003, 80/2003 és 90/2004 szám alatt. Mivel az élet és a fejlődés megállíthatatlan, további módosításai is várhatók. Kérem
tisztelt Kollégámat, kísérje ezeket figyelemmel, és ha tudomást szerez róluk, haladéktalanul értesítsen, nehogy már árudiónk
ne feleljen meg az elvárásoknak.
A szabvány hivatalos szövege:
A HÉJAS DIÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
I. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA
Ez az előírás a külső héjától megfosztott, csonthéjában lévő, a fogyasztóknak szállítandó dióra vonatkozik, amely a Juglans
regia L. fajtáiból származik, az ipari felhasználásra szánt dió kivételével.
A "friss dió" vagy "korai dió" kifejezés olyan diót jelöl, amelyet rögtön a betakarítás után forgalomba hoztak, és amelyet
nem lehet hosszú ideig eltartani, amelyről eltávolították a külső héjat, és amelyet nem kezeltek olyan módon, ami
megváltoztatná természetes nedvességtartalmát.
A "száraz dió" kifejezés olyan diót jelent, amelyet normális tárolási körülmények között hosszú ideig el lehet tartani [1].
II. A MINŐSÉGRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A minőségi előírások célja, hogy az előkészítés és a csomagolás után meghatározza a héjában lévő dióra vonatkozó minőségi
követelményeket.
A. Minimumkövetelmények [2]
i. Az adott minőségi osztályra vonatkozó külön követelmények és megengedett eltérések mellett a diónak az alábbi

tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
a) A héj jellemzői:
- ép; az enyhe felületi károsodások nem tekintendők hibának; a részben nyitott diók épnek tekintendők, amennyiben a dióbél
fizikailag védve van,
- egészséges; mentes minden olyan hibától, amely befolyásolhatná a gyümölcs természetes eltarthatóságát,
- kártevők által okozott sérülésektől mentes,
- tiszta; mentes minden látható idegen anyagtól,
- száraz; mentes a nem természetes külső nedvességtől,
- a külső héj maradványaitól mentes.
A száraz dió csonthéján nem lehet nyoma a hámozásnak.
b) A dióbél jellemzői:
- ép; ki van zárva az a termény, amely a romlóhiba vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan,
- kemény,
- tiszta; mentes minden látható idegen anyagtól,
- bármilyen fejlettségű rovartól és atkától mentes,
- kártevők által okozott sérülésektől mentes,
- avasságtól és/vagy olajos megjelenéstől mentes,
- penésztől mentes,
- száraz; mentes a nem természetes külső nedvességtől,
- idegen szagtól és/vagy íztől mentes,
- normálisan fejlett: a kiszáradt dióbél nem megengedett.
c) A héjas diót akkor kell begyűjteni, ha megfelelően érett.
A dió nem lehet üres.
"Friss dió" esetében a dióbél vékony héját könnyen el lehet távolítani, és a dió belső részében lévő hártyarésze a barnulás
jeleit mutatja.
"Száraz dió" esetében a dió belső részében lévő hártya száraz és morzsolódó.
Az Európai Parlament és a Tanács, a legutóbb a 98/72/EK irányelv [3] által módosított 95/2/EK irányelve [4] 2. cikkének
rendelkezéseinek sérelme nélkül a csonthéj lehet mosva és fehérítve, amennyiben az alkalmazott kezelés nem befolyásolja a
dióbél minőségét.
A héjában lévő diónak olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik, hogy:
- kibírja a rendes szállítást és kezelést, valamint
- kielégítő állapotban érkezzen rendeltetési helyére.
ii. Nedvességtartalom
A száraz dió nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12 % (az egész dióra vonatkozóan) és 8 % (a dióbélre vonatkozóan)
[5].
Az egész, friss dió természetes nedvességtartalma legalább 20 %.
B. Osztályozás
A héjában lévő diót az alábbi három osztályba sorolják:
i. "Extra" osztály

Az ebbe az osztályba tartozó héjas dió kiváló minőségű kell, hogy legyen. Rendelkeznie kell a fajtára, vagy a termelő ország
által hivatalosan meghatározott, és a jelzésen feltüntetett fajták keverékeire jellemző tulajdonságokkal.
Lényegében minden hibától mentesnek kell lennie, kivéve a nagyon enyhe felületi sérüléseket, feltéve hogy ezek nem
befolyásolják a termék általános megjelenését, minőségét, eltarthatóságát, és a csomagolásban való megjelenését.
Ebbe az osztályba nem tartozhat olyan héjas dió, amelynek a fajtáját nem lehet garantálni, vagy amely nem meghatározott
keverék.
Továbbá csak a legutóbbi betakarításból származó dió tartozhat ebbe az osztályba.
ii. I. osztály
Az ebbe az osztályba tartozó héjas dió jó minőségű kell, hogy legyen. Rendelkeznie kell a fajtára, a kereskedelmi típusra,
vagy a termelő ország által hivatalosan meghatározott, és a jelzésen feltüntetett bizonyos fajták keverékeire jellemző
tulajdonságokkal.
Enyhébb hibák megengedhetők, feltéve hogy ezek nem befolyásolják a termék általános megjelenését, minőségét,
eltarthatóságát, és a csomagolásban való megjelenését.
Ebbe az osztályba nem tartozhat olyan héjas dió, amelynek a fajtáját nem lehet garantálni, vagy amely nem meghatározott
keverék.
iii. II. osztály
Ebbe az osztályba olyan héjas dió tartozik, amelyek nem felel meg a magasabb osztályok követelményeinek, de eleget tesz a
fentebb említett minimális követelményeknek.
Hibák megengedettek, feltéve hogy a héjas dió megtartja a minőségének, eltarthatóságának, és megjelenésének lényeges
jellemzőit.
III. A MÉRETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A méretet vagy a minimális és maximális átmérő közti intervallumként határozzák meg (méretezés), vagy a minimális átmérő
után "és efölött" vagy "+" feltüntetésével (szűrés).
Osztály | Méretezés | Szűrés |
Extra, I. és II. | | 34 mm és e fölött |
32–34 mm | 32 mm és e fölött |
30–32 mm | 30 mm és e fölött |
28–30 mm | 28 mm és e fölött |
I. és II. | 26–28 mm | 26 mm és e fölött |
II. | 24–26 mm | 24 mm és e fölött |
Megengedett hibák | Megengedett eltérések (a hibás gyümölcs száma, vagy tömege százalékban kifejezve) |
Extra | I. osztály | II. osztály |
a)A csonthéj sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés | 7 | 10 | 15 |
b)Az ehető rész sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés | 8 | 10 | 15 |
amelyből ennyi avas, rothadt, vagy rovarok által károsított | 3 | 6 | 8 |
amelyből ennyi penészes | 3 | 4 | 6 |
[1] Zárt konténerben történő szállítás esetén különös figyelmet kell fordítani a konténerben a levegő körforgásra, valamint a
termék nedvességtartalmára.
[2] A hibák leírása e melléklet II. függelékében található.
[3] HL L 295., 1998.11.4., 18. o.
[4] HL L 61., 1995.3.18., 1. o.
[5] A nedvességtartalmat az ehhez a melléklethez tartozó I. függelékben szereplő eljárással határozzák meg.

IV. A MEGENGEDETT ELTÉRÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A megadott osztályra vonatkozó minőségi és méretkövetelményektől minden csomagolási egységben eltérések engedhetők
meg.
A. Megengedett minőségi eltérések
A megengedett eltérések kiszámításakor, bármelyik osztály esetében, két félig üres, vagy négy, negyedében üres dió számít
egy üres diónak.
Megengedett hibák Megengedett eltérések
(a hibás gyümölcs száma, vagy tömege százalékban kifejezve)
Extra I. osztály II. osztály
a) A csonthéj sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés 7 10 15
b) Az ehető rész sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérésb 8 10 15
Amelyből ennyi avas, rothadt, vagy rovarok által károsítottc 3 6 8
Amelyből ennyi penészes 3 4 6
a A hibák leírásait e melléklet II. függeléke tartalmazza.
b Friss dió esetében a dióbél hibáira vonatkozó megengedett eltérések a következők: „Extra” osztály: 8%, I. osztály: 12%, II.
osztály: 15%.
c Élő rovarok, vagy kártevő állatok egyik osztályban sem megengedettek.
B. Ásványi szennyeződések
A savban oldhatatlan hamu mennyisége nem haladhatja meg az 1 g/kg-ot.
C. Megengedett méreteltérések
Minden osztály esetében, a diók számának vagy tömegének legfeljebb 10%-a lehet a jelzésen feltüntetett méretnek meg nem
felelő, az alábbi korlátozások mellett:
— amikor a méretet a minimális és a maximális átmérő közötti intervallumként határozzák meg (méretezés), a diók mérete
közvetlenül az adott minimális és maximális méret alá, ill. fölé esik,
— amikor a méretet a minimális méret után az: „és e fölött”, vagy „+” jelzésekkel határozzák meg (szűrés), a diók mérete
közvetlenül az adott minimális méret alá esik.
V. A JELÖLÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A. Egyneműség
A csomag tartalmának egyöntetűnek kell lennie, és csak egyforma eredetű, minőségű és méretű (amennyiben méretezik),
ugyanabban az évben betakarított diókat tartalmazhat. Egy adott fajtát, meghatározott fajta-keveréket, vagy kereskedelmi
típust tartalmazó csomagban a héjas diók számának vagy tömegének legfeljebb 10%-a tartozhat más fajtához, vagy
kereskedelmi típusokhoz.
A csomag látható részének a csomag egész tartalmára jellemzőnek kell lennie.
B. Csomagolás
A héjas diót úgy kell csomagolni, hogy a terméket megfelelően védje.
A csomag belsejében használt anyagoknak újnak, tisztának és olyan minőségűnek kell lenniük, hogy megelőzzék a termék
bármilyen külső, vagy belső károsodását. A kereskedelmi meghatározásokat tartalmazó anyagok, különösen papír és
bélyegző használata megengedett, feltéve, hogy a nyomtatás, vagy a címkézés nem mérgező tintával, vagy ragasztóval készült.
A csomagoknak minden idegen anyagtól mentesnek kell lenniük.
C. Megjelenés
Az egy tételt alkotó csomagok tömege azonos kell, hogy legyen.
VI. A JELÖLÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Minden csomagon szerepelnie kell az alábbi adatoknak, azonos oldalra csoportosított betűkkel, olvashatóan és
letörölhetetlenül jelölve, kívülről láthatóan:
A. Azonosítás
Csomagoló és/vagy feladó: név és cím, vagy hivatalosan elfogadott kódjelzés. Ahol azonban kódszámot használnak,
közvetlenül a kódjelzés mellett fel kell tüntetni a „csomagoló és/vagy feladó (vagy hasonló rövidítéseket)” is.

B. A termék megnevezése
— „Friss dió” vagy „korai dió” (friss dió esetében); „Dió”, vagy „Száraz dió” (száraz dió esetén)
— Az „Extra” osztály esetén a fajta vagy a meghatározott fajta-keverék elnevezése; az I. osztály esetén a fajta,
meghatározott fajta-keverék, vagy kereskedelmi típus elnevezése.
C. A termék eredete
Származási ország, és opcionálisan a termesztés körzete, vagy a nemzeti, regionális, vagy helyi terület neve.
D. Kereskedelmi meghatározások
— Osztály,
— Méret, amelyet az alábbiak valamelyike szerint adnak meg:
— a minimális és maximális átmérő alapján, vagy
— a minimális átmérő után „és e fölött”, vagy „+” jelzéssel,
— Méret elnevezése (opcionális),
— Betakarítás éve (az „extra” és az I. osztály esetén kötelező, a II. osztály esetében választható)
— Nettó tömeg
— Csomagolás dátuma (friss diónál kötelező, száraz diónál választható).
— „Minőségét megőrzi …-ig” dátummal (választható); a friss dió esetében az alábbi jelzések valamelyike: „Rövid időn belül
elfogyasztandó, lehetőség szerint hűvös helyen kell tárolni”, vagy „Korlátozott eltarthatóságú, lehetőség szerint hűvös helyen
kell tárolni”.
E. Hivatalos ellenőrző jelzés (nem kötelező)
I. FÜGGELÉK
A NEDVESSÉGTARTALOM MEGHATÁROZÁSA
I. MÓDSZER — LABORATÓRIUMI REFERENCIA-MÓDSZER
1. Az elv
Szárított gyümölcs nedvességtartalmának meghatározása, hőmérséklet-szabályozott kemencében 103 oC-on (± 2 oC)
környezeti nyomáson hat órán keresztül történő szárítás után elszenvedett tömegveszteség alapján.
2. Felszerelés
2.1. Kerámia mozsár, megfelelő mozsártörővel, vagy ételaprító.
2.2. 1 mg érzékenységű analitikai mérleg.
2.3. 12 cm átmérőjű és 5 cm mély hengeres, lapos aljú üveg, vagy fém tárolóedények, jól záró fedéllel.
2.4. Elektromos, hőmérséklet-szabályozott kemence, jó természetes szellőzéssel, úgy beállítva, hogy a hőmérsékletet 103 oCon (± 2 oC) tartsa.
2.5. Hatékony szárítóanyagot (pl. kalcium-kloridot) tartalmazó exszikkátor, fémlappal ellátva, mely lehetővé teszi, hogy a
tárolóedények gyorsan lehűljenek.
3. A minta előkészítése
Hámozza meg a mintát, amennyiben erre szükség van, és zúzza össze a dióbelet a mozsárban, vagy vágja apróra, hogy 2–4
mm átmérőjű darabokat kapjon.
4. Tesztelési adag és meghatározás
4.1. Szárítsa az edényeket fedőjükkel legalább két órán keresztül a kemencében, majd helyezze át az exszikkátorba. Hagyja,
hogy az edények és fedőik szobahőmérsékletűre hűljenek.
4.2. Négy, egyenként körülbelül 50 g-os tesztadagra végezze el a meghatározást.
4.3. Mérje le az üres edény és a fedő súlyát a legközelebbi 0,001 g-ra (M0).
4.4. Kb. 50 g tesztanyagot mérjen le a konténerbe a legközelebbi 0,001 g-ra. Az edény alján egyenletesen ossza el az anyagot,
gyorsan zárja le az edényt a fedővel, majd mérje le az egészet. (M1). Ezeket a műveleteket a lehető leggyorsabban végezze.
4.5. A nyitott edényeket, mellettük a fedőikkel helyezze be a kemencébe. Zárja be a kemencét, és hagyja száradni hat órán
keresztül. Nyissa ki a kemencét, gyorsan fedje le az edényeket saját fedőikkel, majd helyezze őket a szárítóba hűlni. Miután
szobahőmérsékletre hűlt, mérje le a lefedett edényt a legközelebbi 0,01 g-ra. (M2).
4.6. A minta nedvességtartalmát, a tömeg százalékában az alábbi kifejezés határozza meg:
4.7. Adja meg a négy meghatározásból kapott átlagos értéket.
II. MÓDSZER — GYORS ELJÁRÁS
1. Elv
Nedvességtartalom meghatározása elektromos vezetőképesség elvén alapuló mérőberendezés használatával. A
mérőberendezésnek a laboratóriumi módszerre hitelesítettnek kell lennie.
2. Felszerelés

2.1. Kerámia mozsár, megfelelő mozsártörővel, vagy ételaprító.
2.2. Elektromos vezetőképesség elvén alapuló mérőberendezés.
3. Meghatározás
3.1. Töltse meg az üveget a megvizsgálandó anyaggal (amelyet a mozsárban előzetesen megőröltek) és addig szorítsa a prést,
amíg állandó nyomást nem ér el.
3.2. Olvassa le a skálán mért értékeket.
3.3. Minden egyes meghatározás után alaposan tisztítsa meg az üveget spatulával, merev sörtéjű ecsettel, papír
törlőkendővel, vagy sűrített levegős pumpával.
II. FÜGGELÉK
A HÉJAS DIÓ HIBÁINAK MEGHATÁROZÁSA
A. A csonthéj hibái
Bármely, a megjelenést befolyásoló hiba, beleértve az alábbiakat:
— barnulás, vagy elszíneződés; nem természetes szín, amely egy dió csonthéja felszínének 20%-át érinti, melynek színe barna,
vörösesbarna, szürke, vagy más, az adott csonthéj színétől, vagy a tétel csonthéjai többségének színétől egyértelműen elütő
szín,
— rátapadt piszok, amennyiben a dióhéj felszínének több, mint 5%-át érinti,
— rátapadt külső héj, ha a dióhéj felszínének több, mint 10%-át érinti,
— hámozásból származó sérülések: a külső héj gépi eltávolításából eredő jelentősebb nyomok a dióhéjon.
B. Az ehető rész (dióbél) hibái
A dióbél megjelenését érintő bármilyen hiba, beleértve az elszíneződést és a foltokat is: olyan elszíneződés, amely a dióbél
több. mint egynegyedét érinti, és amely kifejezetten elüt a dióbél többi részének színétől.
Kiszáradt dióbél: olyan dióbél, amely nagymértékben összement, ráncos és kemény.
Friss dió érési hibái: nem eléggé kemény dióbél, melynek „bőrét” nem lehet könnyen lehámozni, és/vagy melynek belső
részében lévő hártya nem mutatja a barnulás jeleit.
Avasság: lipidek vagy szabad zsírsav termelődése, ami kellemetlen ízt eredményez
Üres diók: olyan dió, amelyben nem fejlődött ki a dióbél.
C. A csonthéj és a dióbél hibái:
Penész: szabad szemmel is látható penészszálak.
Romlás: Mikroorganizmusok által okozott jelentős mértékű lebomlás.
Rovarok által okozott kár: rovarok, vagy más élősködők által okozott látható kár, vagy elpusztult rovarok, vagy
rovarmaradványok jelenléte
Idegen anyag: a termékhez rendesen nem kapcsolódó bármilyen anyag,
Ásványi szennyeződések: savban nem oldódó hamu.
Idegen szag, vagy íz: bármilyen, a termékre nem jellemző illat, vagy íz.

A kaliforniai szabvány
A világon a kaliforniai dióipar szabja meg a minőségi sztenderdeket. A Szövetségi Marketing Bizottság szabályai szerint
minősít minden árutételt a DFA rövidítésű szervezet, amely minősítés találkozik az USA mezőgazdasági szabványaival. A
DFA évtizedek óta, 1933-tól minősíti a héjas diót, és 1957 óta a dióbelet.
Az USA dió-szabványa 1968-ban lépett életbe, és 1997-ben megerősítésre került. A terminológiát kérik következetesen
alkalmazni.
Méretek:
Feles kaliforniai dió: Legalább 85 súlyszázalékban feles dióbelet tartalmaz. A maradék a feles dióbél háromnegyedének
darabjaiból állhat. Feles dióbélnek minősül az a dióbél, amely a feles dióbél nagyságának 7/9 részét eléri.
Darabos és feles kaliforniai dió: Legalább 20 súlyszázalékban feles dióbelet tartalmaz. A tétel
többi része nem hullhat át a 24/64 hüvelyk (9,525 mm) átmérőjű, körlyukú rostán. Ha a tétel
nagyobb része felülmúlja ezt a minimum-követelményt, az aktuális minőség külön

megállapítható.
Darabos kaliforniai dió: A tétel darabjai nem hullhatnak át a 24/64
hüvelyk (9,525 mm) átmérőjű, körlyukú rostán.
Apró darabos kaliforniai dió: A tétel darabjai áthullanak a 24/64
hüvelyk (9,525 mm) átmérőjű, körlyukú
rostán, de nem hullanak át a 8/64 hüvelyk
(3,175 mm) átmérőjű, körlyukú rostán. Ezen
a követelményen belül kívánság esetén külön
minősítés lehetséges.
Kaliforniai dió dara: A legkisebb méret, a 9/64 hüvelyk (3,5 mm) átmérőjű, kör alakú rostán
áthulló diótörmelék. A diófeldolgozás mellékterméke, mérete a durva darától a finom lisztig
terjedhet. Süteményekbe, töltelékekbe használható fel.
Színek:
A hivatalos színmintával a DFA rendelkezik, más színminták csak tájékoztató jellegűek.
Extra világos:A tétel legfeljebb 15 súlyszázalékban lehet sötétebb az extra világos színnél, ezen belül
legfeljebb 2 súlyszázalékban lehet sötétebb a világos színnél.
Világos:A tétel legfeljebb 15 súlyszázalékban lehet sötétebb a világos színnél, ezen belül legfeljebb 2
súlyszázalékban lehet sötétebb a világos borostyánszínnél.
Világos borostyánszínű:A tétel legfeljebb 15 súlyszázalékban lehet sötétebb a világos borostyánszínnél,
ezen belül legfeljebb 2 súlyszázalékban lehet sötétebb a borostyánszínnél.
Borostyánszínű:A tétel legfeljebb 10 súlyszázalékban lehet sötétebb a borostyánszínnél.
Jelölés:
- jel: a dióbél egy bizonyos százaléka áthullik az előírt méretű kerek lyukú rostán
+ jel: a dióbél egy bizonyos százaléka fennmarad az előírt méretű kerek lyukú rostán.
Példa: -40/64, +14/64 jelölés azt jelenti, hogy a dióbél adott százaléka áthullik a 40/64, de fennmarad a 14/64 hüvelyk
átmérőjű, kerek lyuknyílású rostán.
Megjegyzés: A négyzetes lyukú rosták némileg nagyobb méretű darabokat engednek át.
Csomagolás: A darabos és feles dióbelet 25 fontos (11,25 kg-os) hullámkarton dobozokba csomagolják. A kisebb méretekre a
30 fontos (13,25 kg) hullámkarton dobozokat használják. A diószállító konténerek 900-1800 kg dióbél befogadására
méretezettek.
Ami a dióbél színét illeti, a kaliforniai szabványtól eltér az Egyesült Államok központi szabványa. Négyféle színt ismer el:

Extra világos

Világos

Világos borostyán

Borostyán

Francia szabvány
A (Grenoble-i) francia szabvány szín szerint Extra,

Arlequin Világos (I. kategória)

és Arlequin Sötét (II.

kategória)

színkategóriákat állít fel. Hogy magyarra fordítsuk, az Arlequin - finoman szólva - vegyes színt jelent.

Méret szerint pedig öt méretkategóriájuk van: Entier=Egész (ez a feles dió), Écorné=Szarvatlan (ha a féldióból egy kevés
hiányzik), Quart=Negyedes, Invalide=Nyomorék (nagyobb törmelék) és Brisure=Törmelék (apróbb törmelék).
Példák a grenoble-i szokvány alkalmazására: Extra Egész, Egész és Nyomorék, Törmelék, a negyedik kép pedig a Vegyes
színt mutatja.

Egyéb szabványok
Európában az egyes kereskedők saját minőségi osztályokat állítanak fel, nagyságra, színre.
SEDEL francia kereskedő kategóriái:
Méretek:

Színek:

Meyers-Wiesen német kereskedő minőségi osztályai:

Buna román kereskedő minősítése:

Egy az indiai diókereskedők szabványai közül: Kashmir Walnut T.C. minőségi kategóriái. A kis képekre akkor kattintsunk,
ha Indiából akarunk dióbelet importálni. Egyébként nem releváns.
Ha nagyon figyelmesen nézzük, rájövünk, hogy ugyanazok a dióbelek több képen is szerepelnek, csak a színárnyalatot
állították át a számítógépen, attól függően, hogy milyen minőségben akarják eladni. Hát, így vásároljon a vevő dióbelet az
indiai kereskedőktől. Persze, nem minden kereskedő ilyen.

Lake County kaliforniai kereskedő minősége:

Csak a kereskedelmi szokványok legvégén mutatom be a kaliforniai Spycher testvérek bonyolult minőségi osztályait, mert
nem is éredemelnek komoly figyelmet. Remélem, tisztelt Kollégámat nem fárasztom vele, - nem kötelező áttanulmányozni, - és
remélem, a gyakorlatban nem is találkozunk ezzel a rendszerrel. Egyébként a diójuk gyenge minőségű, ha tényleg így néz ki.

A minőség ellenőrzése
A héjas dió és a dióbél ellenőrzése a következő FVM rendelet szerint történik.
82/2004. (V. 11.) FVM rendelet
a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről
(A módosító 123/2004. (VII. 29.) FVM rendelettel egységes szerkezetben)
Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (7) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendelem el:
1. § A rendeletet a Magyarországon előállított, a kereskedelmi mennyiségben forgalomba hozott, illetve a kiszállításra vagy
beszállításra szánt zöldségre és gyümölcsre (beleértve a banánt is), valamint az ezek termelésével, forgalmazásával,
exportjával és importjával foglalkozó, vagy bármely egyéb módon kezelő természetes és jogi személyekre, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra kell alkalmazni.
2. § Az áru mindenkori birtokosa felel az áru minőségéért.
3. § (1) Az áru minimumkövetelményként nem lehet fogyasztásra, illetve az adott célra történő felhasználásra alkalmatlan.
(2) Az árunak meg kell felelnie a feltüntetett minőségi kategóriára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Előírás
hiányában minőségi kategóriára utalás nem tüntethető fel.
(3) Azon termékekre, amelyekre osztályba sorolási és részletes minőségi követelményeket közösségi rendeletek nem
tartalmaznak, kérelemre a nemzetközi előírások alkalmazhatóak.
4. § (1) A zöldség és gyümölcs ellenőrzés külön jogszabályokban meghatározott feladatait
a) a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások (a továbbiakban: Állomás) zöldség-gyümölcs
minőségellenőrei,
b) a Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomáson működő Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési
Koordinációs Központ (a továbbiakban: Koordinációs Központ), és
c) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) élelmiszer minőségellenőrzést felügyelő
részlege
(a továbbiakban együtt: Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat) látja el.
(2) A termelőnél, feldolgozónál, az export-, az import- és az Európai Unión belüli, illetve hazai forgalomban az ellenőrzéseket
a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat azonos feltételrendszerben és azonos eljárási gyakorlattal végzi.
5. § (1) Az ellenőrzést az Állomással közszolgálati jogviszonyban álló zöldség-gyümölcs minőségellenőr (a továbbiakban:
ellenőr) végzi, aki szakirányú képzettséggel rendelkezik, valamint rendszeres továbbképzésben részesül, továbbá a zöldség és
gyümölcs ellenőrzéséhez szükséges érvényes hatósági igazolvánnyal rendelkezik. Az ellenőr az Állomás illetékességi területén
kívül is jogosult vizsgálatok végzésére. Az ellenőrök cím- és telefonjegyzékét a minisztérium közleményben teszi közzé.
(2) A Koordinációs Központ:
a) meghatározza az ellenőrzési feladatokat, összehangolja és ellenőrzi az ellenőrök tevékenységét a feladatok egységes
ellátása céljából, ennek keretében a Koordinációs Központ vezetője az Állomásokon dolgozó ellenőrök felé közvetlen
intézkedésre jogosult,
b) vezetője elbírálja az ellenőr elsőfokú határozata elleni fellebbezést,
c) gondoskodik a műszaki, informatikai fejlesztésekről,
d) kidolgozza és közzéteszi az eljárás során használt nyomtatványokat,
e) kidolgozza és működteti a monitoring vizsgálatok térinformatikai feldolgozását,
f) figyelemmel kíséri a nemzetközi előírások változását és tájékoztatja a felügyeletet, előkészíti a nemzetközi találkozókat és
programokat,
g) szervezi az ellenőrök rendszeres továbbképzését,
h) közvetlen kapcsolatot létesít és tart fenn a külföldi ellenőrző szervezetekkel, az ellenőrzésekkel kapcsolatos

információcsere (nem-megfelelőségi visszajelzés) tekintetében,
i) nyilvántartásba veszi a külföldi kifogásokat, észrevételeket, és megteszi az ezekből származó szükséges intézkedéseket,
j) javaslatot tesz az export ellenőrzések gyakoriságára,
k) értékeli az import tételekkel és a külföldi bizonyítványokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatokat,
l) javaslatot tesz a vizsgálóhelyek kijelölésére,
m) feldolgozza és értékeli az ellenőrzés adatait és a tapasztalatokról éves jelentést készít,
n) az éves tapasztalatok alapján összeállítja a következő évi ellenőrzés ütemtervét, illetve az ellenőrzési célprogramokat,
o) meghatározza a zöldség-gyümölcs ellenőrzési adatbázis tartalmát, a bekerülés egységes feltételeit és gondoskodik a
frissítéséről,
p) kidolgozza a kockázatbecslésen alapuló ellenőrzési rendszert, irányítja annak működését, meghatározza az ellenőrzések
gyakoriságát és ellenőrzi a végrehajtását,
q) tevékenységével hozzájárul a hazai termelők és forgalmazók zöldség és gyümölcs minőséggel kapcsolatos ismereteinek
bővítéséhez,
r) együttműködés keretében adatot szolgáltat az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet által működtetett árfigyelési
rendszernek,
s) kapcsolatot tart a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatallal,
t) kapcsolatot tart a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal,
u) kapcsolatot tart a vámhatóságokkal, igény esetén megszervezi az ellenőrök részvételét közös ellenőrzési akciókban,
v) kidolgozza a minőségügyi rendszerek alkalmazásának kockázat csökkentésre ható értékelési szempontjait, irányítja a
felülvizsgálatot, és az eredményeket alkalmazza az ellenőrzések gyakoriságának meghatározásánál.
(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a minisztérium élelmiszer minőségellenőrzést felügyelő részlegén keresztül
irányítja a zöldség-gyümölcs ellenőrzést, és ellátja annak szakmai felügyeletét, melynek keretében:
a) érvényesíti a Koordinációs Központ irányításával a zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai koncepcióit,
b) jóváhagyja az éves ellenőrzés ütemtervét, gyakoriságát és az ellenőrzési célprogramokat,
c) jóváhagyja az éves jelentést,
d) szükség szerint intézkedik a külföldi kifogások kivizsgálásáról,
e) a nemzetközi előírások változása alapján kezdeményezi a szükséges jogszabályok megalkotását,
f) részt vesz a Koordinációs Központ bevonásával a nemzetközi szervezetek szakmai tevékenységében,
g) a Koordinációs Központ bevonásával kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal,
h) érvényesíti az ellenőrök 1. számú melléklet szerinti arcképes hatósági igazolványát,
i) a Koordinációs Központ javaslata alapján a 2. számú melléklet feltételeinek megfelelő vizsgálóhelyeket kijelöli.
6. § (1) A zöldség és gyümölcs vizsgálata kiterjed a külön jogszabályokban foglalt tétel azonosság és az előírt
követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére.
(2) A zöldség és gyümölcs vizsgálata kiterjedhet a termék kezelési körülményeinek vizsgálatára is.
(3) Az ellenőrzött köteles a vizsgálat elvégzéséhez a szükséges, a 2. számú melléklet szerinti, és az ellenőr által igényelt
feltételeket biztosítani, a kívánt mintát bemutatni és a vizsgálandó tételekkel kapcsolatos információkat megadni. Az ellenőr
az áru minőségével kapcsolatos iratokba betekinthet, azok adatait ellenőrzés céljára felhasználhatja.
(4) Az ellenőr térítésmentesen laboratóriumi vizsgálat céljára is vehet mintát.
7. § (1) A friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs ellenőrzése érdekében az áru birtokosa köteles bejelenteni, mint
vizsgálati alapot:
a) a Magyarországról az Európai Unión valamely tagállamába (a továbbiakban: tagállam) (ki)szállításra kerülő, friss
fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,

b) a Magyarországra valamely tagállamból (be)szállításra kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,
c) tagállamokon kívüli országba (a továbbiakban: harmadik ország) kivitelre (a továbbiakban: export) kerülő, friss
fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,
d) a harmadik országból behozatalra (a továbbiakban: import) kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs
szállítmányt.
(2) Az eredeti célja szerint is ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs feldolgozásának igazolása és jelölésének
ellenőrzése érdekében az áru birtokosa köteles bejelenteni mint vizsgálati alapot:
a) az exportra kerülő, ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,
b) az importra kerülő, ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt.
8. § (1) A zöldség és gyümölcs szállítmányokat nyomtatványon vagy szóban, telefonon, telefaxon, a szállítmány indulása vagy
érkezése időpontját megelőző munkanapon 12.00 óráig kell bejelenteni, a szállítóeszközbe való berakodás, illetve az érkezési
célállomás helye szerint illetékes Állomás ellenőrénél. A vizsgálatra vonatkozó igény szóban vagy telefonon történő
bejelentése esetén a vizsgálatot igénylőnek még a bejelentés napján át kell adnia a 3. számú melléklet szerinti igénybejelentő
nyomtatványt. A rendszeres szállítmányok esetén a bejelentés rendje elektronikus úton is kialakítható.
(2) A bejelentett vizsgálati alap ellenőrzésének arányát a Koordinációs Központ határozza meg, és a változó közösségi
követelményeknek megfelelően az ellenőrzések arányát csökkentheti, a bejelentett vizsgálati alap és a felmerült problémák
aránya alapján, figyelembe véve a minőségügyi rendszerek alkalmazásának a hatását.
(3) A harmadik országokkal való kereskedelemben az export esetében teljes egészében, míg import esetében az Európai Unió
által elismert országok kivételével, a tételes minőségellenőrzés 100%-ban kötelező. Az ellenőr köteles a vizsgálatot a
helyszínen a berakodást és a szállítást nem akadályozó időpontban elvégezni. A vizsgálati igények torlódása esetén az ellenőr
határozza meg a vizsgálatok sorrendjét és időpontját. Az ellenőr akadályoztatása esetén gondoskodik helyettesítéséről,
szükség szerint a Koordinációs Központ bevonásával.
(4) A nem vizsgálatköteles, országon belüli szállítmány vizsgálata is igényelhető.
(5) Nem kell feldolgozási bizonyítvány azon termékekre, amelyek nyilvánvalóan nem alkalmasak friss fogyasztásra, például a
hordóban vagy tartálykocsiban szállított, hámozott, mélyhűtött, darabolt vagy szeletelt zöldségre és gyümölcsre.
9. § (1) A zöldséget és gyümölcsöt bármely módon kezelőről az Állomás ellenőre a hatóságoktól tájékoztatást kérhet, és az
alapján veszi fel a belföldi kockázatbecslésen alapuló ellenőrzés adatbázisába, vagy maga a kezelő kezdeményezheti a
nyilvántartásba vételét.
(2) Az ellenőrzés az áru birtokosának a vizsgálati alap kötelező bejelentésével indul vagy az adatbázisból kockázatbecslés
alapján kiválasztva történik.
(3) Az ellenőrzés és a vizsgálat külön jogszabályban meghatározott díját a bejelentő viseli. A vizsgálati díj befizetését az
Állomás a bizonyítvány kiadásának feltételéül szabhatja. Nagy gyakoriságú, rendszeres vizsgálat esetén az Állomás a
vizsgálatot igénylővel külön elszámolási rendben is megállapodhat.
(4) Az adatbázisból kockázatbecslés alapján történő kiválasztás esetén az ellenőrzési és vizsgálati díj csak nem megfelelőség
esetében, a külön jogszabály szerinti minőségvédelmi bírság egyidejű kiszabása esetén számolható fel.
10. § A bejelentési kötelezettség vagy a feldolgozási bizonyítvány igénylésének elmulasztása vagy a minőségellenőrzés egyéb
módon történő akadályoztatása esetén az áru birtokosával szemben a legnagyobb ellenőrzési gyakoriságot kell alkalmazni.
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló
62/2000. (IX. 15.) FVM rendelet és az azt módosító 85/2003. (VII. 24.) FVM rendelet 1-7. §-a és melléklete.
12. § Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) a Tanács 1996. október 28-i 2200/96/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről,
b) a Tanács 1996. október 28-i 2201/96/EK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös
szervezéséről,
c) a Bizottság 2001. június 12-i 1148/2001/EK rendelete a friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási
előírásoknak való megfelelési ellenőrzésekről.
1. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez

Zöldség-gyümölcs minőségellenőri hatósági igazolvány
I.
Az igazolvány 1. (külső) oldala

zöldség-gyümölcs minőségellenőri
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY
II.
Az igazolvány 2. (belső) oldala
BÉLYEGZŐ SORSZÁM: ....................................................
fénykép helye
................................................
aláírás
Név:
............................................................................................
Munkahely: ................................................................................
III.
Az igazolvány 3. (belső) oldala
ÉRVÉNYES: ................................................-ig
Az ellenőr a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5. §-a alapján jogosult az export, import
és belföldi forgalomba kerülő zöldség és gyümölcs ellenőrzésére, külön jogszabályokban meghatározottak szerinti
vizsgálatára, a szükséges intézkedések megtételére, és a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM
rendelet 6. §-a szerinti mintavételre.
Az ellenőrzött köteles az ellenőrzéshez szükséges információkat megadni, és a feltételeket biztosítani.
Budapest, ............................ év ...................................... hó ............... nap
P. H.
................................................
aláírás
2. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez
A gyümölcs és zöldség megfelelőségi vizsgálat elvégzésének helyére vonatkozó követelmények
1. Általános követelmények
1.1. A hely feleljen meg a munkavédelmi előírásoknak.
1.2. A vizsgálatot igénylőnek az árut rendelkezésre kell bocsátania a vizsgálat elvégzéséhez.
2. A vizsgálat körülményei
2.1. Fedett, eső ellen védett, illetve fagymentes (fűthető) helyiség, rossz időjárás esetén.
2.2. A közlekedő úttól egyértelműen elhatárolt ellenőrző felület, ahol az ellenőrzendő csomagolási egységek/megrakott
paletták az áruval rendelkező által vizsgálatra rendelkezésre bocsáthatók.
2.3. Szállítóeszközben levő áru vizsgálata esetén rampa, a szállítóeszköz legalább részbeni kirakásának lehetővé tételére.
2.4. Üzemképes villástargonca, melyet vagy a szolgáltató vagy a vizsgálatot igénylő működtet.
2.5. Az élelmiszerek ellenőrzésére alkalmas ellenőrző asztal, illetve ellenőrző felület.
2.6. A vizsgálat helyének elegendő megvilágítása (nappali fényt megközelítő fénnyel).

2.7. Az áru megtekintési, mintavételi helyének elegendő megvilágítása.
2.8. Felület a lerakott csomagolási egységek, illetve paletta rakatok átmeneti tárolására.
2.9. A vizsgált, szétdarabolt áru elkülönített elhelyezésére lehetőség.
3. Egyéb követelmények
3.1. Lehetőség iroda (íróasztal, telefon, fax, írógép, számítógép) használatára.
3.2. A vizsgálathoz:
a) hitelesített mérleg,
b) kézi gyümölcsfacsaró,
c) a létartalom méréséhez pohár, tölcsér, szűrőgéz
d) kézi refraktométer.
3.3. Vezetékes ivóvíz és kézmosó.
4. Import vizsgálat feltételei
Az 1-3. pontokban foglaltakon túlmenően kijelölésre csak vámkezelést biztosító hely kerülhet. Jelentős forgalmat bonyolító
helyeken (pl. nagybani piac) állandó irodahelyiség biztosítása is szükséges, ingyenes helyiséghasználati joggal.
3. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez
Vizsgálati igénybejelentő nyomtatvány mintája
IGÉNYBEJELENTÉS zöldség-gyümölcs vizsgálatára a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 7. §-ában foglalt vizsgálati alapok
szerint
1. A vizsgálatot igénylő (bejelentő):
Neve: ........................................................................................................................................
Címe: ........................................................................................................................................
Tel./fax./e-mail: ........................................................................................................................
2. Címzett:
Neve: ......................... Megyei/Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás
Címe: ........................................................................................................................................
3. Bejelentés tárgya:
a) friss fogyasztásra szánt zöldség-gyümölcs:
1. az Európai Unión belüli forgalom keretében:
(ki)szállításra
(be)szállításra
2. harmadik országokkal folytatott kereskedelemben:
exportra
importra
b) eredeti célja szerint is ipari célra szánt:
1. harmadik országokkal folytatott kereskedelemben:
exportra
importra kerülő

Göngyöleg
(darabszám és típus)
vagy ömlesztve
A termék megnevezése
(fajta, ha az előírás tartalmazza)
Jelölt minőségi osztály, vagy ipari feldolgozásra szánt termék
Teljes tömeg kg-ban (bruttó/nettó)

Szállítmány.
4. Szállítóeszköz (típusa, rendszáma): .........................................................................................
5. Az áru azonosítására vonatkozó kísérő okmány, száma: ........................................................
6. Árufeladó/importőr
Neve: ........................................................................................................................................
Címe: .........................................................................................................................................
7. Származási ország (árubeszerzés helye/ország): ......................................................................
8. Rendeltetési ország: .................................................................................................................
9. A kért vizsgálat (árufeladás/érkezés) időpontja (nap, várható óra): .......................................
10. A kért vizsgálat helye: ...........................................................................................................
11. A vizsgálat iránti igényt az ellenőrnek telefonon is jeleztem: ...............................................
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A DIÓ ÁRUVÁ KÉSZÍTÉSE
Vázlat:
A dió áruértéke
Tárolás
Héjas értékesítés
Törés
Válogatás

Csomagolás
A dióbél tárolása és további feldolgozás
Mottó:
„A dió különösen alkalmas a kereskedésre és haszontermelésre,
mert jól eláll és könnyen kiállja a szállítás kellemetlenségeit.”
(Baltet Károly, 1885)
Hogy a diósgazda diójából áru legyen, azt ki kell készíteni. Olyanra, hogy a vevő megvegye. Itthon is, külföldön is ezt a
tevékenységet többnyire nem a diótermesztők vállalják fel, - tisztelet a kivételnek, - hanem diófeldolgozók, diókereskedők,
akikről már nem tudok olyan lelkesen beszélni, mint az imént a diófatulajdonos kollégákról.
Lássuk, ők mit csinálnak, de nézzük úgy, hogy ezt mi, egyszerű parasztok is meg tudnánk csinálni. És ne riadjunk vissza, ha
rákényszerülünk, hogy ezt a tevékenységet is felvállaljuk.

A dió áruértéke
Elméleti, diónemesítői szempontból fogalmazták meg a dió áruértékeként a következő
szempontokat, amelyeknek egy diófajtának meg kell felelnie, ahhoz, hogy magas
áruértékű diónak tekinthessük.
30-32 mm-nél nagyobb átmérőjű termés
Gömbölyded vagy szép tojásdad alak
Legömbölyített karimájú, egyenletesen sima csonthéj, amely kemény, de vékony és
könnyű töretű, géppel is jól törhető
A héj belsejének simasága, benyúló dudorok és lécek nélkül
A termés 50%-át meghaladó mag–bél arány
A semleges ízű magbélhéj finom, hártyaszerű
A halványbarna magbél kellemes ízű, jó zamatú és nagy olajtartalmú
A dióbél teltségét és egyéb jellemzőit tartós tárolás alatt is jól megőrzi.
Ezek a maximalista követelmények, aminek talán egyedül a Milotai 10-es fajta felel meg, és talán még a Tiszacsécsi 83-as.
Bár az újabb keresztezett fajták még gyakorlati, termesztői kipróbálás alatt állnak.
A többi diófajta ezeknek a követelményeknek nem felel meg. Mégis eladják mindet, piacra talál mind. Úgy is
fogalmazhatunk, hogy a - hazai és nyugateurópai - vevők nem ismerik a legszebb hazai diófajtákat, megveszik a többi diót is.
Vagyis a kereskedelmi szokvány, gyakorlat nem támaszt ilyen szigorú követelményeket, még az első osztályú dió esetében se.
De azért nem árt, ha ismerjük a maximalista követelményt, árutermelő munkánk során erre kell törekednünk.
Néhány francia és két amerikai fajta áruértéke: dióméret, bélarány, extra bél aránya, törmelék aránya.

Tárolás

A 8 % víztartalomig leszárított dió gyakorlatilag egy évig károsodás, ízromlás, avasodás
nélkül tárolható. Fagyasztva pedig évekig.
A héjas dió tárolására az ideális körülményeket a hűtőház nyújtja. 5-10 C°-on, 60 %-os
relatív páratartalmon, szellős konténerekben.
Persze, a hűtött tárolás drága. Még a legfejlettebb diótermelő vidéken, Kaliforniában is
környezeti levegőn tárolják a diót, betonpadozatos gabonatárolóban. Ömlesztetten.
Ömlesztett tároláshoz nem kell konténer, rekesz, vagy zsák. Így a tárolótér jobban
kihasználható, de a későbbi munkákhoz legtöbbször mégis tárolóedényzetbe kell szedni,
ami munka és költség.
Ismerek olyan diófelvásárlót, aki a felvásárolt diót egyszerűen a teherautó platóján tárolja
ömlesztetten, diótörésig. A ponyvát napközben felnyitja, a dió szellőzik, és ha nem elég
száraz, szárad is.
A szabadban végzett ömlesztett tároláshoz nem elég száraz az őszi éghajlatunk. De olyan arid éghajlat alatt, mint például
Kelet-Törökországé, egyszerűen az udvarra is leöntik a diót, úgy is eláll.

Egy horvátországi felvétel a dió tárolásáról:

A zsákos dió többszörösen egymásra rakott raklap-egységrakományok formájában is tárolható:

A kistermelő diósgazdának nemcsak a diótermése kisebb, a diótárolási problémája is.

Jaj, most veszem észre, tisztelt egydiófás (vagy hétszilvafás? - nem tudom pontosan) Kollégám, hogy Önre nem gondoltam.
Csak a diótermelő nagyüzemre.
Ön hol tárolja héjas dióját? Ha még nincs rá elgondolása, megfontolásra ajánlom francia parasztok példáját, és varrjon
diószsákot. Ugyanilyent, mint a képen van, ugyanilyen szándékos helyesírási hibával.
Attól lesz falusias. Vagy tanyasias, nem tudom pontosan.

Héjas értékesítés
Mottó:
"Eine einzige Nuss rappelt nicht im Sack."
(Egyetlen dió nem csörög a zsákban. - német közmondás)
Dióérétékesítéskor héjas dió fogalmán a száraz, szép héjas diót szoktuk érteni. Az árak erre vonatkoznak. Ezért vigyázzunk,
a kellően le nem szárított, megfelelően ki nem válogatott héjas dió kereskedelmét ne értsük ide, mert az tévútra vezethet, ha
az árakat hasonlítjuk össze.
Ez a dió héjas ugyan, el is adták, de nem száraz, és válogatatlan. Nézzük a fekete szemeket benne. Szárítani, válogatni kell.

A diószárítással már foglalkoztunk, nézzük a válogatást.
A héjas dió válogatásának gépesítését Amerikában, Kaliforniában vezették be először. Archív felvétel következik 1930-ból, a
világgazdasági válság idejéből. A felvétel tanulsága, hogy a gazdasági válságot műszaki fejlesztéssel lehet túlélni. Mert így a
piacon maradhatunk, ha a konkurencia tönkremegy is.

A következő kaliforniai kép jelen időben mutatja ugyanazt a munkát, a dióválogatást. A technika ugyanaz. Ennek is van
tanulsága. Ha nem kell, nem kell fejleszteni, jó a 75 évvel ez előtti technika is.

Héjas dió válogatás előtt egy hazai üzemben:

Dióválogatás 2010-ben Chilében:

A héjas diót először minőség szerint kell válogatni, ki kell szedni belőle a törött, a férges, vagy bármilyen más szempont
szerint nem megfelelő szemeket, majd a kereskedő igénye szerint méretre kell válogatni.
Vagy fordítva. Előbb gépi úton méretre válogatni a szárított héjas diót, majd futószalagos kézi válogatást végezni.
Lengyeltótiban ez a sorrend. A válogatógép fölső részén történik a gépi osztályozás, és a középen lejövő szortiment kerül a képen nem látható - hosszában három részre osztott futószalagra. A kétoldalt álló válogatószemélyzet a szalag középső
részére dobja az árunak nem megfelelő szemeket.

Egy nagyobb méretű, kb. 10 m hosszú diókalibráló henger üzemel Karádon. Előnye, hogy egy menetben válogat hat
méretosztályra. A szakaszok egyenként bő 1 m hosszúak, a gép magassága 4 m.
A minőség szerinti válogatást nagyobb üzemekben futószalagon szokták végezni.
Baloldalt egy régi kaliforniai felvétel látható. 1965-ben még Kaliforniában is az
egyszerű, futószalagos kézi válogatást alkalmazták. Jobbra pedig jelenleg
kapható, francia gyártású dióválogató szalag, diós kisüzemeknek.
A héjas dió méretét háromféleképpen értékelhetjük: a dió átmérője, térfogata
vagy súlya alapján.

Balra is látható egy diómérési módszer, de az nem komoly. Így nem
mér senki, a dió körmérete nem használatos.
Jelenleg a kereskedelem az átmérő szerinti méretet alkalmazza, de
az sem fejezi ki a dió valóságos nagyságát. Nagyobb, első osztályú
méretnek a 32 mm fölötti diót tekintik. De a legalább 30 mm-es
diót is nyugodtan eladhatjuk első osztályúként, mert az is nagyon
szép. Franciaországban 28 mm-nél kezdődik az első osztályú dió, pedig ők a dió
minőségével túlzott követelményeket támasztanak.
Ha nincs dióosztályozó gépünk vagy legalább rostánk, kielégítő megoldás, ha a legkisebb
szemeket szedjük csak ki. Természetesen, ez a javaslat csak a hazai hivatalosan elismert
nemesítésű diókra vonatkozik. A magyar dió szebb az elmisztifikált francia diónál.
A dió mérete nagyban függ alakjától, a csúcsi rész és a karima alakjától.
Héjas dió válogatása futószalagon és hengersoros válogatón:

A héjas dió méret szerinti osztályozása gépi úton:

A dió méret szerinti kalibrálására Kaliforniában is az imént Lengyeltótiban látott válogatógéphez egészen hasonló
berendezést használnak. (Ezek a kaliforniaiak biztosan láttak valamit, amikor Lengyeltótiban jártak.) De náluk más a
sorrend, először kidobják kézzel a rossz szemeket, és a kalibrálóról konténerekbe ürül a készáru.

A kaliforniai forgóhengeres diókalibrálóhoz igen hasonló, bár kisebb méretű kalibrálóhengeres gépet gyártanak Kievben is.
Jó 5 m hosszú, több, mint 2 m magas, kb. 1 m széles az NRS-4 nevű gép. Sorrendben 20, 25, 30 és 40 mm-esek a hengerpalást
furatai. A diót laposvas-borda hajtja előre. A gép óránkénti átbocsátó képessége 350 kg. A gép képe:

Diókalibrálás egy francia nagyüzemben:

És Chilében, ahol az osztályozóhengerről lejött diót 25 kg-ra egalizált zsákokba töltik.

Különböző alakú diók nagysága a térfogat alapján mérhető össze. A legkedvezőbb a 22-26 cm 3 nagyságú. A 26 cm 3-en felüli
diók esetében a nagyság általában már a bél mennyiségének és minőségének rovására növekszik, s ezt a hozzáértő
fogyasztók is így értékelik, tehát a 26 cm 3-en felüli diók piacossága csökken. A 26 cm 3-en felüli diók másik hátrányos
tulajdonsága még, hogy a héjfelület alakulása is romlik, általános a dudoros és rücskös felület. Természetesen kivételek
vannak.
A harmadik méretmeghatározó tulajdonság a diógyümölcs súlya. Ez a különböző
dióváltozatok esetében 5-19 g közötti lehet. A súlyosabb dió általában értékesebb.
A héjas értékesítésnél kialakult az az elítélendő szokás, hogy a héjas diót fehéríteni kell.
A kereskedők így igénylik, mert a vásárlóknak így tetszik, főleg Nyugat-Európában. A
fehérítés kénnel történhet, ezt a németek "Schwefelbad"-nak mondják.
Fehérített dió:

Amikor elkészítettük az eladásra szánt héjas diót, készítsünk gusztusos mintacsomagokat, hogy a kedves vevőnek legyen
ingere héjas diót vásárolni.

A kereskedői igény szerint raschel zsákba mért 10 kg dió, vagy papírzsákos dió, ha a tisztelt vevő úgy igényli:

10 kg-ra egalizált zsákos dió, szállításra várván:

A héjas dióként értékesíteni kívánt tételeket a vevő igénye szerint csomagoljuk nagyobb zsákba vagy kisebb, egalizált
műanyaghálóba, ami a fogyasztó számára már vásárlási egységcsomagot képez. Ez utóbbi esetben a csomagolóanyag színét
és anyagát úgy válasszuk meg, hogy a szép magyar dió minősége minél jobban látszódjon. Szerintem a dió a fehér raschelhálóban mutat a legjobban, vagy a most látott sárgában. De ha ilyen világos színűt éppen nem kapnánk, nézzük meg, a piros
se csúnya.

Az egységcsomagok kialakításánál alapul vehetjük a franciák kereskedelmi szokványait. Félkilós és 1 kg-os egységet

zacskóba készítenek, 5 kg-osat necchálóba, 10 kg-osat kartondobozba, 25 kg-osat zsákba.

Úgy látszik, minden csomagolási módot a kereskedő igénye ír elő. Nekünk könnyű a dolgunk, csak alkalmazkodnunk kell,
gondolkoznunk nem. 40 kg-ra egalizált zsákos dió Koreában, a zsákok közé rejtett zsákocskák biztosan a kereskedő
megvesztegetésére szolgálnak, hazaviheti, nem kell egy nagy zsákot felbontania, ha diót akar enni:

Diókínálat rekeszben:

Automata gép tölti a hullámkarton rekeszeket egy nagy francia diófeldolgozó üzemben:

Amerikában is így csomagolnak.
Az egyik legnagyobb (lehet, hogy a legnagyobb) amerikai dióexportőr cég, a Diamond egy sor európai országban jelen van
héjas diójával. Félkilós, egy kilós celofánzacskós, szépen kiszerelt árut kínál.
Az alábbi kép olaszországi, római hipermarketben készült, a kínált amerikai dió (fajtájára nézve Hartley) igazán nagyon jól
mutat az ízléses csomagolásban.

Most már, hogy mint termelők teljes mértékben eleget tettünk a leendő vevők igényeinek, joggal merül fel bennünk a kérdés,
hogy mennyiért tudjuk diónkat értékesíteni.
Nem új a kérdés. A termelő szeretne jó árat kapni érte, de azt nem engedik. Volt idő, amikor hatóságilag szabták meg a héjas
dió árát. Nem csak a kommunizmus építése idején!
Például 1941-ben, amikor a hatóság intézkedését így dobolta ki a szeghalmi kisbíró: "Nagy Józsefné sz. Tóth Zsuzsanna
szeghalmi lakost azért, mert héjas dióját a megengedett áron felül árusította, csendőri felügyelet alá helyezem."
Ma sincs ez másként, nagyon alacsony árat vár el a fogyasztó a termékeinkért. Magyarországon a vevő
ahhoz van szokva, hogy a dió csak lehull a fáról, és össze kell szedni. És arról is tudnunk kell, hogy
Amerikában teljes gépesítéssel, magas hozamokkal olyan olcsón tudják termelni a diót, hogy Európában
se drágább a héjas diójuk - a mi pénzünkre átszámítva - 250 Ft-nál. Ha német exportra termelünk,
tudjunk róla, hogy a legnagyobb exportőr, a Garten Kft az elmúlt években 200 Ft/kg körüli áron vásárolta
fel a szép héjas diót, és csak mostanában emelkedik a felvásárlási ár.
Mihez hasonlítsuk a héjas dió termelői árát? Mi ér többet, 1 kg dió vagy 2 gombóc fagylalt?

Ugyanakkor az egyik hazai hipermarketben 800 Ft/kg volt a héjas dió fogyasztói ára. És még csak nem is volt szép.
No, ha mindezeket tudjuk, nézzük meg egy német zöldségkereskedő árcéduláját.

Ez - ugyancsak forintra átszámolva - meghaladja a 2500 Ft-ot. Nekünk viselnünk kell a telepítés,
sok éves ápolás költségét is, és jó, ha a tizedét megkapjuk érte. Így tessék kalkulálni.
Ha pedig egy holland fogyasztói piacon nézünk körül, 5 euróért kínálják a jobboldali képen
látható diót. Az alanti kép pedig 5,50 eurós árú héjas diót mutat. Pedig nem is szép.

Vagy nézzük az említett római hipermarketet, ahol 1 kg héjas amerikai diót 5,5 euróért, 1 kg olasz diót 6 euróért lehetett
megvenni. A mi termelői árunk 1 euro alatt van.

Egy másik olasz hipermarketben már olcsóbb a héjas kaliforniai dió: 5 euro.

A kínai dió - igaz, nem a legjobb minőségű, és messze van - versenytárs lehet. Jelenleg Kínában hajóra rakva 1,25 dollárért
(kb. 250 Ft-ért, kb. 1 euróért) ilyen héjas diót kínálnak:

De addig, amíg nem érkezik meg a kínai diót szállító hajó, nyugodtan követhetjük egy francia diósgazda példáját, aki 1 kg
héjas diót 4,22 euróért kínál.

Héjas dió a piacon:

Csak az a baj, hogy vevő nincs.
Héjas dió termelői értékesítése háztól:

Törés
Mottó:
"Vak dióként dióban zárva lenni
s törésre várni beh megundorodtam."
(Babits Mihály: A lírikus epilógja)
Mottó:
"A nagy diófa alatt kerek malomkő asztal, mellette csepp kis leány.
Tördösgeti a diót…"
(Kós Károly)
Az árudió nagyobb része ma is kézi törés után, dióbélként kerül
piacra. Ma már a csepp kis leányokat nem lehet diótördösgetésre rávenni, ezért keresnünk kell a gépi törhetőség
lehetőségeit.
Mert a malomkő asztal még megvan a dióskert szélében, de csepp
kis leányt már nem találunk mellette.

„Asztali dió”-nak a szerszám nélkül, kézzel törhető diót nevezik. Dehát a diótermesztők árudiója többségében nem ilyen, azt a
termesztőnek vagy a feldolgozónak kell megtörnie.
A dió törhetősége fajtától függő tulajdonság. A törhetőség fogalmával akarjuk jelezni, hogy a dió milyen arányban ad a
tisztítás során töretlen, ép feles dióbelet, illetve a feles dióbél mellett milyen arányban nyerhetők ki a fél bél mellett negyedek,
kisebb béldarabok. A törhetőség a diónál nagyon fontos, mert ez határozza meg a dióbél értékét.
A törhetőség (és a szállíthatóság, továbbá a bélarány) szempontjából fontos a csonthéj vastagsága, ami 0,6-2,2 mm között
szokott lenni. A legkívánatosabb a vékony, de kemény héj, ami ütésre pattanva reped, s így a belet nem sérti. A hazai
diófajták héjvastagsága 1-2 mm között szokott lenni, de természetesen nincs két egyforma dió, és a héj vastagságát,
keménységét az időjárás is befolyásolja.
A dió gépi törhetőségére a dió alakjából következtethetünk. A gömbölyded alakú, bármely oldalán törve egyformán jól törő
típus a legkedvezőbb a gépi törhetőség szempontjából, ez adja a legmagasabb arányú ép belet.
A törés, válogatás szempontjából fontos a héj bélrekeszeinek anyaga. Igen rossznak kell minősíteni az olyan diókat, amelyek
bélrekesze csontos, kemény, sőt, esetleg a héj belső falán is vannak kemény rekeszek. Az ilyen diót hívják kődiónak vagy
kulcsos diónak. Az ilyen dió belét nem lehet épen kinyerni.
Hogy abszolút értékben mekkora erő kell a diótöréshez, korábban, egy amerikai összehasonlító vizsgálatra alapozva 15 kgban adtam meg. Azóta már pontosabb ismeretekkel is rendelkezünk, német diákok közreadott publikációja alapján. Persze, a
vizsgálat egy bizonyos, előzetesen nem meghatározott diótípusra vonatkozott. Mivel a diótermés ebből a szempontból igen
nagy eltéréseket mutat a kődiótól a papírhéjúig, nem is az abszolút számok az érdekesek, hanem a tapasztalatok.

Egy dió feltöréséhez a mért szélső értékek szerint 10-130 kg erő kell. Erős a gyanúm, hogy nem egy elismert, ismert diófajta
diói kerültek vizsgálat alá, hanem vegyes, kemény magoncdiók.
Lényeges különbséget tapasztalunk attól függően, hogy milyen irányból hat az erő a dióra. Legkönnyebb a csúcsa felől
megtörni, amihez átlagosan 309 N (31 kg) kellett. Oldalról, a karimát nyomva az erőigény 406 N (41 kg) volt.
Ebben a két irányban a vizsgálat során semmilyen összefüggést nem lehetett felfedezni a dió mérete, súlya és a szükséges erő
nagysága között. A harmadik irányból, vagyis oldalról, a lapra mért nyomással viszont egyenesvonalú összefüggés adódott.

Minél nagyobb, minél nehezebb a dió, annál nagyobb erő kellett a feltöréséhez, átlagosan 929 N (94 kg), ami a 10 g súlyt
éppen meghaladó diónál volt szükséges.

Az eredmény érthető is. Oldalirányú nyomásra a karima "abroncsa" fogja össze a diót, minél fejlettebb egy dió, annál
erősebben. Míg ha az erő közvetlenül - a csúcsnál vagy oldalt - a karimát éri, ott roppan össze leghamarabb. A csúcsán
gyengébb, mint oldalt.
A mérés képei mindhárom irányból:

A képek alapján egy másik, az eredmény számértékeit felfelé befolyásoló tényezőre is rájöhetünk. Látjuk, a törőkar - hogy
megfogja a diót - kissé be van vágva, emiatt a dióra nem egy ponton hat az erő. Ha több ponton akarjuk egyszerre
megroppantani, nagyobb erőre van szükségünk. Ezért a vizsgálati eredmény átlagos számértékei nagyobbak a vártnál.
Tisztelt fizikatanár Kollégám, nem kellene a fenti vizsgálatot a hibák kiszűrése után idehaza is lefolytatni, a középfokú
természettudományos képzés fellendítése céljából? Tisztelt biológiatanár Kollégánkkal közösen? A hazai ismert diófajtákkal,
amelyek jó törhetőségére büszkék vagyunk? Az eredményt kérem, tudassák velem is, hogy a Képeskönyv egy későbbi
változatában helyet kapjon.
Eddig tartott a kötelező elmélet, következhet a gyakorlat.
KÉZI DIÓTÖRÉS
A kézi diótörés, válogatás a diótermesztés legmunkaigényesebb, legköltségesebb művelete. Talán már nem is tartozik a
diótermesztéshez, hanem élelmiszeripari tevékenységnek kellene tekintenünk. Persze, attól függ, a héjas diót el tudjuk-e adni,
akkor az a végtermék. Ha csak a dióbélre van kereslet, kénytelenek vagyunk töretni a diót.
Így volt ez régebben is. Diótörés, válogatás archív fotókon, Franciaországból:

Az üzemi méretű kézi diótörést is rendszerint kalapáccsal végzik, mint az otthoni, háztartási célú törést. A gumi- vagy
műanyagfejű kalapácsokkal szívesebben dolgoznak, mint a vaskalapáccsal.

A hazai kisebb diótermelők szempontjából rendkívül fontos lenne, ha nem túl drága törő és válogató gépet lehetne beszerezni.
Külön törőgépnek válogatás nélkül nem sok értelme van, mert a törés csak mintegy harmadannyi idő, mint a válogatás.
A törés, válogatás kézi munkája igen lassú, és ezért drága. Egy dolgozó egy nap 30 kg héjas diót tud megtörni, vagy 10 kg
dióbél válogatásával képes végezni. Ezért a diótermelők körében már igen régi az igény a törőgépekre.
Ha tehát nincs a diósgazdának diótörő gépe, kézzel kell törnie a diót. Ha győzi. Többségében nem győzi, ezért a törésre és az
azt követő válogatásra dolgozókat kell megfizetnie. Ithon is, külföldön is. Lehetőleg olyanokat, akik nemcsak megfizethetők,
hanem emellett még jól is dolgoznak. Na, ez nagyon nehéz.
Kézi diótörés Argentina fő diótermő vidékén, Famatina tartományban. Tessék megfigyelni, a tört és a még töretlen dió
keveredik.

Kézi diótörés reklámfelvétele egy moldáv feldolgozóüzemben:

Kezdetben a diósgazda gyakorlatlan. Amikor az első nagyobb termés bejön a dióskertjéből, nem tudja, mennyit fizessen a
dolgozóknak azért, hogy a munka is el legyen végezve, de ne is fizessen rá. Irányszám lehet számunkra, hogy egy francia
újságcikk szerint Franciaország diótermő vidékein 1 kg megtört, válogatott dióbélért 1 euro a kialakult bérszint. Már csak
hazai bérszintre kell átszámolnunk, és megvan a reális összeg.

Kézzel tört dió, válogatásra várva:

Erdélyben, a kárpát-medencei diótermesztés fellegvárában a híresen találékony székelyek nem a gépesítésen, hanem a kézi
diótörés hatékonyságának növelésén gondolkoztak el. Ki is fejlesztettek olyan, fából készült kézi diótörő szerszámot, amely a
kétkarú emelő elve alapján működik. A rövidebb kar két, széles pofából áll, amelyek egymás felé közelítenek, a hosszabb
karok nyomására. A két pofa belülről kimélyített. Az alsóba 4 db dió fér el, a diók a felső pofa rászorulásakor úgy
helyezkednek el, hogy mindegyiket azonos erővel roppantsa a felső pofa. Dióroppantó volt a neve ennek a székely

szerszámnak. Bemutatni, sajnos, nem tudom, képem nincs róla.
Ugyanilyen szellemes ez a koreai megoldás. Egy fogó szárait hosszabbították meg. Az alsó szár fixen le van hegesztve, a
felsővel finoman lehet szabályozni a roppantóerőt.

DIÓTÖRŐ GÉPEK ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN
Idehaza az Erdészeti Tudományos Intézetben konstruáltak 10-20 éve diótörő gépet, de abból ma már a prototípus sincs meg.
Kár, mert megbízható hírek szerint 30 kg-ot tört meg óránként. Ma már nem lelhető fel a gép, mert a gyártási jogát eladták,
és a jogtulajdonos nem gyártja. Ma már azt se tudni, az ki.
Tisztelt diótörő Kollégám, a magyarok találékonyságára, újító képességére kering egy legenda hazánkban, amit már elég sok
változatban hallottam. A téma: Hogyan szerkesszünk diótörő gépet?
A legenda szerint a diótörés gépesítésének megoldására összeült egy csapat, ötletrohamozásra (brain-storming). Azt is
mondják, ez a csapat a miskolci egyetemen ült össze, egy másik variáció szerint pedig Szerencsen, a csokoládégyárban. A
győztes megoldás szakított a dió hagyományos, roppantásos törésével, ehelyett lukat fúrt a dióba, és egy változat szerint
sűrített levegővel, más változat szerint belobbantott gázzal robbantotta le a dióhéjat a bélről, ezzel épségben maradt meg a
dióbél.
Állítólag ki is próbálták, és üzemelt is egy ilyen gép. Hát, igen, a magyar fantázia! Fantázia, az van, de megoldás nincs.
De ha tisztelt Kollégám többet tud erről, sziveskedjen velem megosztani, hogy utánanézhessünk.
Addig pedig tovább törhetjük a fejünket, hogy milyen diótörő gépet szerezzünk be. Mennyivel nehezebb a helyzetünk, mint a
mandulatermesztőké! Nekik kínálnak törőgépet, például a képen láthatót, amelyben forgó hengerek törik a mandulát.

Először én is ilyen elven működő diótörőt képzeltem el, de egy mandulatermesztő kolléga felvilágosított, hogy az ilyen gép
dióra nem jó. Csak mandulára. Állítólag.
Ugyancsak forgó hengeres mandulatörő gép ez is, hazai, péceli gyártmány, de a gyártó bevallása szerint is legfeljebb 2-3 mm
méretkülönbség lehet a törendő szemek között. Tehát valóban csak mandulára jó, mert a törésre szánt diót nem tudnánk
ilyen pontosan kalibrálni. (A 2 mm-enkénti diókalibrálás nagyüzemi technológia.)

És most jöjjenek a létező diótörő gépek.
Muzeális értékű, kézi hajtású francia diótörő gép fényképe látható. A törést a két henger végzi, és alatta bizonyos
morzsolással is segítik a bél és a héj szétválását. A hasonló, hengeres törők lényege, hogy a két henger enyhén távolodik, és a
távolabbi végüknél a távolság állítható. A dió addig halad előre, amíg a méretének megfelelő nyílás-szélességet el nem éri, és
akkor törődik.
Elől a további tisztítást igénylő héjas bél jön ki, a maradék héjat pedig csiga kotorja hátra. A gép nem tesz lehetővé minőségi
dióbél kinyerést, inkább csak dióolajkészítési célra jó.

Lábhajtásos francia diótörő szerkezet fényképe következik. Mozgáskoordinációt igényel, amikor a lábat lenyomjuk, a
kezünket ne tartsuk a kalapács alá!

Itt pedig egy hazai barkács-megoldást mutatok. Szőlőprés mintájára készült gép, amelynél a törést két, egymás felé forgó
bordás henger végzi. A hengerek távolabb vannak egymástől, mint egy szőlőprésben, és távolságuk állítható. A gép
villanymotoros meghajtású, a fordulatszám lassítására két ékszíj szolgál.
Ez a gép egy egyhektáros dióbirtok termésének téli feldolgozását teszi lehetővé. Tulajdonosa, egy közel nyolcvan éves hölgy
kényelmesen eldolgozgat vele, téli elfoglaltsága a megroppantott diók kibelezése.

Másik, barkács-szintű megoldás a kiselejtezett MTZ-sebességváltó fogaskerekeinek szembeállítása. Az egyik fogaskerék
meghajtott, a másik szabadon fut. A meghajtás kézi, a fogaskerekek távolsága durván állítható. El lehet vele dolgozgatni, a
kiskert termését nyugalmasan meg lehet törni. Itt éppen mogyorót törnek.

Ugyanez a típus villanymotorral is meghajtható, és a kerekek is lehetnek más eredetűek, jelen esetben azt hiszem,
szőlőprésből származnak.

Mogyorótörésre egy garatszűkítő fadarab behelyezésével állítható át.

Házi szükségletre jó.
Hasonló gépet kisiparos is gyárt Gyöngyösön, nagyon olcsón. Ennek a képei következnek. Csak az egyik henger bordázott, a
sima henger távolsága milliméter-pontosan állítható.

A gép árában méret szerinti előválogató is benne van, szintén nagyon olcsó kivitel. V-alakban álló két henger engedi át a
felöntött diót, a hengerek távolodása a tengely végének másik horonyba helyezésével változtatható. A cső műanyag, a
rátekert műanyagzsinórra villanyszerelésben használatos zsugorcsövet húztak.

Persze, sokat lehetne rajta javítani. A lényeg az, hogy működik, és olcsó. Mandulára, mogyoróra, barackmagra is jó. A ház
körüli néhány diófa termésének megtörése nem gond többé.
Egy ilyen gyártmányú gép most eladó Debrecenben, de a gyöngyösi gyártás is folyamatos.

Hazai gyártmányú lengőkaros diótörő gép fényképe következik. Kisüzemi gép. Falusi mesteremberektől lehet ilyent rendelni,
olcsón. A gépen ketten dolgozhatnak egyszerre, a diót kézzel helyezik a billenő karok végén lévő törőfejek alá, amelyek
ferdén vannak kiképezve, hogy - előválogatás nélkül - a különböző méretű diószemek folyamatos törése biztosított legyen. A
törőfej nem nyomja össze az ember ujját, mert a kar másik végén, a gép közepén levő henger emelkedése állítható.
A héj és a vele kevert dióbél a gép alá helyezhető ládába, edénybe hullik.

Másik hazai törőgép, másik gyártótól, Fehérgyarmatról. Ez kisebb, de ez is kétszemélyes. Két személlyel 20 kg/óra a
teljesítménye, nagyobb szemű dióból. A házikerti vegyes dióból csak 10 kg/óra. Nem sok, de a gép nagyon olcsó.

A diótörést vállaló kisgazdaságok helyzete Amerikában se könnyebb. Amerikában - a Kalifornián kívüli területeken - is
inkább a kisebb diótermelő gazdaságok keretében végzik a diótermesztést. Ott is gondot jelent a termelők számára a törés és
válogatás gépesítése. Gépet nem kínálnak számukra a mezőgépgyárak, csak jótanácsokat. A következő technológiát
javasolják.
A száraz diót méretre kell válogatni, és a nagyjából azonos méretűeket kell a törőgépre felönteni. Ha túl nagy a méretbeli
különbség a diószemek között, akkor a legnagyobbaknak a belét is összeroppantja a törő, a kisebbek pedig töretlenül esnek
át rajta. A törőgép mindenképpen nyomó-elven működjön, vagyis a dióra mért nagy ütés helyett kismértékben roppantsa meg
a dió héját. Például egy meghajtott forgó henger, ami szabályozható távolságban van az álló résztől vagy meg nem hajtott
hengertől.
A válogatás egy része egyszerű szívó vagy fújó ventillátoros megoldással elvégezhető gépi úton. Ahol a megtört dió lejön a
törőgépről, szabályozható erősségű légáramon esik át. A dióbél és a dióbelet tartalmazó héjrészek közül a könnyebb, törött
héjrészek kifújásra kerülnek, és a dióbél, valamint a béltől el nem vált héjrészek gyűjtőtartályba esnek. A légáram finoman
beszabályozható.
Az amerikai diótermelőknek a törő és válogató gép házilagos megtervezését és kivitelezését ajánlják. Akár egy
kemencefújtató használatával is.

Amerikai, Hunt féle törőgép:

A kínai kisgépek olcsók, és állandóan rendelhetők. De mit tudnak? Az első állítólag 60 kg-ot óránként, a másikról nincs adat.

És milyen minőségűek? Talán Magyarországon is gyárthatnánk kínai minőséget, ha ismernénk a gépet.
Török diótörő gép:

Ez a koreai gyártású törőgép láncra szerelt kanalakkal hordja fel a diót, és a törést egymás után, sorban elhelyezett,
dugattyúszerűen mozgó kalapácsok végzik.

Ilyen a megtört diója:

Argentin megoldás következik. Állítólag automata, állítólag jól működik, de nem látni, hogy hogyan.
Feltételezhető, hogy közel méretazonos diókra jó, mert úgy látom, a hét diót egyszerre roppantja. Ha tényleg automata, és a
gép rendezte sorba a hét diót, felötlik a kérdés, hogy hogyan tudta a gép a diókat úgy sorbarakni, hogy mindegyiknek a féldió
közepe essen előre, vagyis hogy törés után a bél feles maradjon. Ha kézzel rakták fel a diókat ilyen szépen, akkor nem
automata.

Asztali diótörőgép ismertetése Svájcban egy szakmai bemutatón. A gép lehet, hogy francia, lehet, hogy német (Feucht), de a
hozzá kapcsolt héjkifúvó biztos, hogy francia, AMB gyártmány.

A hazai diótörő üzemek számára jól használhatók a
francia törőgépek, amelyekből különböző
teljesítményűeket választhatunk. A bemutatottakat az
AMB Rousset cég gyártja, Beaulieu-ben. Műszakilag
jó, üzembiztos megoldások.
A legisebb, asztali, Micro nevű (jobbszélen) óránként
15-30 kg-ot tud, a háromsoros pedig 50-et, hazai
tapasztalat szerint. A háromsorosat magam is kipróbáltam,
tapasztalatom szerint 60 kg az óránkénti teljesítménye.
De kérdés, hazai dióbél-árak mellett ezek a gépek mit érnek, mert ugyan biztonsággal
roppantják a diót, de áruk a milliót meghaladja.
Ezek a gépek már a fejlettebb konstrukciói a francia gyárnak. Sikerült egy korábbi
konstrukciót is megnéznem. Működőképes ma is, csak elhatározás kérdése, hogy a
diótermesztő gazda mikor indítja be. Nagyon nagy gép, hat törőpofával. A teljesítményét
nem ismerem, de a kiszolgálását nehézkesnek tartom. A gép emelvényen áll, és fel kell hozzá vinni, felönteni a diót. Két képet
is készíthettem róla, de az a véleményem, hogy eljárt felette az idő. Ha diótörő gépet vásárolunk, javaslom, az újabb - hazai és
külföldi - típusok között keresgéljünk.

Egy nagyobb teljesítményű, háromsoros francia diótörő gép képe
jobbra látható.
Ez a gép 60 kg/ó kapacitású, ami nem kevés, mert egy nap akár fél
tonna is megtörhető rajta. Egy személynek gyakorlatilag egész nap a
gép kiszolgálásával, a héjas dió hátulról történő felöntésével és a tört,
de válogatatlan dió rendszeres elszedésével kell foglalkoznia, ha nincs
a géphez válogatógép kapcsolva.
Ez a gép háromsoros működésű, vagyis három törőfeje van. A hátsó
tartályból három kanál egyszerre emel ki három szem diót, amit
egyszerre ejtenek a gép első felén lévő három kúposan szűkülő
roppantó-pofába, ahol a diók méretüknek megfelelően különböző
magasságban akadnak meg, így a következő ütemben végbemenő
roppantás a diószemek nagyságától függetlenül egyformán töri azokat. Nem kell a diót méret szerint előválogatni.
Ez a gép működésének elve. Az elv helyes, de azért, hogy hasonló elvű gépet magunk is szerkeszthessünk, nézzük meg kissé
közelebbről, mert az ördög a részletekben van.
A törőpofák két félpofából állnak, amelyek belülről kúposan szűkülők, kb. 28 cm hosszúak, felül 6 cm-es, alul 2 cm-nél
kisebb nyílással. Így a gyakorlatban előforduló legnagyobb és legkisebb méretű dióra egyaránt jó. (Ez az elmélet, de a
gyakorlatban a mogyoró-méretű diók átesnek a két félpofa között, ezért hozzávetőleges előválogatást igényel a gép. Csak
annyit, hogy kb. 28-30 mm-nél kisebb vagy nagyobb diókat öntünk fel egyszerre.)
A félpofák közötti nyílás nem köralakú, hanem némileg laposabbra van kialakítva.

Egy kiszerelt félpofa:

A francia cég öntöttvasból készíti a félpofákat. De talán másféle vasanyag - hajlított laposvas vagy ferdén vágott vascső - is
megfelelne.
A félpofáknak működés közben három állásuk van. Amikor a két félpofa egy bizonyos távolságban párhuzamosan áll
egymással szemben, akkor esik közéjük a dió, és bárhol is álljon meg, a roppantó erő párhuzamosan löki egymás felé a
félpofákat, tehát minden dió a méretétől függetlenül ugyanakkora ütést kap.
Az ütés, roppantás után a két félpofa eltávolodik egymástól, a dió alul kihull. A pofák nyitott állásban:

A hátsó félpofák (a képen a jobboldaliak) a gép vázára függőleges helyzetben rögzítettek. Az elsők pedig egy olyan vázelemre vannak felerősítve, amely hosszan függőleges, amikor kell, akkor párhuzamos az álló résszel, és amikor kinyílik,
eltávolodik, kissé elhajlik attól. A törőpofák a gép felső részén vannak, az első váz-elem a gép alján csappal illeszkedik a gép
vázához. Ezt mutatja a következő kép.

Ennek az első váz-elemnek a felső részét egy tengelyen forgó excenter-tárcsa nyomja az álló rész irányába. Roppantáskor
pedig rövid időre még közelebb nyomódik, ekkor gumibakok érik el az álló vázat, és lökik el a váztól az első elemet, kinyitva
a félpofákat. A gumibak:

Gondolom, a gumibak szerepét akár rugó is átvehetné.
Az excenter-tárcsa vezérli a gépet. Mivel nemcsak vezérlés, hanem erőátvitel is a feladata, a tárcsa külső íve két, egymás
mellé szerelt apró csapágyon keresztül löki az elülső váz-elemet hátra. A tárcsa köríves szakasza kb. 120°-nyi, tehát a körív
egyharmada. Előtte a tengely közeléből gyorsan nő a távolság. A gép szinte ugyanolyan gyorsan zárja a pofákat, mint
nyitotta.

A körív végén a roppantást az excenter-tárcsa kiemelkedése végzi, ami néhány milliméterrel áll kijjebb a körívnél, és ez a
néhány milliméter pontosan szabályozható.

A gép jó működése szempontjából fontos az excenter-tárcsa forgásának sebessége is, ami kb. 40 fordulat percenként. Ezt a
villanymotorral egybeépített csigás hajtómű biztosítja. Más, fordulatszámcsökkentő megoldás - lánc, fogaskerék, ékszíj - is
meggondolás tárgyát képezheti. A villanymotor háromfázisú, 0,75-0,80 kw teljesítményű.

Nagy értéke a gépnek a fenti, egyszerűbb törőgépekkel szemben, hogy nem kézzel kell a diót adagolni, hanem tartályból
maga szedi. Csak bele kell önteni. Zsákból vagy almás ládából. Felhordóláncra szerelt kanalak - alakra nem kanalak, hanem
egyszerűbb megoldású elemek - emelnek ki egy-egy szemet. A láncon minden huszadik szemen van kanál. A hátsó tartály a

felhordólánccal:

A tartály alján, ahol a körforgó lánc kanala a tartályba bejön, részben azért, hogy dió ne hulljon ki, részben a lánc
tisztántartása végett kefék állnak keresztben, amelyek között a lánc kanala átfér. A lánc alsó fordulója, éppen a legalsó
helyzetben lévő kanalakkal:

A felhordóláncot és a pofák mozgását össze kellett hangolni. Amikor a kanalak a diókkal felérnek, és előre fordulva a pofák
közé ejtik, akkor kell a pofáknak párhuzamosan állniuk. Vagyis a vezérlő tengelynek és a lánckerekek tengelyének azonos
fordulatszámúaknak kell lenniük. Erre a célra lánccal összekötött két fogaskerék szolgál, amelyek azonos fogszámúak. Ez a
meghajtó fogaskerék:

Ez pedig a meghajtott, a láncot hajtó tengelyen.

A francia gépen láncfeszítő is van, de az feleslegesnek tűnik.

A gép jó minőségű munkát végez, a belet nem töri, nagyarányú a feles bél kihozatal, legalábbis a nemes hazai dióknál.
Ugyanis mint szó volt róla, a hazai diónemesítés során a fajtajelöltek értékelése során a jó törhetőség is szempont volt, az
elismert hazai fajták jól törhetők. Mert van másféle dió is. Olyan, amelyiknek a belső héjrészei nem akarják elengedni a
belet.
Tökéletes gép persze, nincs. Ennek a törőgépnek hibája, hogy az igen apró diók törés nélkül hullanak át a törőpofák között.
Hogy ezt megelőzzük, ha sok az apró diónk, engedjük át a diót előbb egy olyan osztályozógépen, amilyent a héjas dió
osztályozása témakörénél már láttunk. De az ott látottaknál jóval egyszerűbb, egy lyukméretű, másfél méter hosszú
osztályozóhenger megfelel. A lyukméret lehet 28 vagy 30 mm, ízlés szerint. A képeken látható osztályozóhengerrel egy
személy kényelmesen eldolgozgat, közben a hibás diószemeket is kikapkodhatja. Nem nagy ügy.

Az osztályozó henger a felöntőgarat felől:

A kimeneti oldal:

A gépi törés után gépi vagy kézi kézi válogatás következik.
A fenti géphez hasonló elven működik az ugyancsak francia Sommier diótörő gép. Csak egy felhordólánca van, de az
gyorsítja meg a törést, hogy a pofák közé került diót egy súlyrendszer fogja meg. Teljesítményét 100 kg/órában adták meg,
(ellenben aki kipróbálta, csak 70 kg-ot tudott elérni), és három személy kell a kiszolgálásához, mert az utána kapcsolt
pneumatikus válogató háromfelé szortírozza az anyagot, és azt folyamatosan el kell szedni. Másik hibájának azt tartják, hogy
a törőgépet az emeleten kell elhelyezni, a megtört, valamennyire szétszortírozott dió pedig a földszinten gyűlik. És a dióból
közel 6 %-os veszteség van, ami az AMB gépnél nem képzelhető el. Képem még nincs róla, de már keresem.

A francia törőgépekkel közel azonos méretű, de legalább kétszer akkora teljesítményű az
ukrán diótörő gép (200-250 kg/ó). A gépen a gyári beállításhoz képest a kalapácsok távolsága
5 mm-nyit állítható, és állítólag a gép nem igényel előválogatást, egyformán jól töri a különböző
méretű szemeket. Hát, kíváncsi lennék rá. Képe jobboldalt látható.
Örömmel jelentem tisztelt, az újra fogékony Kollégámnak, hogy Magyarországon is megindult
a diótörőgép gyártás. Még nagyobb teljesítményű is, mint a francia gép. Ha érdekli, - hogyne
érdekelné, mert már nagyon únja a diótörést, - gyártót tudok ajánlani. Ingyen.
A törőgépek munkája javítható, amit a következő munkafázis, a dióbél kiválogatása a megtört
dióból igényel is. A rettenetesen nagy kézi munka kicsit csökkenthető, ha a törögép után egy
héjkifúvót iktatunk be, hogy legalább a legapróbb héjdarabokat ne kelljen kézzel félresöpörni
válogatáskor. A francia AMB gépekhez rendelhető héjkifúvó, de az csak mintegy 30 %-át fújja
ki a héjnak, és a nagyját kézzel kell kiválogatni. A legkisebb AMB gépek:

És kissé nagyobb teljesítményűek:

A pneumatikus szeparátor képe önállóan, nagyban és kicsiben:

Ha ezzel a géppel nem tört diót, hanem héjas dió szeparáltatunk, akkor ez a gép a léha szemek kiválogatására igen alkalmas.
Ha hasonlót akarunk tervezni, tudjunk róla, hogy a dió kb. 45m/sec sebességű felfelé irányuló légáram esetén lebeg.
Kisebb-nagyobb teljesítményű Sommier típusú héjkifúvók:

Géppel tört, héjszeparált dió kézi válogatás előtt:

Két nagyobb teljesítményű gép jön. Az első egy amerikai törőgép, amelyik ujjszerűen fogja meg a diókat, és az emberi marok
szorítását utánozva tör, de állítólag nem vált be, mert a dióval nem bánhatunk vasmarokkal. A másik egy francia szeparátor,

a héj és a bél szétfúvására:

Amiről eddig beszéltem, az a kis- és középüzemi módszer. Igazán nagyüzemi törőgépet nem ismerek. Pedig nyilvánvalóan
létezik, mert a kaliforniai dióbél Európába is eljut, és a francia Coopenoix szövetkezet is ezertonnákat szállít exportra
dióbélből.
Szükség is lenne nagyobb teljesítményű törőkre, mert már a hazai nagyobb gazdaságok is ott tartanak, hogy ha egyszer leáll
a héjas dió eddig kiváló exportja, meg kell törniük a diót.
Persze, ha gépesítésről van szó, Amerikával nem versenyezhetünk. Újabbnál újabb, kisebb-nagyobb diótörőgépeket
jelentetnek meg, és kínálnak eladásra. A következő törőgépnek nem látható a működési elve, így nem másolható le eleve. Így
őrizhető meg az amerikai versenyelőny.

Mi pedig, szegény keleteurópai diótermesztők, sokszor meg kell, hogy elégedjünk ötven éves, kidobott kaliforniai diótörő
gépekkel. Talán nagyobb teljesítmény kihozható belőlük, ha levertük a rozsdát, mint az új francia gépekből. Például mi lenne,
ha kaliforniai mintára egy sor törőhengert fektetnénk egymás mellé? Próbáljuk ki!

Vagy nézzünk bele ebbe a kúposan szűkülő törőgépbe, amibe csak fel kell hordani a diót, és ahogy szűkül, egyszer csak
megtörik a dió.

Nem győzöm magam ismételni, annyira fontos. A kézi dióválogatást vállaló dolgozókat nagyon meg kell kímélni, amíg
egyáltalán találunk asszonyokat, akik nagyon kevés pénzért hajlandók diót válogatni. Ezért a gépi törés után, kézi válogatás
előtt nagyon szükséges, hogy az apróbb héjdarabokat a tört dióból ki tudjuk fújatni. Fentebb mutattam erre a célra szolgáló
szeparátorokat, de a következő, mandulára kifejlesztett szeparátor elve is azonos, a héjdarabok könnyebbek, jobban
fújhatók, mint a bél, vagy a belet is tartalmazó héjrészek. Próbáljunk hasonlót beszerezni.

A törés ha gépesíthető is, a válogatás problémája viszont a fejlett világban sincs megoldva. Így válogatják ki a dióbelet a
héjból egy francia diótermelő családnál, Fornoniéknál:

De erről már csak a következő részben.

Válogatás
Amikor a dióbelet kibontjuk a héjából, egyben válogatjuk is. Nemcsak a héjrészeket és a dióbélgerezdek közti válaszfalakat távolítjuk el gondosan, hanem lehetőség van az apróra tört bél
különválogatására és a megbarnult, sötétbarna színű bél kiszedésére. Ez utóbbi értéktelen, illetve
madáreleségnek még megfelel. A dióbél apró törmeléke viszont tökéletes értékű emberi élelmiszer.
Csak azért válogatjuk mégis külön, mert a vevő - kereskedő vagy fogyasztó - nem szereti a feles és a
nagyobb méretű dióbél-darabok közt látni. Tehát leértékeli, olcsóbban veszi csak meg. De azért áru
lesz abból is.
Héjdarabok, rekeszek viszont egyáltalán nem maradhatnak a dióbél között. Aki evett már dióbelet,
az viszont tudja, hogy mindig marad benne héjdarab.
Hogy mégse maradjon, azt szolgálja a következő munkafázis, a dióbél további kézi válogatása.
Válogatószalagon is végezhető, de sima, tiszta asztalon ugyanolyan jó.
Nagyon lassú, Hamupipőkének való munka.
Fent egy francia üzemben végzett kézi dióválogatást láttunk, itt ugyanazt Moldáviában, Komrat városban.

A következő kép Romániában készült, közelebbről Batizon.

Ha bizonytalanok vagyunk a válogatott dióbél minőségét illetően, hívjunk segítséget. Több szem többet lát:

Gondosan válogassunk, mert jön az utóellenőrzés! Ez a fiatal hölgy, Mirella, 12 kolléganője munkáját ellenőrzi. A válogatott
dióbelet még egyszer rostára önti, ahol az apraja lehull, és szem elé kerül az esetleg a dióbél között maradt héjdarab vagy
sötét színű bél. Csak ezután mehet német exportra.

Tisztelt dióválogató Kollégám megfigyelte a látott dióválogató asztalokat? A látottak alapján azt gondolhatnánk, hogy
dióbelet válogatni akármelyik sima, tiszta felületű asztal megteszi. Nem ám! Élelmiszerhigiéniai szempontból csak a - nem
tudom, milyen kód- és szabványszámú - rozsdamentes acél asztal felel meg, amint az alábbi képen látjuk. Kéretik betartani, és
a kép szerint dolgozni.

A dióbél súlyának a héjas dióhoz viszonyított arányát nevezzük bélszázaléknak. A hazai, honos dióváltozatok bélszázaléka tág
határok, 28-56 % között változik. Mondani sem kell, az alsó határ közelében levő diók a felét sem érik az ellenkező
végletnek, mert nemcsak kétszerannyi dió, hanem kétszerannyi munka is kell ugyanannyi dióbélhez. A jobb magyar
fajták közel 50 %-os bélaránya jónak mondható akkor is, ha a fajtaleírásban megadott bélarányra üzemi
veszteségként még legalább 5 %-ot rá kell számolni.
A szárított, tört dió belének további szárítására már nincs szükség. Illetve ha szükség van rá, az régen rossz, mert akkor
korábban hibáztunk, és azt kell valamennyire helyrehoznunk. Mindenesetre dióbél-szárító szekrényként árulják az alábbi,
meleg levegővel üzemelő szekrényeket, amelyekben kihúzható, rácsos aljzatú tálcán szárad a dióbél. A meleg levegő alulról
felfelé halad, és szükség szerint tolózárral visszaáramoltatható, vagy kivezethető.

A képen látható külföldi berendezésekhez megszólalásig hasonlót Budapesten is lehetett kapni, saját fejlesztésűként
propagálva. A dióbél szárításán kívül gyümölcsaszalásra, gyógynövény-szárításra (diólevél-szárításra!) is használható, de
hátránya a sok kézi munka és energiaköltség mellett az alacsony teljesítmény. Ami a dióbél-szárítási kapacitását illeti, talán
hihetetlen a 250-300 kg-os adat. Dióbél számára a magas hőmérséklet is hátrány.
A dióbél szárítására léteznek külső energia felhasználása nélküli, környezeti levegős dióbél-szárító tálcás állványok is. Az itt
bemutatott tálcák fiókszerűen kezelhetők, de létezik egymásra rakható rekeszekből kialakított szárítóállvány is.

Rakodórendszerű szárító-szita a dióbél szárítására:

A dióbél válogatására viszont mindig szükség van. Ha nem a kézi törés során válogattuk külön a feles dióbelet a nagyobb és
az apróbb darabostól, akkor gépi úton kell a válogatást elvégeznünk.
Léteznek a héjas dió osztályozására használatoshoz hasonló rostás válogató gépek, rázóasztalok, jóval kisebb furatokkal,
mint héjas dió esetében. A feles dióbelet nagy pontossággal elkülönítik a darabostól. Az első kép egy bemutatón készült, a
többi pedig működés közben.

Francia dióbélrázó asztalok:

A vibrációs osztályozó nem sérti a dióbelet, az szinte táncol a rostája fölött.

Magam csak kétféle minőségi osztályt készítek, feleset és ami annál kisebb, azt darabosnak nevezem. Mert szerintem ha
bármely édesipari, sütőipari célra darálják a dióbelet, annak darálás előtti mérete igazán nem fontos.
Más, dióválogató kollégák is sokan vannak úgy, hogy megelégszenek a kétfelé válogatással. Mint a képen is látni:

De a dióbél méret szerinti kategorizálásának nincsenek határai. Egy amerikai diófeldolgozó, a Crain Walnut például a
következő méretválasztékot kínálja.

Hát, aki ebből se tud választani, az nem is akar igazán diót venni.
Egy francia diófeldolgozó üzem (Alain Riviere üzeme) a frissen tört dióbél szárítására is
berendezkedett, szárítókamrába teszik a frissen tört diót. Ezzel a módszerrel a 12 % körüli
víztartalom 5-6 %-ra csökkenthető. Szerintük így a legbiztonságosabb a dióbél tárolása.
A dióbél kalibrálását rázóasztalokon végzik, a következő méretekre:
A 22 mm-t meghaladó feles dióbélből 350-400 db tesz ki 1 kg-ot,
a 20-22 mm-esből 400-500 db,
a 17-20 mm-esből 500-600 db.
Ezen kívül kézi válogatást is végeznek, színre.
Gyártanak és kínálnak egészen nagy teljesítményű dióbél-kalibráló rázóasztalokat is. A képen
látható példány 850 kg dióbelet képes óránként kalibrálni. Három rostával szerelték fel, 22, 8
és 4 mm-esekkel. A liszt-minőségű törmelék képezi a legalsó frakciót.

Én azt hiszem, egy hazai átlagos diósgazdának ilyenre nincs szüksége. Ha mégis sok dióbelet kíván eladni, javaslom, előbb
tájékozódjon a hazai rázóasztal-kínálatból. Ügyes falusi mesteremberek készítik a hazai rázóasztalokat.
A dióbél fogyasztói méretű kiszerelése, zacskókba töltése szintén gépesített. Automata zacskótöltő gép képe Franciaország
egyik legnagyobb diófeldolgozó üzeméből:

Végül a legnagyobb diófeldolgozó kaliforniai cég, a Gustine cég diótörő, válogató gépsorának képei:

A Gustine cég diótörő, válogató, csomagoló komplexumában évi 12.000 tonna dióbelet tudnak hűtött állapotban tárolni. A
cég képe madártávlatból:

Ez már nem a mi méret-kategóriánk.
Most pedig helyre kell igazítanom magam. Feljebb azt mondtam, a megtört dió pucolására, vagyis a héjból való kiválogatásra
nincs technika, azt kézzel kell végezni. Az imént látott amerikai képek viszont azt sugallják, mégis meg lehet oldani a gépi
dióválogatást.
Amikor szűkebb társaságban beszámoltam erről a felfedezésemről, azt a választ kaptam, hogy ne higgyem el, a Gustine cég
négyemeletes dióválogató épületében nem gépek vannak elhelyezve, hanem mexikói munkások ülnek sűrűn, és ők
válogatnak.
De aztán kezembe kerültek a következő képek.

Tényleg négyemeletes épület kell ezekhez a dióválogató gépekhez. Úgy látszik, technikával minden megoldható, a
technikailag megoldhatatlan is.
Megint helyesbítenem kell magamat. Nem technikával oldható meg minden, hanem pénzzel. Nekünk azért nincs technikánk,
mert pénzünk sincs.
És ahogy fejlődik a diófeldolgozás technikája, úgy jönnek létre egyre nagyobb üzemek. Az imént még a Gustine céget

mondtam a legnagyobbnak. De lehet, hogy a Crain Walnut nagyobb.

Hát, állandóan helyesbítenem kell magam.
Újabban egy európai gépgyár is hirdet saját fejlesztésű dióválogató gépet. Egy egészen kisméretűt, még emelet se kell hozzá,
a földszinten elhelyezhető. Közvetlenül a diótörő gép után. A megtört, de még héjában levő dióból kiszedi a belet. Munkája
elég tisztának tűnik, eltekintve attól az apróságtól, hogy dióhéj bőven maradt a válogatott dióbél között. Most ennek a
gépnek a képeit mutatom. Az első két kép a gép alsó és felső részét külön mutatja, technikai problémák miatt. A harmadikon
pedig gépsorba állítva látható a törés, válogatás.

A gép ára közel 6 millió Ft. Évi 30 tonna dióbél előállításánál térül meg az ára, hazai árviszonyok mellett.
És már itt is a konkurense, a Sommier. Ez egy titkos gép. Még a témát feldolgozó tudományos kutatónak sem engedték meg,
hogy belenézzen, amikor azt kérdezte, hogy a feldolgozás során hová tűnt 5 % veszteség a dióbélből. Mert megmérte külön a
belet és a héjat, és ennyi hiányzott. De azért jó, hogy van.

És akkor még nem beszéltünk a harmadik francia gyártmányról, a Quincieux-ről. (Na, ezt mondja ki tisztelt, angolul és
németül perfekt Kollégám!) De nemcsak a neve titkos, képet se közöltek róla, sem azt, hogy ki gyártja. Addig rendben van,
hogy Quincieux úr, hiszen Grenoble vidékén ő egy híres feltaláló napjainkban. De hol található meg?
Amerika, Kalifornia mindenben más, mint Európa. A megroppantott dió héjra és bélre szétválogatásában is. Ott ilyen,
váltakozva elhelyezett sima és csigabordás hengerek végzik a munkát. Biztosan jól dolgoznak, nálunk ez a technika nem
ismert.

A francia dióválogató gépek megközelítően jó munkát végeznek. Mégis szükséges utánuk kézi válogatás, mert munkájuk
minősége nem ér fel a dióválogató asszonyok munkájával. De ez esetben nem kell úgy nekiülni, mint a fejezet elején láttuk,
hanem egy rövid futószalag is elég, hogy azon a kézi utóválogatás elvégezhető legyen.

A dióhéjtól gépileg különválasztott dióbél a gépsor válogatószalagján, ahol még utólag kézzel is bele lehet nyúlni:

A diótörés, válogatás nemcsak technika kérdése. A hagyományos diótermő francia vidékeken a diótörés köré olyan
népszokás alakult ki, mint nálunk régebben a kukoricafosztás volt. Összejöttek szomszédok, ismerősök, és a munka
végeztével egy kis vacsorával egybekötött italozásra, szórakozásra is módot adott. "Mondée" volt a falusi diótörés
hagyományos neve. A fiatalok külön szerették, mert ismerkedésre, egy kis táncra is lehetőség volt. Manapság a francia
falvakban megrendezett diófesztiválok ezt a népszokást próbálják életben tartani.

A francia falusi öregasszonyok pedig - amint nálunk még ötven éve is szokásban volt - a kapu elé kitett széken ülve, a
szomszédokkal beszélgetve dolgoztak, törték, válogatták a diót. 100 éves francia fotók:

Nemcsak szomszédolás, családi esemény is volt a franciák diótörése, válogatása. A nagyobb család, a gyerekek is résztvettek
benne.

Igen, ez volt a falusi idill Franciaországban, a huszadik század elején. De a nagyobb diósgazdák, a vállalkozók már nem
győzték családi munkaerővel a diótörést, válogatást. A vállalkozók már felfogadtak alkalmi dolgozókat, és így dolgoztatták
őket, a kép szerint, egy diószárító pajta emeleti részében, kevés beeső fénynél. Az asszonyok az ölükbe vett deszkán törték a
diót, ami egyenesen zsákba hullt.

A kép valószínűleg Bourdy diónagykereskedőnél készült, Belvés-ben, 1903-ban.
A huszadik század elején is működtek már nagyobb diófeldolgozó üzemek a francia diós vidékeken, természetesen azok is
kézi munkára alapoztak. Fennmaradt egy akkori nagyvállalkozónak, Jacoutet úrnak a dolgozóiról készült reklámízű
felvétele. Ma már nem reklám, hanem kordokumentum. A kép 1906-ban készült, Buguet faluban.

Látjuk, dolgoztak a diótörésben, válogatásban kisgyerekektől kezdve öregasszonyokig vegyesen. Néhányan a diótörő
kalapácsot is a kezükben tartják. És figyeljük meg a jobboldalt álló férfiakat, némelyiküknél egy palackot látunk. Nem bor
volt benne, mint azt a fotóstól tudjuk, hanem dióolaj. Reklám volt az is.

Említettem, tisztelt diótörő Kollégám, hogy a diótörés, válogatás nemcsak technika kérdése.
Hanem kézi munka kérdése is. A dióbélnek a megroppantott dióból való kiszedése, kipiszkálása erősen kézimunkaigényes.
Gyakorlott dióválogató asszonyoktól se várható el 10-12 kg-nál nagyobb napi teljesítmény. A legjobban válogatható fajták
esetében mehet föl ez a szám 15 kg-ra.

Tessék az éppen érvényes havi minimálbért elosztani egy adott hónap munkanapjainak számával, és a kapott összeget 10-12
kg-mal. Így megkapjuk, mekkora bérköltség terhel 1 kg dióbelet. Erre tessék rászámolni az éppen érvényes járulékköltséget.
Nagy szám fog kijönni.
De nem erről akartam beszélni.
A diótörés kérdése elsősorban élelmiszerbiztonsági kérdés.
Mert amíg a diótermesztés a mezőgazdasághoz (azon belül a kertészethez, azon belül a gyümölcstermesztéshez, azon belül a
héjas gyümölcsűek termesztéséhez) tartozik, addig a diótörés és válogatás már élelmiszeripar.
Tisztelt vicces kedvű Kollégám most azt hiszi, viccelek, pedig nem. Ez a mai magyar valóság. Ez olyan, mintha a búzacséplés
már élelmiszeripar lenne. Ugyanaz, az ehetetlen külső, módosult leveleket kell az ehető magról eltávolítani.
Az élelmiszeripari tevékenységben a legfontosabb az élelmiszerbiztonság, - HACCP! - kedves egészségére, ezek szerint igazat
mondtam. Anélkül, hogy a diótörést végző diósgazda HACCP - megfázott? - rendszert üzemeltetne, eladásra nem törhet diót.
A HACCP rendszer az 1960-as években Amerikában kidolgozott élelmiszerbiztonsági rendszer. Célja az volt, hogy a leendő
űrhajósok annyira ellenőrzött élelmiszert egyenek, hogy a világűrben töltendő néhány nap alatt biztosan ne betegedjenek
meg. Jelenleg, Magyarországon ezt a rendszert kell saját üzemünkre kidolgozva alkalmaznunk. Azért, hogy a mi diónktól
soha, senki ne betegedjen meg. Nemcsak amíg a világűrben tartózkodik, hanem egyáltalán.
Persze, tudomásom szerint dióbéltől még soha senki nem betegedett meg. Mégis. Ez a működés alapfeltétele, enélkül dióbél
nem adható el.
Persze, üzlet ez is. Az interneten tömegével hirdetik magukat HACCP rendszer összeállítást, bevezetést vállaló cégek.
Pénzért. A dióbél árában a szolgáltatásuk ára is benne van. És akkor csodálkozik a vevő, hogy drága a dióbél.
Szóval, be kell jelentkezni az élelmiszerbiztonsági hivatalhoz, akik majd jönnek ellenőrizni a rendszer elemeit. Megvan-e a
dolgozók egészségi könyve, és azon kívül jegyzőkönyvben is nyilatkoztak-e arról, hogy az orvosi vizsgálat ellenére se betegek.
De az egyik követelmény szüli a másikat. A hivatal előírja a dolgozók személyi higiéniáját. Amit már az ÁNTSZ is jogosult
ellenőrizni, mert a munkaegészségügy szakterülete hozzá tartozik. Neki is megvannak a maga előírásai, és nem olyan
normális, mint az élelmiszerbiztonsági hivatal, egyből, vadul büntet. (Egy példa: Egy ismerős péküzemben, akik tőlem veszik a
dióbelet, mesélik, hogy a fő kifogásuk az volt, hogy a dolgozók fején nincs sapka. Persze, az üzemben csupa kopasz fiúk
dolgoztak. De sapka akkor is kell, ha nem hullik a hajuk, mert ez az előírás.) A büntetés összege nyilván nem árképző
tényező, de a dióbél árában meg kell, hogy térüljön, mert különben ráfizetünk. És csodálkozik a vevő, hogy emelkedett a
dióbél ára.
És ha dolgozók vannak, munkaügy is van, és munkaügyi ellenőrzés. Tudjuk, a munkaügyi ellenőr nem jár egyedül. Gyakran
rendőri kísérettel jön, körbefogják a munkahelyet, és úgy rohanják le. Jaj annak a diós vállalkozónak, aki nem tudja igazolni

a munkavédelmi oktatás megtörténtét. Ami egyébként jóformán csak abból kellene hogy álljon, hogy a dióbél kipiszkálására
szolgáló rövid nyelű késsel véletlenül meg ne szúrjuk magunkat. Vagy dolgozótársunkat. Vagy a munkaügyi ellenőrt. Dehát
oktatnunk kell a munkavédelem rendszerét, a legkülönbözőbb baleseti veszélyforrásokat, a baleset esetén teendő teendőket,
stb. Ezeket nyilván nem tudjuk fejből, tehát egy erre szakosodott vállalkozással íratjuk meg a belső szabályozásunkat, és
velük tartatjuk meg az oktatást. Talán nem mondok újat, ha ezért is fizetnünk kell, de ezt már nem akarja a dióbél vevője
megfizetni.
Sajnos, a munkavédelemmel a tűzvédelem is együtt jár. Nemcsak oktatás, jegyzőkönyv, pénz és dióbél-árképzés kérdése,
hanem rendszeresen visszatérő feladat a poroltó készülékek töltöttségének figyelemmel kísérése, de semmi gond, némi
díjazásért ezt a munkát is akad, aki elvégzi.
És ha egyik alkalmi dolgozónk helyett, akinek lejárt a havi 15 napos maximális foglalkoztathatósága, egy újat ültetünk le a
dióbél-válogató asztal mellé, kezdődik az oktatás, jegyzőkönyvezés előlről. Hogy a hatósági emberek és függelékeik, a
szolgáltató cégek munka nélkül ne maradjanak.
De a vállalkozó diósgazda se marad munka nélkül. A dióbélről mint előállításra kerülő élelmiszeripari termékről
gyártmánylapot kell készítenie. Fel kell jegyezni az alapanyag megnevezését (héjas dió), a gyártás folyamatát (a dió
megroppantása és kézi kiválogatása), a késztermék összetételét (100 % dióbél, 0 % egyéb anyag). És ezt a dokumentációt
ellenőrzéskor be kell tudni mutatni.
És folyamatosan ellenőrizni kell, érvényesülnek-e a diótörő üzemben a HACCP előírások. Rendszeresen jegyzőkönyvezni kell
a belső ellenőrzéseket, a rendszertől való eltéréseket, a feltárt hiányosságokat és a megszüntetésükre tett intézkedéseket,
valamint azok végrehajtását. Amit idővel újból ellenőrizni kell, és dokumentálni. Szóval, higgyék el, nem könnyű a hazai
diósgazdák élete.
Jól érzékeli tisztelt Kollégám, ha az elmondottakból enyhe rosszallást érez ki az egész rendszer iránt. Mert a diótörésre
vállalkozó diósgazda behozhatatlan versenyhátrányban van emiatt a házikerti dióval szemben, ami a piaci kofákon és a papír
nélkül, zsebből felvásárló cukrászokon keresztül jut el a fogyasztókhoz. És behozhatatlan a versenyhátrány nemcsak az unión
kívülről behozott importdióval szemben, ahol nem is hallottak ilyen követelményekről, hanem az unióba tartozó diótermelő
országok diójával szemben is, mert az unióban az a szabály, hogy a közös szabályoknál egy-egy ország szigorúbb
követelményeket is alkalmazhat, saját termelőivel szemben. Természetesen a szigorúbb követelmény nagyobb önköltséget
eredményez.
Magyarország ilyen ország. Teljesen igazuk van tejtermelő és hústermelő Kollégáimnak, amikor azt panaszolják, hogy az
import megöli a hazai termelést. Ez a diótörésre és a dióbél-válogatásra is érvényes.

A követelményeknek megfelelő, kézzel tört és válogatott, igazolt, többszörösen ellenőrzött hazai dióbél:

Ezzel szemben az import szabad. Én már zsákmadzagot, tyúktollat is láttam benne. Bárki behozhatja, senki sem ellenőrzi.
Az indiai dióbelet például a szoba földjén és a ház előtt, a járdán terítik szét, és onnan csomagolják.

Indiai kereskedő dióbelet szárít a járdára terítve. Jó, rendben van, nem lép rá, de mikor mosott lábat? Ha megszáradt, lehet
csomagolni, és európai exportra küldeni. Egészségére a kedves vevőnek, ha azt mondja, hogy HACCP.

A vevőnek persze semmi nem számít, csak olcsó legyen. Még a származási országot se nézi. Például jellemző származási
ország Kína. Ismerjük higiéniai viszonyait, hiába propagálja az állami propaganda a valóság ellenkezőjét (ismerős?):

De jól van ez így, ne panaszkodjunk. Ez a fejlődés.
Mert amióta diótermesztés van, azóta vannak termelők és fogyasztók. Először a parasztok a városi piacokra vitték a diót
eladni. Héjasan. A dióért a városiak vetettek eléjük némi aprópénzt. Keveset.
Később a parasztok meg is törték a diót, hogy a városiaknak könnyebb legyen, és hátha többet kapnak érte. Hát, ha többet
nem is kaptak, de többet dolgozhattak. A városi nép rászokott, hogy csak dióbelet vegyen. (Még ma is "pucolt diót" keres a
városi nép, nem dióbelet.)
Dehát, ki győzi a kézi diótörést? Ma már ott tartunk, hogy a parasztoknak még diótörő, válogató gépeket is venniük kell, ha
diójukat el akarják adni. Még több költség, de a piacon a dióbél ára nem emelkedik. Ezt nevezik agrárollónak.
És mi lesz a holnap? Nem is a holnap, már ma is azt tapasztaljuk, hogy a vevő elvárja, hogy meg is daráljuk a dióbelet.
Cukorral is keverjük, csomagoljuk celofánba, és a zacskókat rakjuk fel a boltok pultjaira. Nem megy már ki a városi
úriasszony a piacra dióért, esetleg a szuper-hiper marketekben keres diót. Ha nem talál, vesz helyette dejót.
És holnapután? Talán még vigyük is haza neki, főzzük meg a diós tésztát, és talán még rágjuk is meg, hogy neki
kényelmesebb legyen.
De most még nem járunk a jövőben, most még csak azt várja el a vevő, hogy csomagoljuk be neki az árut. Erről szól a
következő fejezet.

Csomagolás
Ha a dióbél rövid időn belül kispiaci értékesítésre fog kerülni, nem feltétlenül kell a feldolgozás végeztével becsomagolni.

Ha viszont a tárolás tartós, elengedhetetlen a csomagolás, hogy a raktári molyok hozzá ne férjenek. Raktári molylepke
mindenhol van, többféle van, és a dióbélre mind szeret petézni.
Az aflatoxin-mérget termelő penészgombák megtelepedésének elkerülésére a dióbelet úgy kell csomagolni, hogy
a bél szellőzni tudjon, száraz maradjon. Erre a célra megfelel a selyempapír bélelésű hullámkarton doboz, akár
leragasztva is. Nem szabad a dióbelet polietilén vagy más műanyag zacskóba csomagolni, mert hőingadozásra a
pára kicsapódik, és rögtön megvan a gombák életfeltétele.
Dióbél csomagolás hullámkarton dobozokba:

A kartondobozos csomagolás világszokvány. Általános a 10 kg-os doboz, pl. 40x40x18 cm-es, mert a raklapra (120x80 cm)
pontosan illeszkedik. Ebből a két méretből 6 db-ot raknak egy sorba a raklapra. Hátránya ennek a méretnek, hogy a súlynál
fogva a felsőbb sorok szétnyílnak.
Kilenc darab fér viszont egy sorban a 40x27x27 cm-es hullámkarton dobozból. Hat sorban 540 kg fér egy raklapra. Ennek a
méretnek az az előnye, hogy a második sorban téglakötés-szerűen kerülnek a dobozok az első sorra, így a sorok fogják
egymást.A 42x37x19 cm-es doboz is jó (hosszúság-szélesség-magasság). De szerintem a legjobb a 388x253x256 mm-es.
Bármilyen formájú dobozt válasszunk is, térfogata 29-29,5 l legyen, mert a dióbél térfogatsúlya 343 g/l.
Hullámkarton dobozba csomagolt román dióbél, német exportra:

Hullámkarton dobozba csomagolt kirgiz dióbél, arab exportra:

Kartonos iráni dióbél:

Légmentesen csak akkor szabad csomagolni a - száraz - dióbelet, ha vákuumos géppel légtelenítjük, párátlanítjuk. Nem így:

Vagy ne legyen a celofánzacskó zárása légmentes. Ez esetben a dióbelet gyors értékesítésre és felhasználásra szánjuk:

Minőségi német dióbél:

Felhasználáskor:

Darabos francia dióbél csomagolása:

Jobbra vákuumfóliás csomagoló gép látható. A vákuumos csomagolás előnye, hogy a dióbél nem
érintkezik levegővel, oxigén hiányában a dióolaj nem tud avasodni. Minőségét akár két évig is
megőrzi. Így helyes csomagolni, vákuum alatt, alufóliás vagy egyszerű műanyagfóliás zacskókba,
amelyek 1-10 kg-osak lehetnek. Öt kilogrammos vákuumfóliás csomagolás esetén egy kartondobozba
két csomagot helyezünk, közé pedig válaszlapot, mert a vákuumfólia szállítás alatt is dörzsölődik, és
könnyen leereszt.

Mire figyelhettünk fel a fenti két képen? A vákuum-csomagok szögletességére. Azért kell szögletesnek lenniük, hogy
kartondobozba rekhatók legyenek. A vákuum-tégla méreteinek konveniálniuk kell a kartondobozok és a szabványos EURraklap méreteivel. Tessék csak megpróbálni!
A jobboldalt mutatott csomagológép azt sugallhatta volna, hogy a gép tartályába helyezett vákuumzacskót eligazgatva a
megfelelő méretű, téglaidomú csomagot kapjuk. Pedig nem így van. A gép tartálya nem téglaidomú, és pláne nem felel meg a
kívánt méretnek. Nagyobb gépet kell tehát vennünk, mint amire szükségünk van, és egy megfelelő méretű keretet kell a
tartályába építenünk. Tessék csak megpróbálni! Kazahsztánban már megoldották, amint az alábbi, exportra csomagolt
dióbél-készleten is látszik. Mindig van kitől tanulnunk.

A következő képeken vákuumfóliázott dióbél átmeneti tárolása látható. Azért célszerű a fóliázást követő napon
kartondobozba rakni az egységcsomagokat, hogy legyen idő arra, hogy az esetlegesen nem tökéletes hegesztés miatt
belevegősödő egységeket újracsomagolhassuk.

Ha 4 kg-os egységekbe csomagolunk, egy kartondobozba 3x4=12 kg dióbél helyezhető el, közben két válaszlappal.

A 10-12 kg-os csomagolás az ipari felhasználású dióbél szokásos kiszerelése, a 10 dkg és az 1 kg közötti pedig lakossági
fogyasztásra kerül.

Hát, igen, megjött a megrendelés a német cukrászati ellátó nagyker-áruháztól. Próbáljunk neki eleget tenni. Az az igénye,
hogy vákuumfóliázzuk be a dióbelet. Rendben van, de a mi vákuumfóliázó gépünkkel, ami jó drága volt, csak 4 kg-os
egységeket lehet készíteni, amiket sehogyse tudtunk úgy belekényszeríteni egy kartondobozba, hogy raklapra helyezve a
dobozok egy raklap méretét adják ki. Nem olyan egyszerű, tessék csak megpróbálni. De rendeltünk a kartondoboz-gyárból sürgősségi felárral, mert a vevő várja az árut, további felárral, mert csak kis mennyiségre van szükségünk, - olyan
dobozokat, amibe 5x4=20 kg fér. Boldogan jelentettük a vevőnek, hogy megy az áru. Visszaszóltak, hogy ne menjen, mert
Németországban olyan törvény van, hogy egy nő nem emelhet 15 kg-nál nehezebbet.

Ilyenkor áll meg az ész. Münchenben nincsenek férfi dolgozók? Vagy egy emelővillás targonca? Vagy nem lehet
négykilónként kiszedni a dobozból? Ilyenkor nincs más, leülünk a tévé elé. És mutatják a sörfesztivált, ahol harminc kilót
cipel egy hölgy. És mutatják a sportrovatban a német súlyemelőnőket. Nekünk meg nincs pénzünk ötkilós vagy tízkilós
vákuumfóliázó gépre.
Egy újabb, francia ötlet a dióbél bolti, lakossági értékesítéséhez a zacskós csomagolás felváltása teljesen átlátszó
műanyagdobozzal. Teljes szépségében érvényesül a szép dióbél, nem beszélve arról, hogy nem nyomódik, törik, a gondatlan
bolti rakodás alkalmával.

Hasonló, szilárd, átlátszó műanyag dobozos dióbéllel találkozhatunk koreai élelmiszerboltokban is. Persze, ezeket is
kartondobozba kell rendezni.

Hogy akkor miért kellett feles dióbelet törnünk, válogatnunk, ha a zöme úgyis nagyfogyasztókhoz megy, pékekhez, nagy
konyhákhoz, ahol a segédszemélyzet tíz kilót önt egyszerre a darálóba? - méltatlankodik teljes joggal a dió manipulálásába
belefáradt Kollégám. Szerintem elsősorban azért, mert a német pékek cukrászsüteményeket is gyártanak, amelyek nagy
részét feles dióbéllel díszítik. A konyhák pedig a zöldsalátákat szivesebben körítik feles dióbéllel, mint törmelékkel.
Ugyanakkor jogos igénye a vevőnek, hogy lássa, milyen szép dióbelet kapott tőlünk, magyaroktól. Mástól úgyse kap ilyent.
Látjuk, mire a dióból áru lesz, sok költség rakódik rá.
Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy a diószüret, a szárítás, a raktározás, a törés, a csomagolás
költségeit saját viszonyaink között a legolcsóbbra méretezzük, különben biztos a ráfizetés.
Hogy mindezek után mennyiért tudjuk eladni a dióbelet, egészen más kérdés. Nincs összefüggésben saját
költségeinkkel. Az ár a piacon alakul ki, különböző helyen, időben, különböző vevőknél a megalázóan
alacsony ártól a tisztességes, szép, magas nyereségtartalmú árig széles határok között változhat.
Itthon mindig ahhoz szoktunk hozzá, hogy dióbelünk ára nem éri el a mandula vagy a mogyoró árát.
Nyugaton pedig sokszor a dióbél drágább azoknál.
A vevő igénye szerint elkészített dióbél, elszállítás előtt:

Exportra csomagolt hazai dióbél:

A dióbél tárolása, szállítása
A dióbelet alacsony (55-65 %) relatív nedvességtartalmú, alacsony hőmérsékletű (0-3 C°), sötét helyen kell tárolni,
szagmentes körülmények között. Az említett francia diófeldolgozó, Alain Riviere szerint a vákuumcsomagolt dióbél 7 C° alatt
tárolandó, nem kell hűvösebb, főleg, ha a dióbél víztartalma az 5-6 %-nál nem magasabb, és oxigén se jut a csomagba.

Ha lefagyasztjuk, a dióbél korlátlan ideig eláll, de ha kivesszük a fagyból, hamarosan használjuk fel, mert minőségét
gyorsabban elveszti.
Tisztelt Kollégám, a dióbél szállítása is - természetesen - minket terhel. Akár úgy, hogy termelők vagy feldolgozók vagyunk,
és a vevő telephelyére kell szállítanunk, akár úgy, hogy a vevő szállítja el, de ránk hárítja a fuvarköltséget.
Ahhoz, hogy a fajlagos fuvarköltség a fő felvevőpiacra, Németországba is elviselhető mértékű maradjon, legalább 3,5 tonna
teherbírású teherautó kell.
A kartondobozba csomagolt dióbelet raklapra kell rakni. A szabvány euro-raklap mérete 80 x 120 cm. Az se jó, ha a dobozok
túlnyúlnak valamelyik irányban a raklapon, de az se, ha a raklap felületének egy része kihasználatlan marad. És az se
kedvező, ha a dobozok nem helyezhetők kötésbe, vagyis a második sor pontosan illeszkedik az elsőre, mert a felsőbb
soroknál a rakomány szétnyílik. Egy praktikus dobozméret a 388 x 253 mm-es hosszúságú és szélességű doboz (belméret),
mert ebből kötésbe rakva 9 db fér el egy raklapon. A doboz magassága a hazai diófajták beléhez leginkább 256 mm
belméretű legyen, ha 10 kg-ot teszünk egy dobozba. A darabos dióbél ennél 1 cm-rel alacsonyabb, a feles viszont inkább 1 cmrel magasabb dobozt kíván. Ebből a dobozméretből öt sor rakható egy raklapra, vagyis egy raklapon 450 kg dióbelet tudunk
szállítani.
Természetesen, a vákuumfóliázott dióbél más méretű dobozt igényel, aminek mérete a fóliázott dióbél csomag-méretétől függ.
Ez esetben a raklap rosszabb kihasználásával kell számolnunk.
A rakományt körbe kell fogni zsugorfóliával, és le kell pántolni. A raklapot nekünk kell kocsira rakni, targoncával vagy
emelővillás békával. A kocsin történő pontos elhelyezéshez is béka kell.

DIÓKERESKEDŐK
Nagyon fontos emberek. A diósgazda tőlük kapja a pénzt. Jóban kell lenni velük!
A fogyasztó pedig tőlük kapja diót. Ez még fontosabb.
Ezt a fejezetet elsősorban a hazai diókereskedelemnek kívántam szentelni, de bajban vagyok. Diótermesztőként ha a
kereskedőkre gondolok, erősen megemelkedik a vérnyomásom, annyira, hogy azzal már nem lehet dolgozni. De majd
egyszer, ha egészségem lehetővé teszi, ki fogom értékelni őket.
Most jól vagyok, lássunk neki! Először is deffiniáljuk, kik a diókereskedők.
A diókereskedők Marx legjobb tanítványai. Tudják, hogy a P ---> Á ---> P' folyamatból csak nyertesen kerülhetnek ki, a '
nem egy légypiszok, hanem növekvő tőkéjük forrása.

A diókereskedők Marx legrosszabb tanítványai. Nem tudják, hogy a P ---> Á ---> P' folyamathoz elsősorban P, vagyis
kereskedelmi tőke kell.
A diókereskedők ma már nem veszik meg a diót, hanem diszponálják. A becsületesebbek kifizetik az árát, amikor már ők is
megkapták, a többiek nem.
A diókereskedők elméleti emberek. Nem látják az árut, amivel kereskednek. Az Á felőlük akármi lehet, nem is érdekli őket.
Ha nincs dió, mással kereskednek. Számukra egy a lényeg, a '.
A diókereskedők tehát nem diókereskedők. Ezért nehéz róluk írni. Diókereskedő bárki lehet. Tessék megfigyelni, amikor
dióhiány van, mindenki diót keres. Amikor meg sok a dió, az ismert kereskedőt se lehet megtalálni, nem foglalkozik vele.
Vannak kiskereskedők is. Ők nem nagyban szélhámoznak, ők megélhetési - nem, nem bűnözők, - kereskedők. Rájuk az a
jellemző, hogy a termelőtől igen olcsón veszik a diót, a fogyasztónak pedig igen drágán adják. Ez a kép Franciaországban,
Périgeux városban készült a zöldségesnél, a diótermő körzet közepén. Mitől 3,5 euró 1 kg héjas dió, amikor a termelő kb. 1
euróért adja?

Persze, a zsidó kereskedőket se kell félteni. Mitől kerül náluk egy kiló dióbél 4400 Ft-nak megfelelő sékelbe?
Vagy nézzük meg ennek az amerikai kereskedőnek a vörösbélű dió kínálatát. 10 $ egy font dióbél. Vagyis 22 $/kg. Plusz
szállítás. Annyiért mi is odaadjuk, plusz szállítás.

Ez még jobb, 10 $ fél font, kilója 44 dollár, kb. 10.000 Ft.

Persze, nemcsak Franciaországban, Amerikában, hanem itthon is vannak kiskereskedők. Egyszer majd írok róluk.

És vannak kiskereskedelmi hipermarketek is. De hogy diójuk honnan van, rejtély. Mert itthonról nem veszik meg a szép,
nemes magyar diót, arról tisztelt diótermesztő Kollégám is meggyőződhet, ha felhívja bármelyiket telefonon, és megpróbál
bejelentkezni hozzájuk. Én megpróbáltam. Az egyiket Bicskén kerestem fel, a másiknak a beszállítói fórumán tárgyaltam,
eredménytelenül.

Ha a képet figyelmesen néztük, a színéről is látjuk, hogy a dióbél nem magyar.
Jaj, még egyről elfeledkeztem. Piac is van. A téren. Például a freiburgi székesegyház előtt.

De, tisztelt diótermesztő Kollégám, a kispiac nem a mi piacunk. Volt időm megfigyelni a szolnoki piac működését abban az
időben, amikor még dióval nem foglalkoztam, de félévig piaci árus voltam. Ott állt egy zacskó dió fölött a román megélhetési
csempész egész nap, és nem vett tőle senki.
Nem, a kispiac nem a mi piacunk. Nekünk, termelőknek nem éri meg egész nap egy zacskó dió fölött állva vevőt várni.
Nagyban érdemes csak eladnunk. Ha veszik.
A nagybani piac lenne az? Á, dehogy! Amióta vidékfejlesztési kormányzatunk határozottan rendet csinált a nagybani piacon,
és kitiltotta a romániai cigány dióárusokat, azóta valóban nincsenek ott, de ócska árujuk továbbra is kapható. Magyar
őstermelőktől, akiknek nincs diófájuk.

Kipróbáltam a nagybani piacot. Két alkalommal álltam végig a dióm mellett a decemberi hóesést és fagyot, a teljes
nyitvatartási időt, hajnali 4-7-ig. A piacon kínált legolcsóbb diónál kilónként 300 Ft-tal olcsóbban kínáltam, a piacon kapható
legszebb minőséget, de egy kilót se vettek tőlem. Pedig a regisztráció és a kártya, a belépő nem volt olcsó. És a fuvar, és az
éjszakázás.
Van biokulturális biopiac is, Budán, de nem biotermelőknek. Az egy szűk érdekkör belterjes piaca, a konkurenciát nem
engedik be. Módszerük az, hogy maguk közül választanak piacfelügyelőt, aki nem található meg a piacon. A szövetség
levelezőrendszerén keresztül lehet írni neki, de a levélre nem válaszol. Az eredeti levél:

A következőre, a panaszlevélre pedig a szövetség elnöke nem válaszol. És a harmadikra, amit úgy címeztem, hogy "Bárki a
szövetségtől!" pedig senki se válaszol. És még ezt mondják kultúrának.

Ne legyek igazságtalan, egy jó hónapra jött egy válasz. A lényege az, hogy rosszindulattal feltételeztem, hogy a piacra nem
engednek be. Ezért nem engednek be.

A biopiacon pedig ismeretlen, indiai eredetű tisztítószerek kaphatók, de a hazai bio-dió termesztőnek nincs helye. Foglalt,
nem tudni, kiknek. Még nagyon sok munkájukba fog kerülni, hogy ez a szövetségnek nevezett társaság jóindulatú
semlegességet érdemeljen ki nálam. Van összehasonlításom, öt évig én is vezető munkatársa voltam egy érdekképviseleti
szervezetnek, de ott máshogy képviseltük az érdekelteket. Megvolt az eredménye, az 1970-75 közötti időszakot nevezik a
magyar mezőgazdaság aranykorának.
Most pedig az van, hogy a biotermelő be se léphet a biopiacra, mert rontja a piacfelügyelő piacát. Ő kitiltott engem, közben
gátlástalanul lopta el szellemi termékemet, az idegen nyelvekből megismert és hazai viszonyokra igazított dióolajos
receptjeimet, a sajátjaiként hirdeti azokat. Tessék csak megnézni az orbánmajor weblapot, ott ezeket a recepteket szó szerint
olvashatja, eredetiben pedig ebben a könyvben.

Gátlástalan piti tolvajok uralják a hazai biopiacot. Kellene egy hatékony állami piacfelügyelet, a magyar biotermelők
védelmére.
Ha belföldön nem lehet, akkor hol lehet diót eladni? A világpiac, de leginkább az Uniónak nevezett Közös Piac a miénk, ha
itthon nem engednek, külföldön kell boldogulnunk.
Mennyiért lehet dióbelet eladni? A gyengébb minőségért is megadnak 4 eurót kilónként, a jobbért 5-öt, a kiemelkedő
minőséget 6 euró fölött is díjazzák. Csak meg kell találnunk a vevőt, aki megfizeti.
Természetesen ez exportár, ha belföldre adnánk el, még áfát is rá kell számítanunk.
Drága a dió? Nem, nem a dió a drága. Német kereskedők még a dió fényképéért is elkérnek 4-5 eurót. Darabjáért, nem
kilójáért. Tessék az interneten megkeresni az alábbi képeket! Az elsőt 4,0 euróért kínálják, a másikat 5,13 euróért.

Tehát, a végkövetkeztetés: Diókereskedők azok, akik a termesztő és a fogyasztó közé állnak. A termelői diót leócsárolják, és
olyan keveset fizetnek érte, amennyit nem szégyellnek. A vevő pedig drágán kapja.
A termelői piacok üzemeltetői pedig minden lehetséges módon megnehezítik, hogy a termesztő a fogyasztóval közvetlen
kapcsolatba kerüljön. Mindet végigpróbáltam.
Azt mondta egy kereskedő, hogy megvesz kétszáz kilót a megbeszélt áron, ha elviszem neki Győrbe. Messze van, de elvittem.
Megnézte az ETO Park előtti parkolóban, és azt mondta, szép, szép, de nem hófehér. Mert az ő vevői a hófehér diót keresik.
Most mondjam azt, hogy olvassa el a Dióskönyvből a fajtaleírásokat, és ha egynél is azt találja, hogy hófehér a dióbele,
akkor kerestessen a vevőivel olyant? Mindenesetre nagyon megköszöntem, és vittem tovább, Ausztriába. Igaz, hogy az
osztrák cukrász csak másnapra várta az árut, de nagyon örült, hogy milyen szépet kap.
Azt mondta egy kereskedő, hogy adjak neki ötszáz kilót, szlovén exportra, megfizeti, ha megkapta az árát a szlovén
kereskedőtől. Akkor még kis buta voltam, belementem, mert ismertem személyesen. Visszajött másnap, hogy itt van
kétszáznak az ára, és visszahozott háromszázat, mert a szlovén üvöltözött vele, hogy milyen ronda a dió. Pedig meg se nézte.
Megegyeztünk, hogy ugyanazt a háromszáz kilót viszi vissza. Jött is két nap múlva az árával, akkor már jó volt.
Azt mondta egy kereskedő, - nem a bajai, hanem a soproni, - hogy Svédországban rendkívül drága a dió. Kivisz egy tonnát,
eladja kispiacon, és ha megkapta az árát, megadja. Nem mentem bele. A bajai ajánlatba belementem volna, neki ugyanez volt
az elképzelése, de előre fizetett volna. Persze, megtehette, mert az ő üzleti filozófiája az volt, hogy külföldön rövid életű céget
alapít, és mire eljön az áfafizetés határideje, már meg is szűnt a cége.
Ezeket kellene kiiktatni, közvetlenül a fogyasztónak eladni, közvetlenül őstermelőtől vásárolni.
Tisztelt dióvásárló, feldolgozó cukrász, pék, bejglikészítő, kürtőskalácsos, mézeskalácsos, csokoládégyáros, édesipari
vállalkozó Kollégám, valódi minőségi dióbelet a magyar termesztőktől lehet kapni. Például tőlem. (Ez reklám volt.)
Drága a magyar dió? Tisztelt diókereskedő Kollégám, - miket nem mondok, a magyar diókereskedő nem az én kollégám,
nem rokonom, nem barátom, nem üzletfelem, hanem üzleti ellenfelem, - ha drágállja a magyar diót, javaslom, importáljon
Kínából.
De a kínai importot előbb vámkezeltetni kell. Nézze csak meg ezt a vámost, - nem magyar, nem uniós, de mindegy, - kínai
import-diót vizsgál éppen. És a kameránk elé nyomja, mit talált a kínai dióban. Betont. Nem sokat, diónyit.

A kínaiak a dióbelet is eladják, külön pénzért.

Nézzünk meg két diót. Az egyikről szemmel látható, hogy a szorgalmas kínai aprómunkások egyszer már felnyitották, a
másikról csak sejthető.

A kereskedők az import-diót megveszik, a hazait nem.
Megint elfeledkeztem valamit megemlíteni. Létezik internetes kereskedés is, ez a jövő, a legjobb, a leghatékonyabb, a 21.
századi megoldás!
Nosza, keressünk eladó dióbelet!
Melyik megyében van eladó dióbél?

Zala megye lemaradt, de nem baj, mi nem Zalában lakunk. Jó is, hogy nem ott lakunk, mert dióbél helyett szállítócsigát vagy
használt raklapot küldenének, ha előre elküldenénk a dióbél árát.

Viszont felkeltette az érdeklődésemet a több megyében is kínált használt dióbél. Mi lehet ez?
Kézenfekvő, a vevők kényelmének kiszolgálása. Már nemcsak megtörik a vevő helyett a diót, nemcsak kiválogatják,
megdarálják, megcukrozzák, hanem el is használják. Az emésztési folyamat véterméke lehet a használt dióbél. Szerintem.
Mást nem tudok elképzelni.
Hol kapható?

Megint csak Zala. De jó, hogy nem ott lakunk! És nem Hajdú-Biharban, Veszprémben. És nem Budapesten vagy Csornán.
Mert arrafelé nagyon büdös lehet, figyeljük meg, tárolt változatban is kínálják!
Megint tévedtem. Ez nem a jövő, ez már a jelen kereskedelme!

ADATOK, STATISZTIKÁK
Vázlat:
A hazai diótermelés
Dióexport és import
A világ diótermelése

Külkereskedelem világviszonylatban és az USA szemszögéből
Az Egyesült Államok és az Egyesült Európa összehasonlítása
Melléklet: Statisztikák a kaliforniai dióról.(A melléklet angol nyelvű, de az igen csekély érdeklődés miatt kár lett volna
lefordítani. Az adatok között bogarászhat, akit érdekel.)
Tisztelt diótermesztő és diókereskedő Kollégáim, a hivatalos statisztikai adatok nagyonis ellentmondók. Ellentmondanak
egymásnak is, a valóságnak is.
Mert ugyan ki is tudna nyomon követni minden szem diót? A dió nem alma, hogy ne essen messze a fájától. Messze is esik, és
el is szállítják, nagyon messzire.
Úgyhogy ne hagyja zavartatni magát a hivatalos statisztikák által. Mert egy hivatalnok, pláne egy statisztikus honnan is
tudná, hogy miről mit ír. Nem is látja, amiről ír.
Tessenek csak nyugodtan termeszteni a diót, és tessenek csak bátran adni-venni.

A hazai diótermelés
Mottó:
"egyszem diófa, ágán
egy szem dió"
(Bakos Ferenc verse: Újév)
Mennyi dió terem, tisztelt Kollégám?
Nagyon kevés. A lehetségesnek és az indokoltnak töredéke.
A hivatalos hazai statisztika szerint 2002-ben Magyarországon 1857 ha termő és 1497 ha még nem termő dióültetvény volt.
És a szórvány diófák sokasága. A dióültetvények a gyümölcstermő terület 3,7 %-át teszik ki. A legnagyobb diótermő
területtel Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Vas megye rendelkezik.
A hazai diótermés - száraz, héjas dióban számolva - növekvő tendenciát mutat az elmúlt 10 évben, de messze elmarad az
átkos 1950-es évektől.
Év.............Öszes termés, ezer tonna
1996.......................2,2
1997.......................4
1998.......................3
1999.......................5
2000.......................4,1
2001.......................4,4
2002.......................5
Hektárra vetített átlagot nem érdemes számolni, mert a szórvány fák száma és termése igen
nagy.
A statisztika azt is kimutatja, hogy a hazai dióültetvények területének 0,4 %-át öntözik csak.
Az elmúlt másfél évtizedben a dióültetvények nagy cseréje ment végbe. Azelőtt a központilag irányítottan telepített állami
gazdasági - kisebb részben termelőszövetkezeti - ültetvények alkották az ország nagyüzemi dióállományát. Így alakulhatott ki
az ország egyes pontjain nagyobb ültetvény, és ennek nyomán lehetett kijelenteni az ország egyes területeiről, hogy azok a
hazai diós termőtájak. Pedig ha máshol is telepítettek volna diót, máshol is lehetett volna diós termőtáj, hiszen a termőhelyi
adottságok az ország túlnyomó részén jók a diónak.
Az állami gazdasági diósok jobb esetben privatizálásra kerültek, kisebb-nagyobb magántulajdonú ültetvényekké alakultak.
Rosszabb esetben kivágásra kerültek (Kecskemét, Jászberény).
A földek magántulajdonának újbóli létrejöttével igen sok földtulajdonos határozta el dióültetvény telepítését a 90-es évek
elejétől napjainkig. Közel 15 évre állandósult a diócsemete-hiány, mert a faiskolák - ahol a tulajdoni átalakulásokkal
egyáltalán megmaradt a diócsemete-előállítás - képtelennek bizonyultak a megnövekedett igényekkel lépést tartani. Csak
2005-2006-ban fordult meg a diócsemeték kereslete, erős kínálati pozícióba csapott át, a telepítési támogatások leállása
miatt. És hogy mit hoz ezen a területen az Unió 2007-13 közötti költségvetése, azt még nem tudjuk.
A hazai dióültetvények elaprózódtak. Egy ültetvény átlag 3 ha-os. Ekkora területre nem lehet gazdaságosan beruházni. (Gép,
szárító, stb.) Véleményem szerint 10 ha-nál kezdődik, és ennek a területnek a többszörösénél érhető el a gazdaságos
üzemméret.
Igen. De térjünk vissza a diótermő területre.

A diót kutató kht. egy 2008-as tanácskozáson bejelentette, hogy nem tudják, mekkora a diótermő terület Magyarországon.
Kár, nagy kár, ha az se tudja, aki hivatalból, az állam pénzén kutatja.
Pedig az illetékes mezőgazdasági kormányzat 2001-től eleinte évente regisztrálta személyenként a diótermesztő gazdákat, de
úgy látszik, az adatot senki nem adta össze.
2004-től, uniós tagságunktól kezdve pedig század-hektáros pontossággal kell elszámolniuk a diótermesztő gazdáknak a
diótermő területükkel, mert különben nem kapnak földalapú támogatást. És így se tudja a kormányzat, mekkora a diótermő
terület. Mert ha tudná, megmondaná, legalább az ezzel foglalkozó kutató kht-jának. Amit ezért fizet.
Kár, nagy kár.

Dióexport és import
Tisztelt dióexportőr Kollégám, a hazai dió exportjának nagy lehetőségei vannak. Itt, Európában. Ugyanis nagyon alacsony az
európai diófogyasztás. Tessék elképzelni, nem több, mint fejenként 1 db dió. Nem naponta, hetente! Az igény felkeltésével,
majd kielégítésével változtathatnánk a helyzeten.
A Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács adatai:
Héjas dió export 2001-ben, tonnában:
Németország 163,6
Ausztria 147,9
Nagy-Britannia 52,2
Olaszország 50,9
Libanon 38,7
Svájc 21,8
Líbia 20,3
Egyéb 4,0
Összesen 499,3
Dióbél export (zárójelben az import) 2001-ben, tonnában:
Franciaország 544,0
Ausztria 313,0
Németország 267,7
Olaszország 145,9 (8,0)
Szlovákia 12,5 (75,7)
Románia 0,0 (559,4)
Ukrajna 0,0 (63,3)
Egyéb 132,0 (2,2)
Összesen 1415,1 (708,6)
2008-ra 5-6000 tonna héjas dióra becsüli a Terméktanács a magyar exportot.
Magyaros diókínálat:

A világ diótermelése
Világviszonylatban is nagyon kevés dió terem.
A dió a világ sok országában jellemzően házikerti gyümölcs. Ez a körülmény nehezíti a termésmennyiség megbecslését.
Kereskedelmi forgalomba a világ termésének kb. 20 %-a kerül, a többit helyben fogyasztják el.
Különböző statisztikák ismeretesek. Itt a FAO adatait közlöm, a 2001-es évről.
Állam..........................Termés ezer tonnában
Kína...................................330
Egyesült Államok.......................254
Irán...................................138
Törökország............................136
Ukrajna.................................52
India...................................31
Románia.................................30
Franciaország...........................28
Jugoszlávia.............................24
Görögország.............................20
Mexikó..................................18,5
Grúzia..................................18
Olaszország.............................18
Pakisztán...............................18
Ausztria................................17
Németország.............................14,5
Chile...................................12,5
Fehéroroszország........................12
Oroszország.............................12
Spanyolország...........................10
Argentina................................8,9
Azerbajdzsán.............................8,6
Moldova..................................6,5
Magyarország.............................6,5
Bulgária.................................6
Csehország...............................6
Szlovákia................................5
Horvátország.............................4,8
Svájc....................................4
Portugália...............................3,5
Brazília.................................2,7
A FAO adatai szerint összesen....1.256.000 tonna

Egy amerikai kertészeti intézet más adatokkal szolgál, a 2002/2003-as évről.
Eszerint a világtermelés 727.000 tonna, 3 %-kal több az előző évinél.
A legnagyobb diótermelő államok (ezer tonnában):
Kína....................................323
Egyesült Államok........................249,5
Törökország..............................68
India....................................32
Eszerint a világ diótermelése:

Ugyanerről másik statisztikám is van:

Külkereskedelem világviszonylatban és az USA szemszögéből
A világexport is alacsony, 183.000 tonna, a termelés 25 %-a. A főbb dióexportáló országok adatai amerikai forrás szerint:

Más adatok szerint (FAOSTAT adatai) a héjas dió külkereskedelme világviszonylatban, 2004-ben, 1000 tonnában:
Export
2004 2000-2004 átlaga Import
2004 2000-2004 átlaga
Világ
129 108
Világ
118 94
USA
47 50
Spanyolország 20 21
Mexikó
30 21
Németország 17 13
Franciaország 19 16
Olaszország 15 13
Chile
4
4
Mexikó
20 12
Bulgária
5
2
Törökország 9
4
Ukrajna
6
2
Hollandia
5
4
Hollandia
3
2
Oroszország 4
3
Kína
1
1
Moldávia
4
2
Belgium
2
1
Brazília
2
2

Mindent lehet, tisztelt statisztikus Kollégám, csak ezeket a hivatalos adatokat elhinni nem. Mert nagyon távol állnak a
valóságtól.
(Egyszer résztvettem statisztikusok munkájában, a pásztói járás - amikor még volt ilyen - mezőgazdasági adatait
összesítették, én pedig az adatokat szolgáltattam. Amikor valamilyen kérdésre nem volt adatom, a "megalapozott
közgazdasági becslés" módszerét alkalmazták: sacc/kb. Azóta tudom, hogyan készülnek a statisztikák.)
És ugyanígy állunk a dióbél-külkereskedelem hivatalos FAOSTAT statisztikájával is:
Export
Világ
USA

2004 2000-2004 átlaga Import
117 90
Világ
39 30
Japán

2004 2000-2004 átlaga
107 84
10 9

Kína
10
Moldávia
11
Románia
13
India
5
Mexikó
10
Ukrajna
8
Chile
3
Franciaország 2

8
8
8
6
6
5
3
2

Németország
10
Franciaország
8
Kanada
5
Törökország
9
Görögország
4
Spanyolország 5
Egyesült Királyság 4
Izrael
3

7
7
5
4
4
4
3
3

Az Egyesült Államok dióexportjának és importjának adatai az Államok saját adatai alapján:

Az Egyesült Államok és az Egyesült Európa összehasonlítása
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Melléklet: Kaliforniai statisztikai adatok
Fajtaösszetétel Kaliforniában 1999-2000, 2005, és egy előrejelzés 2010-re:

A kaliforniai diótermelés mennyiségi trendje:

A kaliforniai héjas dió és dióbél értékesítés mennyiségi adatai. Figyeljük meg, a dióbél javára változik.

A kaliforniai dió fogyasztói. Németország csak a harmadik!

A kaliforniai diótermés mennyisége és a diók mérete 1989-2000.
2000 California Walnut
Objective Measurement Survey Report
Released: September 1, 2000

WALNUT PRODUCTION FORECAST
The 2000 California walnut production is forecast at 245,000 tons, down 13 percent from 1999's production of 283,000 tons.
This forecast is based on the Walnut Objective Measurement Survey. The Objective Measurement Survey was conducted
August 1 through August 23, 2000. Hot weather in early August may have lowered quality. Harvest is just beginning in parts
of Tulare County.
The 2000 Objective Measurement Survey utilized a total of 663 blocks with two sample trees per block. Survey data indicated
an average nut set of 1,483, down 13 percent from 1999's average of 1,709. The Hartley nut set was down 16 percent; Serr,
down 10 percent; Franquette, down 33 percent; Chandler, down 21 percent from 1999. Percent of sound kernels in-shell was
96.9 percent Statewide. In-shell weight per nut was 21.2 grams, while the average in-shell suture measurement was 32.2
millimeters. The average length in-shell was 38.2 millimeters.
Estimated nut sets, sizing measurements, average number of trees per acre, and estimated bearing acreage were used in the
regression formulas.

SURVEY HISTORY
The Walnut Objective Measurement Survey began in 1958 to fulfill industry needs for an accurate walnut production forecast
prior to harvest. The original sample was chosen proportionally to county and variety of bearing acreage. With each
succeeding year, additions and deletions have been made in the sample to adjust for acreage removed, new bearing acreage
and refusals.
SAMPLING PROCEDURES
Once a block is randomly selected and permission is granted, two trees are randomly selected. An accessible branch is chosen

which is 5 to 15 percent of the total cross-sectional area of the primary limbs and reachable with a twelve-foot ladder.
Measurements are made on the trunk, each primary, and each split leading to and including the accessible branch. The
sample tree and accessible branch are marked by a single tag.
On the accessible branch, every first of five nuts is picked for use in size and grade determinations. If available, at least ten
nuts are harvested from the accessible branch for this purpose.
The following measurements are made on nuts selected for sizing:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Weight of nut including hull.
Width of shell at suture.
Width of shell 90 degrees to suture line (cross-suture).
Length of shell.
Kernel grade.
Weight of nut in-shell.

DATA RELIABILITY
The 80 percent confidence interval is from 224,000 tons to 266,000 tons. This means there is an 80 percent chance the 2000
production will fall within this range.

TABLE 1 -- California English Walnut Acreage, Production, Price And Value In-Shell
Total Production
Per Bearing Acre
Price Per Ton
Year
Bearing Acres a/
Tons
Dollars
1987
176,000
247,000
1.40
984.00
1988
177,000
209,000
1.18
922.00
1989
179,000
229,000
1.28
1,070.00
1990
181,000
227,000
1.25
1,040.00
1991
181,000
259,000
1.43
1,060.00
1992
178,000
203,000
1.14
1,410.00
1993
185,000
260,000
1.41
1,390.00
1994
189,000
232,000
1.23
1,030.00
1995
193,000
234,000
1.21
1,400.00
1996
192,000
208,000
1.08
1,580.00
1997
193,000
269,000
1.39
1,430.00
1998
193,000
227,000
1.18
1,050.00
1999 b/
191,000
283,000
1.48
810.00
2000 c/
193,000
245,000
1.27
a/ Bearing years include plantings of the following: Chandler, Chico, Howard, Tulare (1995 & Earlier);
50-55, 59-124, 4946, Amigo, Ashley, Bardoni, Cisco, Earhorn, Grove, Gustine, Honeycutt, Houston,
Jensen, Lompoc, Marchetti, Nuggett, Payne, Pedro, Serr, Sunland, Tehama, Trinta, UCD 67-13, Vina,
Westside (1994 and Earlier); Franquette, Franquette Scharsch, Mayette, Placentia, Poe,
Willsons/Willsons Wonder, Woodland (1992 & Earlier); all other varieties not specified (1993 & Earlier).
b/ Price Per Ton and Total Value are July 1, 2000 preliminary data.
c/ Price Per Ton and Total Value preliminary data will be released July 2001.

Total Value
243,048,000
192,698,000
245,030,000
236,080,000
274,540,000
286,230,000
361,400,000
238,960,000
327,600,000
328,640,000
384,670,000
238,350,000
229,230,000

NOTE: Pie chart percentages are based on the sum of grower acreage reported and do not add to 100 due to rounding.

Measurement
In-Shell Weight (gm)

In-Shell Width (mm)

In-Shell Cross-Width (mm)

TABLE 2 -- Walnut Objective Measurement Survey Data, By District
Year
Coast 1/
Sacramento Valley 2/
San Joaquin Valley 3/
1989
19.7
22.0
1990
21.3
21.8
1991
20.7
22.1
1992
21.4
23.8
1993
23.5
23.7
1994
20.9
23.6
1995
19.8
21.3
1996
20.0
24.4
1997
20.9
23.7
1998
21.2
22.4
1999
21.0
24.9
2000
19.7
22.4
1989
31.2
32.3
1990
31.5
31.9
1991
31.1
31.4
1992
32.1
32.7
1993
32.2
32.4
1994
31.4
32.4
1995
30.6
31.7
1996
31.4
32.5
1997
32.3
33.0
1998
31.4
32.2
1999
31.2
32.6
2000
31.5
32.4
1989
32.0
33.0
1990
31.6
32.3
1991
30.5
31.2
1992
32.5
33.1
1993
32.0
32.3
1994
31.3
32.4
1995
30.2
31.3
1996
31.4
32.6
1997
32.3
33.2
1998
31.2
32.1
1999
31.6
33.3
2000
31.3
33.0

21.4
21.9
19.6
21.6
21.7
20.7
20.3
19.9
22.2
20.3
19.5
19.7
32.7
33.0
31.7
32.6
32.9
32.2
32.0
32.2
31.1
31.5
31.6
32.1
32.2
32.7
31.2
32.8
32.9
32.3
31.7
32.5
31.9
31.5
31.8
32.6

State 4/
21.5
21.8
20.8
22.7
22.9
22.1
20.8
22.1
22.9
21.4
23.0
21.2
32.3
32.3
31.5
32.6
32.6
32.2
31.7
32.3
32.3
31.9
32.2
32.2
32.6
32.4
31.1
32.9
32.5
32.2
31.3
32.5
32.6
31.8
32.7
32.8

In-Shell Length (mm)

Kernel Grade - Percent Sound

1/
2/
3/
4/

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1989

38.2
38.5
38.9
39.0
39.9
38.7
39.2
38.4
38.2
39.1
38.3
37.4
94.4

39.1
38.3
39.0
39.7
40.1
39.7
39.0
39.4
39.4
40.0
39.7
38.2
97.8

1990
96.1
97.1
1991
97.3
96.6
1992
93.6
96.9
1993
93.2
95.2
1994
92.6
94.7
1995
89.2
91.4
1996
92.6
93.8
1997
97.8
97.4
1998
79.9
93.2
1999
96.8
98.2
2000
98.0
96.7
Nuts Set Per Tree
1989
1,427
2,182
1990
1,637
2,380
1991
1,955
2,620
1992
1,567
1,902
1993
1,530
2,703
1994
1,813
1,961
1995
1,420
2,253
1996
1,362
1,836
1997
1,128
2,233
1998
1,070
1,654
1999
1,355
2,180
2000
1,195
1,812
Coast includes: Contra Costa, Lake, Monterey, Napa, San Benito, San Luis Obispo, Santa Clara, and
Sonoma counties.
Sacramento Valley includes: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Sacramento, Solano, Sutter, Tehama,
Yolo, and Yuba counties.
San Joaquin Valley includes: Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San Joaquin, Stanislaus, and
Tulare counties.
District and State averages are derived by weighting county averages by county bearing acreage figures.

Measurement
In-Shell Weight (gm)

TABLE 3 -- Walnut Objective Measurement Survey Data, By Variety
Year Ashley Chandler
Eureka
Franquette
Hartley Payne
1989
19.1
24.8
21.0
20.4
24.7
20.4
1990
19.5
23.2
22.1
19.9
23.7
20.5
1991
18.7
22.8
20.1
19.2
23.4
18.2
1992
19.1
24.9
22.3
20.7
25.5
19.4
1993
19.8
23.5
21.7
21.2
25.2
20.8
1994
19.3
24.3
20.9
20.3
24.7
19.7
1995
18.0
20.7
19.1
18.6
23.1
19.5
1996
20.0
23.3
20.6
20.1
24.8
18.1
1997
19.8
24.4
23.2
21.1
24.8
20.4
1998
19.2
21.9
20.8
20.2
24.0
19.6
1999
20.3
24.9
22.1
20.0
24.6
19.0
2000
17.5
22.9
21.7
18.3
22.8
18.8

1,537
1,835
2,210
1,380
1,596
1,602
1,451
1,497
1,439
1,253
1,250
1,204

39.3
39.5
39.1
39.5
39.8
39.3
39.5
38.7
37.6
39.0
38.9
38.4
96.8

39.1
38.8
39.0
39.5
40.0
39.4
39.2
39.0
38.6
39.5
39.4
38.2
97.0

95.4
94.1
97.6
97.2
97.5
96.1
95.3
97.3
98.3
97.4
97.0

96.3
95.5
96.9
95.8
95.6
93.1
94.4
97.3
94.4
97.9
96.9
1,785
2,028
2,340
1,604
2,068
1,773
1,777
1,630
1,753
1,407
1,709
1,483

Serr
Tehama
Vina Other
19.6
21.5
20.1
20.2
20.9
19.8
19.4
20.7
18.7
20.3
18.8
19.9
21.4
21.8
20.5
19.9
20.8
20.3
20.2
21.7
20.0
21.1
19.7
21.0
18.6
18.7
18.4
19.3
19.8
21.2
20.1
21.1
21.3
20.5
20.5
22.2
19.5
19.5
19.2
19.9
20.3
19.1
20.7
20.9
19.3
19.8
19.3
19.9

In-Shell Width (mm)

In-Shell Cross-Width (mm)

In-Shell Length (mm)

Kernel Grade Percent Sound

Nuts Set Per Tree

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1989

31.9
32.3
31.4
32.0
32.3
31.8
31.0
31.7
31.8
31.2
30.7
31.0
31.8

33.1
32.8
31.9
33.3
32.5
32.7
31.7
32.4
32.3
31.8
32.8
32.8
33.9

31.2
31.1
30.4
31.6
30.9
30.9
30.6
31.6
30.7
30.2
30.4
31.3
31.0

31.0
30.7
30.0
30.9
31.3
30.8
30.1
31.1
30.6
30.7
31.0
30.6
31.8

33.7
33.1
32.4
33.6
33.2
33.2
32.6
33.0
33.3
33.0
32.8
32.8
34.1

32.1
33.0
31.6
32.3
33.3
32.1
31.9
32.2
31.5
31.4
31.5
32.3
31.8

33.0
34.2
32.7
34.1
33.6
33.3
32.4
33.0
33.3
32.1
32.6
33.1
32.4

32.8
31.4
32.0
33.1
31.5
32.4
31.6
32.3
32.0
31.2
30.9
31.1
32.6

31.3
30.0
29.8
31.3
30.5
30.5
29.7
30.9
31.0
30.6
30.4
30.9
32.2

31.5
31.4
30.3
31.0
31.6
30.8
30.6
31.2
30.8
31.1
31.2
31.0
32.4

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

32.3
30.7
32.0
32.2
31.6
30.6
31.7
31.9
31.2
30.8
31.2
37.3
36.9
36.7
37.2
37.5
37.1
36.8
37.0
36.2
37.2
36.9
35.8
97.3
96.6
91.0
94.7
89.8
91.3
91.6
92.3
96.2
94.4
96.1
95.6
1,338
1,399
1,372
1,072
1,147
1,391
1,392
1,353
1,406
1,221

32.8
32.3
34.3
32.9
33.2
31.7
33.1
33.0
30.9
34.0
33.9
40.8
39.7
39.9
40.5
40.2
40.9
39.6
39.4
39.2
40.0
40.4
39.4
98.3
99.5
99.9
99.2
99.0
96.6
93.6
95.1
97.8
91.4
98.1
96.7
2,761
2,716
3,092
1,645
2,099
1,711
1,912
1,659
1,570
1,306

31.2
30.5
32.4
31.7
31.4
30.5
32.1
32.2
30.5
31.0
32.0
42.5
42.6
43.3
42.8
42.5
43.0
41.2
41.4
41.0
40.8
42.6
43.0
93.9
94.2
87.1
96.1
92.5
95.7
93.4
93.4
94.9
99.8
97.1
93.1
2,051
2,058
3,212
1,585
1,452
1,905
1,590
1,296
1,414
1,380

31.1
30.1
31.6
31.4
31.3
30.1
31.5
31.3
31.2
31.2
30.5
38.4
37.5
38.2
37.9
39.6
38.7
38.8
38.6
37.8
39.6
38.2
37.4
97.8
96.7
97.2
96.7
93.9
95.7
89.8
89.8
96.6
89.5
98.3
97.8
2,411
2,706
3,116
2,012
2,532
2,781
2,348
2,356
2,162
1,512

33.1
32.1
33.9
33.0
33.0
32.1
32.9
33.2
32.5
33.2
33.2
40.1
39.7
39.8
40.6
41.1
40.3
40.1
40.0
39.5
40.9
39.6
38.2
97.5
97.7
96.1
97.2
97.4
95.3
93.8
95.1
98.1
94.4
98.1
96.4
1,767
2,662
2,712
2,008
2,742
1,974
2,284
1,853
2,228
1,457

32.8
30.7
32.1
33.0
31.9
31.3
32.2
32.0
31.4
31.4
32.7
37.6
38.1
37.2
38.0
39.2
37.9
38.4
37.8
36.6
38.0
38.1
38.2
95.2
94.5
94.7
95.4
94.0
96.9
95.2
95.4
96.5
96.3
95.0
97.3
1,543
1,648
2,067
1,487
1,444
1,540
1,404
1,285
1,304
1,170

33.4
30.7
33.0
32.7
32.3
30.9
32.1
33.0
31.6
31.9
32.6
38.1
38.9
37.4
38.8
37.7
37.9
37.5
37.3
37.4
37.7
38.5
37.6
97.0
91.0
94.2
96.5
95.3
96.9
95.6
96.6
97.0
97.9
98.3
97.7
1,603
884
1,553
915
1,626
1,154
984
1,417
796
1,622

31.5
31.0
33.0
31.3
31.9
30.7
32.5
32.1
30.8
30.8
31.6
38.8
37.1
36.8
38.3
37.0
38.0
37.8
37.6
37.2
37.7
37.3
36.9
97.2
98.5
96.7
99.1
94.5
96.4
88.7
92.7
96.7
94.3
96.4
96.4
1,461
1,683
1,487
1,082
1,653
1,207
1,961
958
1,703
1,347

31.1
30.2
32.6
30.8
31.6
30.1
32.1
32.1
30.8
31.5
32.0
39.3
37.3
38.6
39.3
38.9
38.6
38.6
38.8
38.1
38.4
38.7
37.3
98.7
94.1
98.1
98.0
94.9
94.0
92.4
95.8
97.5
95.2
98.2
98.2
1,645
2,216
2,055
1,385
1,654
1,619
1,260
1,355
1,894
1,504

32.3
30.5
32.1
32.1
31.9
31.0
32.3
32.0
31.7
32.0
32.3
39.3
38.4
39.2
38.7
39.8
39.2
38.6
39.2
38.5
39.6
39.5
38.3
96.8
96.8
98.5
96.9
94.8
97.3
93.5
94.2
96.6
95.2
97.3
97.3
1,877
1,708
2,161
1,626
1,818
1,643
1,157
1,472
1,839
1,290

1999
2000

District
And
Variety

1,073
1,633

1,540
1,212

1,369
1,325

2,818
1,899

2,241
1,878

1,076
1,696

989
886

1,210
1,167

1,374
1,566

1,536
1,379

TABLE 4 -- Percentage Distribution Of Walnut Shell Suture Sizes, By District And Variety
U.S. Standards Size Intervals 1/
1996
1997
1998
1999
2000
Mth Jmb Lge Med Bby Oth Mth Jmb Lge Med Bby Oth Mth Jmb Lge Med Bby Oth Mth Jmb Lge Med Bby Oth Mth Jmb Lge Med Bby Oth
- - - - - - - - - - - - - - - Percent of Total 2/ - - - - - - - - - - - - - - -

DISTRICTS:
Coast
0 47 20 15 17 1 1 62 16 9 12 0 0 46 15 15 21 2 0 39 17 24
Sacramento
0 65 14 11 9 0 0 73 11 9 6 0 0 62 15 12 10 1 1 65 14 10
Valley
San Joaquin
0 61 18 12 8 0 0 51 14 12 19 4 0 49 19 16 14 1 0 48 19 16
Valley
VARIETIES:
Ashley
0 54 17 13 15 1 0 62 15 9 10 4 0 48 19 12 19 1 0 33 23 20
Chandler
1 67 16 9 7 0 1 67 11 10 10 1 1 53 20 15 11 0 1 66 15 10
Eureka
0 49 29 12 10 0 0 36 29 12 20 2 1 23 24 19 32 1 0 19 37 24
Franquette
0 41 25 17 16 1 0 35 19 21 23 1 0 35 20 24 20 1 0 38 20 23
Hartley
0 74 12 9 5 0 0 79 9 5 5 1 1 73 12 8 5 1 1 70 12 9
Payne
0 62 16 11 10 1 0 55 13 12 19 2 0 48 18 17 16 1 0 47 20 14
Serr
1 75 11 7 5 0 1 75 8 8 7 1 0 62 17 12 8 1 0 68 14 9
Tehama
0 59 22 11 7 0 0 61 15 11 14 0 0 46 21 13 20 1 0 46 15 10
Vina
0 38 19 22 20 1 0 45 18 18 15 3 0 32 19 25 23 1 0 26 24 24
Other
1 46 16 18 18 1 1 43 17 15 18 7 0 39 19 17 24 1 1 41 19 17
STATE
0 62 16 11 9 0 0 64 13 10 11 2 0 55 17 14 13 1 1 58 16 13
Number of
Shells
Measured
13,242
13,220
14,231
12,753
1/ Sizes used are as follows: Mammoth -- Larger than 96/64" in diameter; Jumbo -- 80/64" to 96/64";
Large -- 76/64" to 80/64" for Eureka variety, 77/64" to 80/64" for all other varieties;
Medium -- 73/64" to 76/64" for Eureka, 73/64" to 77/64" for all others; Baby -- 60/64" to 73/64";
and Others -- below 60/64".
2/ Percentage distributions based upon nut samples taken in the field, may not equal 100 percent due to rounding.

The California Walnut Industry has been very supportive.
We appreciate your continued cooperation!

FOGYASZTÁSI TANÁCSOK
Mottó:
"A dió a jövő kenyere."
(I. V. Micsurin)
Vázlat:
Élelmiszerpiramis
Fogyasztóvédelem
Tanácsok a dióbél fogyasztására
További javaslatok

17
8

0
0

0 49 10 18 20
1 58 14 13 11

1
1

13

3

0 56 19 13

8

0

18
5
17
16
7
13
7
26
22
20
10

2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
1

18
7
9
20
8
7
5
16
15
21
10

2
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1

41
64
38
28
68
59
73
43
33
35
57

21
14
28
21
11
21
12
22
23
19
16

13
9
18
28
9
10
8
14
26
20
13

12,930

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

Élelmiszerpiramis
Mottó:
"Én kicsike vagyok,
A fogajim nagyok,
Megtöröm a diót,
Csak sokat aggyatok!"
(Ipolynagyfalusi gyerekvers)
Mennyi diót együnk?
A sok táplálkozási elmélet közül az úgynevezett élelmiszerpiramis érdemli a legnagyobb figyelmet, amit az alábbi ábra
szemléltet. Legalul helyezkednek el a legszélesebb körben, naponta fogyasztandó élelmiszerek, középen a heti néhány
esetben, legfelül a havi néhány esetben ajánlott élelmiszerek. Látjuk, a dió a napi ajánlásban szerepel.

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

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

A dióbelet nem méret, hanem “stílus” alapján kell még válogatni.
E szerint megkülönböztetünk:
dióbél feleket, mely azt jelenti, hogy az egész bél két, nagyjából egyenlő
nagyságú ép részre van szétválasztva;
dióbél negyedeket, ami azt jelenti, hogy az egész bél négy, nagyjából
egyenlő részre van szétválasztva;
darabos dióbél törmeléket, ami azt jelenti, hogy a dióbél darabok nem
hullanak át egy 6 mm lyukátmérőjű rostán;
dióbél törmeléket, ami azt jelenti, hogy a dióbél darabok áthullanak a 6
mm, de nem hullanak át az 1 mm lyukátmérőjű rostán.
Szokványos fogyasztói csomagolások
A dióbelet különböző méretű fa vagy műanyag rekeszekbe, esetleg kartonpapír dobozokba vagy raschel, ritka szövetű juta
zsákokba csomagolják. A legnagyobb szokványos csomagoló eszköz (göngyöleg) a 10-es rekesz, 11-12 kg-os
befogadóképességével.
A minőség megóvása érekében 0,5 kg befogadóképességű műanyag vagy papír tálcában hoznak forgalomba fogyasztásra
dióbél feleket. Ezeket a fogyasztói csomagolási egységeket mindig valamilyen nagyobb gyűjtőcsomagolásba teszik az
anyagmozgatás, szállítás során.
Ugyancsak a minőség megóvását szolgálják a különböző vákuumos vagy védőgázos csomagolások.
Fogyasztói tárolási körülmények, tárolhatósági időtartam
A diót két formában szokták tárolni, héjasan és dióbélként. Mindkét formában száraz, hűvös helyen tárolható a dió, de
héjasan tovább megőrzi minőségét.
0°C körüli hőmérsékleten 1-1,5 évig is eltartható a dióbél, 10 °C hőmérsékleten 6-8 hónapig, szobahőmérsékleten 1-4
hónapig tartható el minőségromlás nélkül.
Háztartási körülmények között is törekedni kell az ideálist közelítő értékekre, mivel magasabb hőmérsékleten vagy nedves
körülmények között rohamosan csökken az eltarthatósági időtartam.
Eddig az idézet a Fogyasztóvédelemtől. Hát, mit mondjak, már nagyon elavult. (Mivel dióról van szó, azt is mondhatnám,
hogy avas.)
Házilagosan, a saját kertünkben termett dióra a fenti előírások nem kötelezők.
Házilag akkor járunk el a leghelyesebben a megtört dió tárolását illetően, ha légmentesen zárhatő műanyagdobozban
tároljuk, hűvös helyen. Légmentesen, hogy meg ne molyosodjon. A dobozok legyenek felcímkézve az alábbi minta szerint,
nehogy a dióbelet más héjas gyümölcsök belével tévesszük össze! Kár lenne.

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

Tanácsok a dióbél fogyasztására
Mottó:
"Mikor én még kicsiny voltam,
A diójér majd meghaltam,
De mivel már nagyobb vagyok,

A leányért majd meghalok."
(Kishartyáni magyar népdal)
Valóban, mint egy francia szakértő írja, a dió íze csiklandozza az ember ínyét.
A diót a fogyasztó és az ipar is nagyon sokféleképpen használja fel. Leggyakoribb
felhasználási területe az édesipar, illetve a háztartásokban készült édességek. Az
édesiparral nem foglalkozom, a diós édességekről, süteményekről, ételekről pedig később
lesz szó. Most pedig olyan javaslatokat ismertetek, amiket nálam hozzáértőbb emberek
írtak le, én csak összesítem és közzéteszem.
Az a kérdés tehát, hogy hogyan fogyasszuk a diót. Többféle lehetőség van rá. A lehetőségek nem zárják ki egymást, vagyis a
választásunk nem kizárólagos.
Nyersen, magában a nap bármely pillanatában ehető.
Étkezés előtt étvágygerjesztőnek (Gail Sims receptje)
pirítsunk kevés dióbelet közepesen meleg sütőben 10-12
percig, és szervírozzuk melegen.
A dióbél pirításának két módja van. Ha a darabos dióbelet
egy edényben egy rétegben magában pirítjuk, vagy ha
enyhén kevés olajon. Próbáljuk ki mindkettőt.
Hazai recept a "rágcsa" készítése, amihez a szép dióbélen
kívül csak kevés étolaj és só kell. A dióbelet kevés sós
vízben 3-5 percig főzzük, megszárítjuk, majd forró olajban
1-2 percig pirítjuk. Az olajat még melegen felitatjuk a
dióbélről, és kihűlés után már rágcsálhatjuk is a sör, a bor
mellé.
Néhány darab feles dióbél önmagában is megfelel
aperitifnek, amíg várunk az ebédre.
Ha csak egy szelet kenyeret eszünk, az is
díszíthető dióbéllel.
Zsömlét is ehetünk dióval, japán módra.
A dióbél pékárukba is süthető. Berlinben
létezik az úgynevezett "berlini kenyér",
amiben 18 % dió van.
A házilag sütött kenyér tésztájába
keverhetünk dióbelet. Mégis olcsóbb, mint a boltban kapható - ha kapható - diós kenyeret 4 euróért megvenni.
Dióvaj készítése: Keverjünk a frissen darált dióbélbe frissen facsart citromlevet vagy más gyümölcs levét. Kenyérre
kenve ehetjük.
Mit kenjünk a kenyérre? Keverjünk össze mixerrel két csésze pirított dióbelet, egy
evőkanál vagdalt fokhagymát, fél csésze olivaolajat, két evőkanál apróra vágott
petrezselymet, negyed csésze vizet és kevés sót, borsot. Három csésze kenyérre
kenhető dióbelet kapunk, amit kenyérszeletekkel szervírozhatunk. Előételnek is jó.
Hasonló recept máshonnan: 10 dió darált belét 2 gerezd eldörzsölt fokhagymával és
egy evőkanál napraforgóolajjal keverjük össze, és hintsük meg reszelt sajttal. Kenjük
kenyérre, és annyira megszeretjük, hogy ez lesz mindennapi reggelink.
Édes reggeli pirítóst úgy készíthetünk, hogy a pirítósra mézes diót kenünk, kevés
pirított szezámmaggal megszórva.

Diós süteményekről később lesz szó. De most, az extrém túrázások szezonjában nem mehetek el szó nélkül az életmentő

diós mézes mellett, amit nagyon ajánlatos extrém túráinkra magunkkal vinni, túlélő-csomagként. Kisebb adagja a
zsebben is elfér, és valóban életmentő, mert 2-3 napig is elélhetünk rajta, mire a speciális mentők a barlangban, a
szakadékban, vagy a lavina alatt ránktalálnak.

Készíthetünk a feketedió-vaj mintájára is dióvajat.
Pirított dióbelet mixerben ledarálunk, és négyszeres
mennyiségű vajat mixelünk hozzá. Közben kicsit
sózzuk, borsozzuk. Kenyérre is jó, halak, zöldségek
grillezésére is, szószok, mártások készítésére is,
újkrumplira is.
Számunkra talán meglepő, mindenesetre
Magyarországon nem szokásos, de Franciaországban
igen, hogy hentesáruk készítéséhez is felhasználják a dióbelet. Például kolbásztöltelékbe
keverik. De töltött húsokba is, különösen töltött vadhúsokba.
A francia diós kolbász sertéshúsból, sertésszalonnából, dióból áll, amit sóval,
édesítőszerekkel (laktóz, dextróz, szaharóz), fűszerekkel és színezékekkel javítanak.
Négyheti száradás után előételként, vagy baráti asztaltársaság apró rágcsálnivalójaként
fogyasztják.

Nézzük meg ennek a viandeni hentesnek a kínálatát!

Még a húsos tésztába is diót rakott.
Tisztelt gasztronómus Kollégám, mit szól a sonkához dióval?

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

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

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

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

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

Kóstoljuk meg egyszer a majonézt úgy, hogy dióbél is van benne!
A mellékelt képen diós bio-sajt látható. De nemcsak biosajtban, hanem más sajtfélékben is előfordul a sajt anyagába
kevert dióbél. Mindenesetre jóval tartalmasabb, mintha helyette egy luk lenne a sajtban. De ha nem kapunk diós sajtot,
oldjuk meg úgy a problémát, hogy a sajt mellé fogyasztunk szép dióbelet. Ez egy gyakori fogyasztási szokás. A franciák
még bort is isznak mellé.

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

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

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

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

Jellegtelen ízű fagylaltokat úgy javítanak fel a
spanyolok, hogy a készen megvásárolt például
vanília-fagylaltba dióbelet kevernek.
Hasonló a helyzet sok házi süteménnyel. Igen
sok sütemény javítható egy kevés dióbéllel,
főleg a csokoládés sütemények.
Ha a darált dióbelet cukorral és pürévé
dolgozott főtt babbal keverjük, hamis
gesztenyepürét kapunk. Jobb mint az eredeti,
mert nincs benne rumaroma. Gyerekeknek is jobb, mert nincs benne rum.
Kóstolta már a juharszirupot dióbéllel? Ugye, hogy milyen jól kiegészítik egymás
ízét? Szinte kívánják egymást!
Kevert már Ön a tejszínes joghurtba dióbelet? Miért nem? Persze, ha készen is
kapható, miért dolgozna vele?

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

A diós nugátkrém a gyerekek csemegéje.

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

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

Főzzük mézzel a dióbelet.

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

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

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

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

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

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

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

A dió a vegetáriánusok számára is igen hasznos, mert megfelelő fehérje- és ásványianyag-forrás. De nemcsak azok számára,
akik elvből nem esznek húsfélét, hanem azoknak is, akik fogyni akarnak, vagy bármilyen okból diétázni kényszerülnek.
Aki rendszeresen fogyaszt diót, elfelejtheti a különböző élelmiszer-kiegészítőket, a dióban benne
van, ami kell.
A dió húspótló étel lehet. A vegetáriánusok sok olyan tápanyaghoz juthatnak, amelyeket az ember
hagyományosan állati táplálékokból vehet fel. Például fehérjéken kívül a B-vitaminok, a foszfor, a
kálium, a vas, a réz. Amikor a diót kenyérfélével egészítjük ki, az étrendünk egészséges arányában
fogja tartalmazni az összes esszenciális aminosavakat. A dió mint E-vitamin forrás is jelentős.
A diódiéta érdekes diéta. Azért állítható be fogyókúrás étrendként,
mert - mint Irina Viljonovna Nyikonova, a moszkvai homeopatikus
központ orvosa mondja - hatékonyan csillapítja az abnormálisra nőtt
étvágyat. A szervezetben a dióbél minden anyaga hasznosul, nem
veszünk magunkhoz felesleges táplálékot.
A dióról úgy tudjuk, hogy telít, hogy hízlal, olajos. Ennek ellenére a
dióval felépíthetünk egy jól telítő, de ennek ellenére kalóriaszegény
természetes diétát. Naponta negyed kilót fogyhatunk le vele.
Naponta azonos étrend:
REGGELI: 1 csésze tea édesítőszerrel, müzli 2 ek. zabpehellyel, 2 ek. darált dióval, 1 ek. tejszínnel, 3 ek. vízzel, 1 citrom
levével és egy reszelt almával.
2. REGGELI: Nyers gyümölcs.
EBÉD: 5 dió, egy nagy tál saláta (főtt cékla, zeller, répa és zöldbab) kevés olajjal elkészítve.
SNACK: 1 pohár almalé 1 ek. zabpehellyel.
VACSORA: A reggelivel megegyező müzli és 1 csésze édesítővel izesített csipketea.

Látjuk, az ismertetett valódi diódiéta nem azonos a magyarországi internetes oldalakon tucatjával forgó diódiétával, ami
semmi másból, mint korlátlan mennyiségű dióbélből és tejszínből áll.
Nagyon finom lehet. Az összes diéta közül a legfinomabb. Kóstoljuk meg, tartsunk diódiétát. De nem kell lemondanunk a
többi diétáról se. Váltogassuk rendszeresen. A hatás nem fog elmaradni, már heteken belül látható lesz.

Friss dió
Mostanában franciáéknál, akik nagy gourmand-ok, nagy divatja lett a friss dió fogyasztásának. Most
már, hogy mi is közös piacról élünk velük, nagy szégyen lenne, ha lemaradnánk.
Mit tegyünk tehát?
Szedjünk a nyár végén a kertből a diófáról még nem teljesen érett
diókat, olyanokat, amelyeken a zöld burok még teljesen ép, de
amelyeknek már a csonthéja teljesen kifejlett, a bele pedig már
szilárd, de még hófehér húsú. Ha kényeskedni akarunk, az ilyenkor
még rugalmas, világossárga hártyát lehúzhatjuk a bélről.
A friss dió a dió primőrje. Törékenysége mint a földieperé, és még
több mint 20 % vizet tartalmaz. Ha nem esszük meg azonnal, vagy
nem tesszük legkedvesebb vendégeink elé, tegyük el a hűtőbe, de
onnan is minél előbb együk meg.
A friss diót a vevőnek magának kell megtörnie még Párizsban is,
mert bele annyira porhanyós, hogy ha a termesztő vagy a feldolgozó
törné meg, mindenképpen károsodna, mire a fogyasztóhoz jut. Ilyen
az igazi friss dió,

Lara fajtájú friss dió Párizsban:

Olasz frissdió-kínálat:

Augusztusonként Mexikóváros lakóinak is jó szezonjuk van. Ilyenkor jelennek meg a városban a környékbeli frissdióárusok.

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

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

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

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

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

Pedig valójában ilyen:

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

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

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

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

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

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

Dióallergia
Tisztelt Kollégám, beszélhetünk a dióallergiáról is, de az olyan, mintha az angyalok szárnyáról beszélnénk.
Mert olyant még nem látott senki, így fogalmunk sincs, milyen lehet.
Mégis, komoly, szociológiai könyvekben is olvashatunk a dióallergiáról, de az a fordítók tárgyi tévedése. Mert az angol
"nuts" szót fordítják dióknak, dióféléknek, ami nagy hiba. Igaz, a fordítási hibában nemcsak a szociológusok hibáztak, a
szótárkészítők is társtettesek, meg sem említik, hogy Amerikában a földimogyorót (peanut) értik főleg ez alatt, mert az
amerikai étkezési gyakorlatban a földimogyoró többszázszor gyakoribb, mint az összes többi nut-féle (chestnut, pecannut,
walnut, stb.).
Az úgynevezett dióallergiát a földimogyoró okozza, vagy helyesebben, az úgynevezett dióallergia jelenségei földimogyorófogyasztás hatására jelentkeznek, a diónak semmi köze a "dióallergiához". Se a feketedió, sem a pekándió, sem a különböző
hikoridiók, sem a vajdió, és legfőképpen a közönséges dió fogyasztása nem idéz elő semmilyen allergiát.
Most túloztam egy kicsit, de nem nagyot. Mert Németországban találtak egy embert, aki allergiás volt a dióra. Hogy azon
kívül még mire vagy kire, arról nem olvastam. De ez csak egy ember volt, második nem volt.
Szóval, akármilyen komoly könyvet olvasunk, tessék kicsit szkeptikusnak lenni, és nem elhinni mindent. Mert az említett,
kapcsolati hálókkal foglalkozó, amerikaiból fordított szociológiai könyvben az is benne volt, hogy tessék kezet mosni, így is
csökkenthető a dióallergia veszélye. De arról már nem írtak benne, hogy milyen az angyalok szárnya.

Azt mondja nekem egy nagyon tisztelt Kolléganőm, hogy dehogy nincs dióallergia, ő is érzékeny a dióra, a dióbél hártyája
teljesen összehúzza a száját. Szerintem pedig nekem van igazam, - mástól úgyse várhatom, hogy igazat adjanak nekem, nem
is szoktak, - szóval, szerintem ez a tünet egyszerű savhatás, a dióbél hártyájában levő csersav húzza össze az érzékenyebbek
száját. Az allergia pedig fehérje-eredetű reakció.

Penészes dió
Mottó:
"A penész erősen mérgező hatóanyagok olyan csoportját hozza létre, melyet gyűjtőnéven aflatoxinnak hívunk."
(Graham Greene: Az emberi tényező - kémregény)
Tessék elképzelni, tisztelt Kollégám, egyes háztartásokban ilyen is van. Olyan, hogy az otthon tárolt dió megpenészedik.
Akkor, ha a házikerti diót nem megfelelően szárították le, vagy rosszul tárolták. Magas relatív páratartalmon, rosszul
szellőző vagy nem szellőző tárolóedényben. Például ha a héjas diónk így néz ki, mint ez a német, házikerti dió, biztosra
vehetjük, hogy a szürkepenész már a dióbelet is megtámadta.

Bizony, sokáig kellett keresnem, mire fényképezhető penészes diót találtam. De aztán sikerült, import-dióban.

Ha úgy találjuk, hogy diónk penészes, vagy akár csak penészes szagú, attól kezdve nem szabad felhasználnunk. Nemcsak
nyersen ne együk meg, hanem főzve, sütve se, mert a penészgomba méreganyagot, aflatoxint termel, ami hő hatására se
bomlik el.
Más penészgombák is felelősek az aflatoxinért, de leginkább az Aspergillus flavus és az A. parasiticus. (A méreganyag neve is
innen származik, az elsőnek említett gomba nevéből.) Többféle aflatoxint különböztetnek meg (B 1, aminek a képlete
C17H12O6, továbbá B 2, G 1, G 2, M 1, M 2).
Az Alternaria és a Penicillus penészgomba-nemzetségek fajai ugyancsak termelik ezt a mérget.

Az aflatoxin májméreg. Elősegíti a májrákot, és más májkárosodást is okoz. Felnőttekre kevésbé veszélyes, gyerekekre
inkább. Leginkább pulykákra, de sertésekre is. 1960-ban úgy fedezték fel az aflatoxint Angliában, hogy egy pulykaneveldében
tömeges elhullást észleltek, amit a takarmányba kevert penészes földimogyoró okozott.
A dió is belekeveredett. Nem a takarmányba, hanem a penészgombával megfertőződhető gabonák, magvak és egyéb
szárazáruk közé.
Ilyen például a pisztácia, ami német hatósági vizsgálatok szerint csak 3-4 %-ban mentes teljesen az aflatoxintól.
De ilyen az említett földimogyoró, a mandula, a paradió is. A gabonák közül pedig közönségesen a búza, a rizs, a kukorica. A
száraz fűszerek közül pedig az őrölt paprika és a bors.
Az Aspergillus flavus és az Aspergillus parasitium gombák főleg a meleg és párás körülményeket kedvelik. A hőmérséklet
nagy szerepet játszik abban, hogy az Aspergillus flavus gomba termel-e aflatoxint. 25 C° esetében a gomba könnyen termel
toxint, habár nem figyeltek meg arra vonatkozó adatot, amikor a hőmérséklet 10 C° alatti volt. Tehát elsősorban a meleg
éghajlat alól származó magvak esetében kell gyanakodnunk.
Amerikában az Aspergillus flavus penészgombával vizsgálták a dióbél penészedését, aflatoxin-tartalmát. Az összehasonlító
vizsgálatok kimutatták, hogy azonos körülmények között a pisztácia és a mandula is fogékonyabb erre a penészgombára,
mint a dió. És különbség adódott a vizsgált dió fajtájától függően is. Azok a diófajták, amelyeknek a dióbél vékony
hártyájában nagyobb a csersavtartalom, pl. a Tulare, kevésbé penészedtek azonos körülmények között, mint a jobb ízű,
csersavban szegényebb fajták.
Itt, Európában, Uniónkban pedig az összes hivatalosan vizsgált élelmiszer-minőségi hiányosság 20 %-a kapcsolatos az
aflatoxinnal. (És csak 0,2 %-a a nem engedélyezett - de egyébként ártalmatlan - módosított génekkel.)
Szóval, így történt, hogy a dió rossz társaságba keveredett.

És mit csináljunk, ha abszolút biztonságra törekszünk, és szeretnénk megvizsgáltatni a vásárolt dióbelet, tartalmaz-e
aflatoxint?
Természetesen, megvizsgáltathatjuk. Léteznek az országban élelmiszervizsgáló laboratóriumok, ahol rendelkezésünkre
állnak, és kimutatják, van-e aflatoxin a dióban, és ha igen, mennyi, az egészségügyi határértéket eléri vagy nem. Bemehetünk
a megyeszékhely élelmiszerbiztonsági hivatalába, de ha ott nem találnánk élelmiszervizsgáló laboratóriumot, a szomszéd
megyében biztosan lesz. Ha már kocsiban ülünk, 100 km oda és vissza már nem számít. Fő az egészség.

És akkor is gondoljunk arra, hogy fő az egészség, és őrizzük meg vérnyomásunkat, amikor megtudjuk, hogy a vizsgálat díja
30.000 Ft + áfa.

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

Ilyen a buroktalanított dió.

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

Ezután ki kell bányászni a héjból a belet.

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

A felvázolt diófogyasztási tanácsok elérték céljukat. Tisztelt
dióevő Kollégám alig várja, hogy olyan diós receptekkel
ismertessem meg, amilyeneket még nem kóstolt. Arra is sor kerül,
de csak a könyv vége felé.
Előbb olyan fontos témákat kell körbejárnunk, mint a
vegetáriánizmus, vagy a cukrászat. Meg kell ismerkednünk a
zölddióval és a dióolajjal.
Ezek a fejezetek is tartalmaznak recepteket, de az igazi élvezetre,
a diós receptek végigkóstolására csak a könyv második részében
kerítünk sort, a művészeti, közelebbről a konyhaművészeti
részben.
Igen, első a munka, aztán jöhet az élvezet.

Addig is elmondom előzetesen, hogy az általam
összegyűjtött diós receptek mind külföldiek, tudomásom
szerint magyarul még nem adta közre senki. Tudom, hazai
diós recept is van bőven, de azokat szerintem minden
magyar háziasszony jobban ismeri, mint én.
A külföldi diós receptek felkutatásával annak bemutatása
volt a célom, hogy a diót szerető népek kelettől nyugatig mi
mindent feltaláltak ebben a témakörben. Nem rosszak ezek
a receptek, érdemesek a kipróbálásra.
Végül egy ötlet: Nem kell diós süteményreceptet tanulni.
Félkészen, fagyos tésztából is kapható diós csiga.
Szarajevóban. Csak haza kell vinni és kisütni. Ilyen volt,
ilyen lesz:

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

Mai mézes diók Olaszországból:

Különlegesség a rozmaringgal ízesített mézes dió, ami portugál specialitás.

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

Horvát akácmézes dió:

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

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

És ilyen:

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

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

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

Szeletelni kolbászmódra kell.

Ha már látjuk, mi mindent lehet a dióbéllel kezdeni, felmerül a kérdés:
És mit nem ajánlatos a dióbéllel csinálni?
Hogy a kérdést megválaszoljuk, előbb még egy kérdés.
A dió gyümölcs? Igen.
Meg kell mosni a gyümölcsöt, mielőtt megesszük? Igen.
Meg kell mosni a diót, mielőtt megesszük? Nem.
No, itt törik bele a formál-logika foga a dióba. Ami mindenre igaz, nem igaz a dióra.
A dióbél olyan védőburokban terem, ami megvédi minden szennyeződéstől, fertőzéstől. Természetétől fogva alkalmas a
közvetlen fogyasztásra. Ha megmossuk, - én már láttam olyan diófeldolgozót, aki megtette, - megindulhat a penészesedés.
És még egy. Soha ne fagyasszuk le! Ha fagyasztjuk, a dióbél húsának sejtjeiben lévő olajok megfagynak. Az olajban oldott
aromaanyagok kiválnak, károsodnak. Tönkremegy a dióbél illata.
Tisztelt dióevő Kollégám, az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozunk dióval készült zöldsalátákkal. Helyesebb, is, ha
átértékeljük a salátákról kialakult fogalmainkat. Már nem a fő fogás kiegészítői, hanem előételek vagy önálló fogások,

hiszen a dió révén tápanyagokban igencsak gazdagodtak. A dió valóságos tárháza a nélkülözhetetlen aminosavaknak,
olajoknak, vitaminoknak, ásványi anyagoknak.
És mikor együnk diót, mikor van a szezonja?
Ősszel kezdődik, a tinorúgombák idején. Svájcban és Németországban az októbert mondják a dió hónapjának.

A világ nagyobb, mohamedán részén pedig a ramadán hava a diófogyasztás hava. Diótermesztőként örök hálával tartozunk
Allah prófétájának, Mohammednek, - béke és áldás legyen Vele, - amiért ramadán idejére teljes nappali bőjtöt rendelt el,
amit éjszaka csak a legtáplálóbb, legegészségesebb sütemény, a diós baklava fogyasztásával lehet kiegyensúlyozni.
A dió világfogyasztását tekintve a ramadán a főszezon. Mivel ennek ideje évről évre változik kissé, figyelnünk kell a
muzulmán hírekre, hogy a megugró keresletet ki tudjuk használni.
A diószürettől kezdve folyamatosan nő a fogyasztás, és a szezon csúcsa a karácsony. Nálunk is, NyugatEurópában is.
Tavasszal pedig húsvétra alakul ki egy kisebb fogyasztási csúcs.
Ha hinni lehet a hivatalos statisztikai adatnak, miszerint hazánkban az egy főre eső éves diófogyasztás
mindössze fél kiló dióbél, akkor érthető, hogy azt a fél kilót rövid idő alatt meg tudjuk enni.
Pedig meg kellene fogadnunk a koleszterin-kutatók tanácsát, és a szívünk egészsége érdekében
magunkhoz kellene venni naponta egy marék dióbelet. Így tíz nap alatt ennénk annyit, amennyit eddig
egy év alatt.
A dió ugyanis természetéből adódóan egy mini-konzerv. Egészséges összetevőit, fehérje- és olajtartalmát, benne a zsíroldható
vitaminokkal egy évig is minőségromlás, károsodás nélkül megőrzi. Tavasszal is kiváló vitaminforrás.
Nagy előnye a diónak más gyümölcsökkel szemben, hogy magas vitamintartalmát konzervként
őrzi meg, tavaszra se csökken jelentősen. Míg más gyümölcsöké - nem akarom néven nevezni jó, ha feleannyi tavasszal, mint ősszel volt.
A legelső feladat az, hogy a kertben termett diót időben szedjük össze, szárítsuk le, és a
következő dióérésig törjük meg, fogyasszuk el.
A héjas dió és a dióbél egy évig jól eláll. A 21. században már nem kell a hagyományos
diószezonra korlátozódni, más gyümölcsökhöz hasonlóan a diónak is egész éves szezonja lehet.
Ehhez nem kell importgyümölcs.
Ha a zöldségesnél vagy a szupermarketben esetleg nem találunk dióbelet, az nem azt jelenti, hogy nincs, hanem azt, hogy
fogyasztói érdeklődés hiányában a kereskedő nem tartja benne a pénzét.
De ha már kinyújtottuk a diófogyasztási szezont, arra azért ügyeljünk, hogy ne múljon el Mikulás vagy karácsony dió nélkül.
Mert a hagyomány a legfontosabb. Bolgár karácsonyi vacsora:

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

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

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

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

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

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

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

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

Reklámok
Ha a vevők saját józan belátásuk alapján nem vesznek meg valamit, akkor a kereskedők reklámokkal próbálják
befolyásolni, tudatát tudat alatt módosítani, és végeredményben arra rábírni, amit egyébként nem tenne meg, vagyis azt
vásárolni, amire semmi szüksége.
És mire nincs szüksége a vásárlónak?
Tisztelt vállalkozó Kollégám a megmondhatója, ugyanolyan jól tudja a választ, mint én. A vevőnek mindenre szüksége van,
kivéve pontosan a mi árunkat.
Nem tudom, tisztelt Kollégám, Ön volt-e már piaci árus. Én voltam, kicsiben is, nagyban is. És elkeseredetten tapasztaltam,
az én árum hiába szebb, jobb és olcsóbb, mint a másé, a standom előtt úgy ment el a nép, hogy oda se néztek, sőt, egészen
másról beszélgettek.
A reklám hiányzott. Az, hogy egy dézsa diót készítsek oda, amikre a vállalkozásom logója van lézerrel bemarva, és minden
arrajárónak adjak belőle egyet. Mert a lézermarás megmarad a vevő agyában, és később majd visszajön.

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

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

A francia frissdió reklámja:

Francia diótermékek reklámja német fogyasztóknak:

Japán dióreklám:

Két amerikai dióreklám:

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

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

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

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

Legyen kedvünk diót törni

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

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

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

A lényeg a kedvcsinálás. Mert anélkül nem fog menni.

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

Hogyan törjünk diót?
Mottó:

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

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

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

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

Foglalkozzunk egy kicsit a diótörés múltjával! A dió az egyik legősibb emberi táplálék. Már i.e. 7000
körülről találtak az emberi lakóhelyek régészeti feltárása során dióhéj-maradványokat.
Kezdetben vala a kő. A kőkorszakban. A kőkorszaki ember kővel törte a diót. Európai, amerikai ásatások
4-8000 évvel ez előtti időkből az emberi lakóhelyekről számos diótörő követ hoztak felszínre. Arról lehet
felismerni ezeket, hogy a diók helyén kisebb mélyedés található. Körülötte pedig dióhéj-maradványok.
Csak Izrael területéről több mint 50 ilyen diótörő kő került felszínre, akárkik is lakták a zsidók előtt az
ígéret földjét. Talán a kánaániták. Az volt a Kánaán, a sok dió!
Az európai és izraeli kőkorszaki diótörő kövek nagy hasonlóságot mutatnak az
északamerikai indiánok alig néhányszáz éve is használt diótörő köveihez. A kővel való
diótörést besorolhatjuk az emberiség legnagyobb találmányai közé. A legnagyobb
találmányoknak ugyanis nem ismerjük a feltalálóját, azokat a világ különböző részein,
egymástól függetlenül többen is feltalálták.
Az északamerikai kontinensen az ősi indiánok speciális mélyedéseket fúrtak diótörő
köveikbe. Ilyen diótörő köveket szinte minden régészeti feltárás talált a valahai indián

lakóhelyeken.
Ezt hívják párhuzamos fejlődésnek. Amikor a technika vívmányait egymástól elszigetelt kultúrák párhuzamosan fejlesztik ki,
és alkalmazzák.
Mint a diótörő köveket Amerikában és Európában. Ez a ma is használatos périgordi kő a bizonyítéka, hogy a francia paraszti
vidékek lakói is álltak olyan fejlettségi szinten, mint Amerika őslakói.

A jelenkorban a legtöbben kalapáccsal törik a diót.

De jobb a fakalapács.

Baj csak akkor van, ha a dió nem arra törekszik, hogy megtörjük, hanem kiugrik a kalapács alól, és csak az ujjunk marad
ott.

Erre a problémára találták ki a nagyméretű anyacsavarokat.

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

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

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

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

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

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

A helytelen törést pedig ez a két kép. Az elsőn azt látjuk, hogy aki ért az esztergáláshoz, az lehet egy kiváló iparosember,
mert egészen ragyogó diótörőt tudott konstruálni, de a dióhoz nem ért, mert rosszul helyezi a törőbe. A második képen már
az is látszik, hogy van még egy ilyen, ennyire tanulatlan személy, tehát sok még a felvilágosító munkánk.

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

A dióbél kipiszkálására rövid hegyű kést válasszunk:

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

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

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

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

Megjegyzem, késheggyel ugyanolyan jól megy, mint diónyitóval.

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

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

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

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

Egyszerű diótörő szerkezetek következnek.
Csavaros rendszerűek:

Harapó törők. A legtermészetesebb dióharapó a mókus:

És még egy harapó törő:

Csúszórendszerű, ütőrendszerű:

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

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

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

Vannak elektromos diótörő szerkentyűk is:

Ezt meg csak meg kell nyomni és a munka eredménye:

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

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

A technika fejlődése megállíthatatlan. Újtípusú törők jelennek meg rendszeresen. A következő törő szabadalommal védett,
ezért a működési elve még nem publikus. Használati útmutatásként csak annyit tudhatunk róla, hogy a diót az asztalra kell
helyezni, ráborítani a törőt, és a törővel egy csavaró mozdulatot kell végezni. A dióhéj nem száll szét.

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

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

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

Arlene egy életnagyságú törővel a múzeum bejáratánál:

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

Gyors áttekintés a múzeum szekrényein:

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

Francia zsebdiótörő a 18. századból.

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

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

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

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

Francia, indiai, japán:

Jugoszláv, kanadai, német:

Norvég, olasz, orosz:

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

Kik törik a diót?
A Beszélő.

Az Őrült, az Udvari Bolond.

Az Űrhajós.

A Vadász.

A Katona.

A Huszár.

A Felettes Én, az Alantas Énnel együtt.

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

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

A Rózsakirály.

A Csókolózók.

Sőt, van, aki továbbmegy - diótörés közben.

Az állatok is tudnak, szeretnek diót törni.
Bagoly.

Holló, kakas.

És más madarak.

Kutya, ló.

Kutya, sárkány.

Medvék.

Jávorszarvas, róka. Hogy ennek milyen erős a farka!

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

Vannak állatok, akik fejjel mennek egymásnak egy szem dióért:

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

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

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

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

Tisztelt múzeumjáró Kollégám, múzeumba azért járunk, hogy szórakozva okuljunk. Most jön az ellenőrző kérdés, mit
láttunk?
Találkoztunk-e a múzeumban Hillary Clintonnal, hiszen, valljuk be, azért mentünk Amerikába, hogy lássuk őt.
Akár az a válaszunk, hogy nem láttuk őt a múzeumban, akár az, hogy láttuk, a válasz mindenképpen helyes. Nem láthattuk,
mert a múzeum megnyitásakor még nem létezett róla mintázott diótörő. De azóta már van, és a múzeum is beszerezhette.

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

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

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

Hasonló a többi csavaros rendszerű feketedió-törő elve is.

Karos diótörőket elsősorban a kemény feketedió törésére fejlesztettek ki.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha kalapáccsal nem sikerül jól megtörni, a japán dió késheggyel is szétfeszíthető. De feszegetésre a feles dióbél-lebeny

mindenképpen eltörik. A japán dió bele ugyanis két lebenyből áll, szemben a mi diónk, vagy a feketedió négy negyedével.

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

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

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

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

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

azt Franciaországban látni:

Tisztelt diótörő Kollégám, azt hiszem, a házilagos diótörés kérdéskörét kimerítően jártuk körbe. Az olvasót biztosan
kimerítettem, ha a témát nem is.
Talán olyan érzés is keletkezhetett Önben, hogy a házilagos diótörés mikéntje az én mániám.
De nem így van. Miután a fejezet összeállt, szereztem tudomást a portlandi Diótörő Múzeumról, ahol egy amerikai hölgy nem
a világ legjobb Diótörő-előadásaiból, hanem valóságos, kézi diótörő eszközökből rendezett be egy múzeumot. Több mint 4000
db-ból. A pálma az övé, nem az enyém.
A múzeumot bemutató könyv:

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

A diótörés történelméről
A Diótörő Múzeum és leírásainak segítségével a diótörés történelmébe is betekinthetünk.
A régészek által fellelt hagyományos, sokezer éves diótörő köveket az írott történelem kezdete, a fémeszközök használatának

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

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

És egyéb, fémből készült törők:

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

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

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

A fából faragott diótörők apró részleteit is érdemes megfigyelni.

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

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

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

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

Vagy mégsem? A legkorszerűbb technika a diótörésbe is betört.
Hogy is van ez? Beletört? Dehogy! Betört a törésbe. Nem beletörődött! A dió törődött bele.
Mibe is? A laptopba.

Hihetetlen, mire képesek ma már a laptopok!

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

Most már, hogy beléptünk a múzeumba, közlöm, belépődíjat se szedek. Diákoknak és nyugdíjasoknak pedig különösen
ingyenes. Ingyen jutottam hozzá, ingyen ajánlom fel, a nagyközönség figyelmébe.
A múzeum mottója:
"Mint egyforma diók a rézmozsárban
Törődünk, mert törődnek velünk."
(Bogdán József verséből)

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

Törődjünk bele a kalapácsba is.

Nyíljunk meg.

Csavarnak.

Harapnak, roppantanak.

De ne vegyük komolyan. A mókus is milyen vidám.

Még annak is örül, ha kemény feketediót törhet.

Tisztelt diótörő Kollégám, emlékszik rá, amikor felhívott karácsony előtt? Hogy nem tudta, hogyan törjön diót, és
szerencsétlenségére ezt a fejezetet találta meg az interneten, de ezzel se ment semmire, a dió nem tört meg.
Akkor nem tudtam erre mit válaszolni, mert az azonnali kérdésekben nem vagyok igazi debattőr. De már tudom a helyes
választ: Egy percig se bánkódjon, ne magában keresse a hibát, főleg ne bennem, hanem a dióban. Van az úgy, hogy nem akar
megtörni.
De időközben már biztosan megtörte az összeset. Mielőtt újra felhívna, hogy akkor most mit is kezdjen vele, sietek előre
válaszolni, hogy egye meg!
Egyet ne tegyen, el ne adja, az istenért se! Mert akkor már - tudtán kívül - kívül is helyezte magát a törvénytisztelő emberek
társadalmán. Mert - nem vicc! - a diótörés élelmiszeripari tevékenység, amit csak engedéllyel, a hatóság tudtával szabad
végezni, és ebbe beletartozik az értékesítés is.
Na, jó, az otthoni diótörésre enyhébb szabályok vonatkoznak, de akkor is. Regisztráltatnia kell magát az illetékes
állategészségügyi hatóság - miért pont annál, hiszen sem Ön, sem a dió nem állat, de mindegy, - hatósági növényvédősénél miért pont annál, hiszen itt fel se merül növényegészségügyi kérdés, de mindegy, - szóval, be kell mennie a hivatalba. Ott be
kell fizetnie némi illetéket, mondjuk 4000 Ft-ot, és már árulhatja is a dióbelet, ezerért kilóját. Ja, hogy csak három kiló van?
Akkor nincs szerencséje. És akkor sincs, ha a piacon hatósági ellenőrzést kap. Akkor többet kell fizetnie.
Érdeklődjön az illetékeseknél, én szóltam. Most ne rám legyen dühös, nem én hoztam a törvényt, hanem az a képviselő, akire
szavazott. Miért nem kérdezte meg a jelölttől a választási kampányban, hogy fognak-e ilyen törvényt hozni.
De aggodalomra semmi ok. Ha a következő fejezet szerinti diófogyasztási tanácsokat megfogadja, fogadjunk, hogy kevés lesz
a három kiló diója.

A DIÓ MINT GYÓGYNÖVÉNY
Vázlat:

Nyugdíjasok, figyelem!
A dió elismert gyógynövény
A gyógynövénykénti használat története
Mi volt Mithridatesz kincsesládájában?
És Mithridatesz után
A diófa mely részei gyógyhatásúak?
Hatóanyagok
Juglon és hidrojuglon
Tannin és ellagénsav
Kivonatok, készítmények
Mire és hogyan használjuk?
Dióbél
A dióbél a kínai orvoslásban
És mit csináljanak az asztmások?
További kínai javallatok
Tengeri csikó kombinációban
Dióbél az arab elixírekben és az ayurvédában
Zöld dió
A fiatal zöld hajtás héja
Diófa-kéreg
Dióburok
Dióhéj
Belső válaszfal
Vékony hártyás héj
Diórügy
Dióolaj
A dió az akupunktúrás gyógyításban
A dió rokonai mint gyógynövények
- Vajdió (J. cinerea)
-- A vajdió hatóanyagai
-- Vajdió-kivonat
- Feketedió
- Mandzsúriai dió
- Kínai hikori
A homeopátiáról
Kockázatok és mellékhatások
És mit írtak a régiek a dióról?
Mottó:
"Az ember ősi barátja a diófa."
(Vidovics István)

Nyugdíjasok, figyelem!
Amikor az ember nyugdíjba kerül, egyik napról a másikra lecsökken a
jövedelme, és rendkívül megnő az értelmes célra hasznosítható szabad ideje.
Ráér az egészségével törődni.
A legtöbb házikertben van egy diófa. Igen hosszú azoknak a betegségeknek
a listája, amelyek a diófa termésével vagy egyéb részeivel eredményesen
gyógyíthatók.
Tisztelt nyugdíjas Kollégám, kérem, olvassa át a dió egészségmegőrző és
gyógyító hatásának leírását, és biztosan talál benne hasznosítható
információt. A gyógyászati kereskedelemben nem kapható növényi szerek,
készítmények elkészítésére és kipróbálására szakítson időt.
A szerek, eljárások egy része egészségvédő, betegségmegelőző hatású, de konkrét betegségek esetén is érdemes - akár
kiegészítő jelleggel is - a dió gyógyhatású részeit használni. Amióta - többezer éve - az emberek ismerik a diót, a betegségek
egész sorának gyógyítására próbálták ki és alkalmazták eredményesen. És ha saját készítésű szert használunk, nem kell,
vagy kevesebbet kell fizetnünk a drága gyógyszerért.
Nem lehet véletlen, hogy többezer éve nemcsak gyógyszert látnak a dióban és a diófa egyéb részeiben, hanem híres, régi
elixírek alapanyagaként is használták, sőt, mérgezés esetén ellenanyagként is.

A dió elismert gyógynövény

Először is egy fontos információ: A dió nemcsak úgy általában gyógynövény, ahogy manapság minden
növényre nézvést divatos, hanem Magyarországon hivatalosan, az egészségügyi kormányzat által
elismerten is az. A gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet a
"Monokomponensű homeopátiás gyógyszerek" cím alatt sorolja fel a diót is. A dió Juglans regia
golyócskák formájában, 1 és 4 g-os súlyban kerül forgalomba.
Az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerkészítményekkel foglalkozó állami szerve (FDA)
ajánlásként adta ki, hogy a csomagolt dió csomagolásán tüntessék fel a dió szív- és érrendszeri
kockázatokat csökkentő hatását.
Ugyancsak hivatalosan elismert gyógynövénynek számít Németországban is, a dió-készítmények recept-kötelezettség nélkül
kaphatók. Alkalmazásukat nem korlátozzák, mert ellenjavallata, mellékhatása, más szerekkel való kölcsönhatása nem
mutatkozott. Háziszernek ajánlják.
Egy sor egyéb országban (pl. Svédországban 1775 óta) is elismert gyógynövény. Oroszországban Juglon néven forgalmazzák
a diókivonatokat emberi és állatgyógyászati célra. Egy lettországi, diókivonatot tartalmazó gyógyszer:

A gyógyszerészek hivatalosan Folium juglandis-nak nevezik a diólevelet (találkozni Juglandis folia névvel is), és Semen
juglandis-nak, vagy Fructus-nak a dióbelet.
A diókopáncsot pedig Cortex fructus juglandis-nak, Cortex nucum juglandium-nak, Pericarpium juglandis-nak, végül
Putamen nucum juglandis-nak. Ki hogy. Csak az a lényeg, hogy latinos hangzása legyen. Mert úgy komoly.
A zöld dió hatóanyagainak vizes oldatát gyógyszerészetileg Lotio Juglandis-nak hívják.
A dióolaj pedig gyógyszerész-nyelven Oleum juglandis.

Amerikai kereskedők is felfigyeltek a lehetőségre: A gyógyszeriparban van a legtöbb pénz. A legnagyobb amerikai
diókereskedő cég, a Diamond Walnuts hivatalosan is gyógyszerként regisztráltatta az általa forgalmazott dióbelet. Az
amerikai egészségügyi hatóságok hivatalos útvesztőit megjárta az ügy, és ma már szerepel a gyógyszerek listáján. A dióbél.

A gyógynövénykénti használat története
Tudomásom szerint az orvostudomány atyja, Hippokrátész volt az első, aki írásba foglalta a dió
gyógyhatását a klasszikus görög korban, és kiemelte a "zöld dióhéj" féreghajtó, gilisztahajtó
tulajdonságát. Hippokrátész gyomorbetegek, máj- és vesebetegek terápiája során használta és
javasolta a diót.
De ha írásban nem is, szóban megelőzték őt Babilon papjai. Áldozatok bemutatásakor igét is
hirdettek. Úgy maradt fenn, azt ajánlották az egyszerű népnek, hogy egyenek diót, és akkor
okosabbak lesznek.
Aztán a régi görögök (és a rómaiak is) használtak diókivonatot bőrgombásodás és más
bőrfertőzések ellen.
Galénosz, a gyógyszerészeti eljárások névadója, tejben főtt zölddiót készített gyomorerősítőnek.
Pedaniosz Dioszkoridesz, az első században élt görög orvos "Gyógyszerek" című könyvének 141. fejezetében taglalja a diót
mint gyógynövényt. A következőket írta:
"A diót, amit egyesek perzsa diónak is neveznek, nehéz megemészteni, károsítja a gyomrot,
epét és fejfájást idéz elő, és azok számára, akik köhögésben szenvednek, káros. De étkezésre
alkalmas, a józanoknál hányást idéz elő, és ellenszere a halálos mérgeknek, ha a mérgezés előtt
vagy után fügével és rutával veszik be. Bőségesen élvezve kiűzi a hasférgeket. Borogatásként
némi mézzel és rutával a gyulladt, gennyes mellkast és ficamokat borítsunk be vele. Hagymával,
sóval, mézzel kutyák és emberek harapására hatásos. Pirított héját a köldökre helyezve
csillapítja a hasfájást, a pirított, borban és olajban eldörzsölt héja a gyermekek fejére kenve
szép hajat ad, és hajhullás után erős hajat növeszt. A havi vérzést is leállítja a dióbél, ha
finomra őrlik, megpirítják, kevés borral keverve kúpként alkalmazzák. A mellbimbók
gyulladását is gyógyítja, és a test véraláfutásait is. A megtört és kipréselt dióból olaj nyerhető.
De az olaj frissen édes, enyhén káros a gyomorra, ezért fokhagymát kell hozzáadni, hogy az
ereje nőjön."
(Szerintem ahol a doktor úr dióhéjat említ, dióburkot kell érteni.)
Ezeket írta Dioszkoridesz a dióról. Vagy mégsem ő írta? Úgy olvasni, a “De Materia Medica” Pamphylosz munkájának (i.u.
65 körül) a másolata.
Mindegy is, a lényeg az, hogy az egyik első gyógyszerészeti könyvben a dió már benne volt.
De nemcsak az ókori görög orvoslás nagyjainak írásaiból ismerjük a dió gyógynövénykénti használatát az ógörögöknél,
hanem más, fennmaradt írásokból is. Tudjuk, hogy tbc-s betegeknek mézes diót adtak, görög orvosok dióolajjal gyógyították
a vesekövet, és különböző bőrbetegségekre a diólevél főzetét használták.
A zöld dióburkot ma is alkalmazzák gilisztahajtásra a görög népi gyógyászatban.

De ha már régi, ókori dolgokban kutakodunk, és igazán kíváncsiak vagyunk, ne kerülgessük, hanem tegyük fel egyenesen a
kérdést:

Mi volt Mithridatesz kincsesládájában?
Azt mindnyájan tudjuk, hogy II. Mithridatesz az i.e. második század legendásan nagy perzsa uralkodója volt, amikor
Perzsiához tartozott a mai Irak egésze, és más szomszéd államok egy része, Parthia, Kisázsia, stb.
De nem ő a mi emberünk.
VI. Mithridatesz már csak Pontusnak, a mai Törökország északi részének uralkodója volt. Őt érte az a megtiszteltetés, hogy
a Római Birodalom, a korabeli szuperhatalom elérkezettnek látta az időt Pontus királyság bevonására a civilizált, globalizált
világrendbe. Vagyis hadjáratot indított Pontus bekebelezésére. És bizony, Mithridatesz királynak i.e. 84-ben egy vesztes
ütközet után oly hirtelen akadt egyébirányú elfoglaltsága, - mostanában úgy mondják, hogy halaszthatatlan közfeladata, hogy kincsesládáját is hátrahagyta.
Caius Pompeius volt a római sereg vezére - Sullát helyettesítve, aki az igen kemény római belpolitikával, az itáliai
öldöklésekkel volt elfoglalva. A kérdés Caius Pompeiust ugyanúgy foglalkoztatta, mint minket: Mi lehet Mithridatesz
kincsesládájában? Istenem, a tudományos kíváncsiság!
Ezért felnyittatta, és abban diót talált.
És talált egy kézirattekercset Mithridatesz saját kézírásával, amelyben a dió gyógynövénykénti használatát írta le, mérgezés,
fertőzés ellen. Eszerint minden reggel éhomra vegyünk magunkhoz két-három dió beléből, kevés jóminőségű aszalt fügéből,
húsz rozmaring-levélből, két-három sószemcséből készült csemegét, amit összezúzással, töréssel, keveréssel állítunk elő. Ez
meg fog védeni a mérgezésektől és a fertőzésektől.
A diós csemege hatásos volt. Mithridateszt megvédte a mérgezésektől és a fertőzésektől. De Caius
Pompeiustól már nem tudta megvédeni.
Mithridateszt tekintik a legelső toxikológusnak, aki - írásos bizonyítékok szerint - sikeresen
védekezett mérgezések ellen. Azóta nemcsak a toxikológusok tartják ősüknek, hanem a
katonaorvosok is, mivel mindez hadjáratban történt.
Ha csak Mithridatesz esetét ismernénk, vélhetnénk egy ember különcségének is. De láttuk, a
korabeli, római birodalmi orvosok, Pamphylosz és Dioszkoridesz ugyanazt ajánlották mérgezés ellen. Vagyis nem egyéni
hóbortról volt szó, hanem a korabeli orvostudomány csúcsteljesítményéről. Csak mellesleg, ők is katonaorvosok voltak,
vezető római hadvezérek orvosai. Mindkét oldalon az orvosi csúcstechnikát vetették be.
A következő képen állítólag maga Mithridatesz is látható.

Már csak egy kérdés maradt. Honnan volt Mithridatesz királynak diója?
Onnan, hogy királyságában, az Iris (ma Yesil Irmak) folyó vidékén "A hegyoldal olyan bőven adja a magától és vadon termő
gyümölcsöket, a szőlőt, a körtét, az almát és a dióféléket, hogy az erdőbe kimenők az év minden szakában bőven elláthatják
magukat." - mint Sztrabón, a Mithridatesz korát személyesen ismerő földrajztudós írta.

És Mithridatesz után

Galenosz (131-202) volt az első, aki a diólevél gyógynövénykénti
használatát részletesen leírta (balra).
Amikor a Római Birodalom bukása utáni évszázadokban Európa a sötét
középkor kifejlesztésével volt elfoglalva, az arab világban vitték tovább a
tudomány fáklyáját. 800-870 között élt Bagdadban Abu Juszuf Jakub ibn
Izsak al-Kindi orvos, aki a régi arab elixírek receptjét először foglalta
írásba. Az elixírek a fogyasztóknak minden jót biztosítottak. Nem csoda,
hiszen többükben a dióbél is szerepet kapott.
Avicenna a következőket írta: "... a diólevél kipréselt leve hasznos a fül
gennyes folyásakor..." És: "A dióolaj segít az üszkösödés, a szemüreg
orbáncos gyulladása kezelésében..." Végül szinte teljes pontossággal
Mithridatesz titkát tette közzé: "Fügével és rutával a dió mindenféle méreg
ellenszere, hagymával és sóval jó gyógykötés veszett kutya és más állatok
harapására."
Amíg a középkorban a rómaiak után a közel-keleti, majd az arab világ vitte
tovább az orvostudományt, addig miránk Európában hatalmas szellemi
sötétség borult az egyház jóvoltából. Például a középkori Franciaországban
a szifiliszt dióburok-főzettel akarták gyógyítani. És mi Franciaországhoz
képest már akkor le voltunk maradva.
Egy kivétel volt azért, Aquinói Szent Tamás, akinek azt a felfedezést
köszönhetjük, hogy a kopaszság ellen a dióban találhatjuk meg az ellenszert.
A reneszánsz kor nagy botanikusa, Andrés de Lagúna (1464-1534) nemcsak abban alkotott nagyot, hogy Dioszkoridesz és
Galénosz műveit olaszra fordította, és ezzel megismerhetővé tette, hanem abban is, hogy maga is foglalkozott a dióval
könyvében, a Historia de la botánica-ban. A következőket írta:
"A diófa közismert fa, aminek nemcsak a levelei, hanem a vékony ágvégei is jellemző erénnyel bírnak; ebből sok található a
dió kopáncsában; a kopáncs leve mézzel főzve kiváló öblögető szer a száj és a torok gyulladásaira, belsőleg pedig
epersziruppal igyuk." (Ez az eperfa gyümölcse, nem a földieper.)
És még azt írja, hogy a friss dió hashajtó hatása idővel csökken, a tavalyi dió hatása kisebb. De vízbe áztatva újra helyreáll.
A zöld dió, mielőtt megkeményedne, mézzel vagy cukorral főzve és így konzerválva örvendetes a szájnak, és igen jól erősíti a
gyomrot.
Tabernaemontanus (1520-1590) gyógyszerész írta: "Szent János nap körül törjön össze zöld
diót, főzzön belőle vizet, ... amit használhat ... igya meg ... méreg ellen”.
1639-ben Pietro Piperno beneventói orvos írt könyvet a gyógynövényekről, és ebben igen
hosszan foglalkozik a dió gyógyhatásával.
Culpeper régi angol asztrológus és gyógyszerész 1653-ban The Complete Herbal c.
könyvében a következőket írta. Az öreg, már avas dióbél étkezésre nem jó. De használható
sebek, izmok gyógyítására, üszkösödésre, kelésekre. Seb-összehúzó hatása a pirított
dióbélnek nagyobb. Az avas dió olaját vörös borban elkeverve és a hajat bedörzsölve
megállítja a hajhullást, és szőkíti a hajat. Kis darab diófa-kérget a lyukas fogra téve könnyíti
a fájdalmat. És szó szerint: "A dió megöli a férgeket a gyomorban és a hasban."
Megállapításainak akkora társadalmi sikere volt, hogy könyvét azóta is újra meg újra
kiadják, kiadásainak számát csak Shakespeare művei múlják felül.
A svédek 1775-ben és 1845-ben írták le a dió gyógynövénykénti használatát, akkoriban
elsősorban a zöld dióval foglalkoztak.
Magyarországon Néma Mester név alatt 1803-ban megjelent "Olly házi könyvetske" foglalkozott először a dió
gyógyhatásával. A szerző nem is akármilyen gyógyerőt tulajdonított a diónak, hiszen a "Halálos mérget el űző orvosságok"
között említi a diót, imígyen:
"Fog-hagyma és Ruta, Körtvély a' Retekkel,
Méreg-ellen valók, Dió-is Terjékkel."
1810-ben Bodart francia orvos-botanikus mint igaztalanul elfeledett gyógynövényt említi a diót.
1894-ben Gomilevszkij agyi betegségek gyógyítására ajánlotta a dióbelet.
Az olasz népi gyógyászat veszett kutya marása ellen használta a dióbelet, hagymával és sóval együtt, amint azt Avicenna

ajánlotta.
Grieve "A Modern Herbal" c. könyvében 1931-ben írt a dióról.
A magyar szerzők közül Varró Aladár Béla gyógyszerész 1942-ben kiadott könyvében, a "Gyógynövények gyógyhatásai"ban foglalkozik részletesen a dióval.
Megállapíthatjuk, a diófa gyógyhatásának tudományos tanulmányozása ezer évekre nyúlik
vissza. A tudósok és a hivatásos orvosok megállapításain kívül a népi tapasztalatra is érdemes
figyelmet fordítanunk. Ha szinte egész Európában, Kisázsiában és Ázsia nagy részén hasonló
módon használták gyógyításra a diót évszázadokon keresztül, és használják jelenleg is, ez a tény
azt bizonyítja, hogy a diófa levelének és egyéb részeinek jól megfogalmazható, leírható
gyógyhatása van a belső és külső betegségek, bántalmak egész sorára. Sok nép egybehangzó
tapasztalatát pedig már tényként kell kezelnünk.
Az orvosi és a népi gyógyításban a diófa részei közül hosszú-hosszú ideig a diólevél állt vezető
helyen. Csak nemrég, 2000-ben változott meg a helyzet, amikor 2000. tavaszán közzétették a
híres kaliforniai Loma Linda-i és barcelonai párhuzamos kutatások eredményét a dióbél
koleszterinszint-csökkentő hatásáról. Azóta a diófa részei közül a dióbél lépett elő az első számú
gyógynövénnyé, és a diólevél - érdemei megtartásával - a második helyre szorult vissza. És a
bronzérmes? Szerintem a diókopáncs. És kik futottak még? Mindjárt meglátjuk.
Ezután már feltehetjük a következő kérdést: (A következő részben következő kérdést!)

Mottó:
"A diófa minden évszakban elhalmoz minket áldásaival,
valóságos nonstop gyógyszertár."
(Füleki Mariann)
A kérdés így szól:

A diófa mely részei gyógyhatásúak?
A válasz hosszú:
A dióbél, amelynek a szív- és érrendszert védő, gyógyító hatásáról már az egyik korai fejezetben
értekeztünk, és amelynek itt csak az azon túli gyógyhatásaival foglalkozom. Gyógyhatású a dióolaj is.
Továbbá a diólevél, a dióvirág, beleértve a barkavirágzatot is. A zöld dió, a rügy, a hajtás zöld héja és a
diókopáncs, vagyis a dió levélen kívüli, többi zöld részei is.
És a megfásodott részek, a diófa kérge, a dióhéj, valamint a dióbél belső, vékony fásodott válaszfala. Végül ide
sorolhatjuk a dióbél hártyáját is.
Vagyis, a gyökér kivételével az egész növény gyógynövény.

Hatóanyagok
A dió zöld részei - zöld dió, levél, diókopáncs - sok, mintegy 1 % C-vitamint tartalmaznak. Ennek
egészségmegőrző, vitalizáló hatásáról nem kell külön értekezni. A tejes-viaszos állapotú, érés előtti friss dió
zöld burkának C-vitamin tartalma 3-4 %. A dió érésekor a zöld burokban lecsökken, a dióbélben megnő a Cvitamin mennyisége.
Vannak a zöld részekben ezen kívül nagy mennyiségben monoglükozidok, mint a juglon és a hidrojuglon,
ellagénsav és tannin, amit együtt ellagitanninnak mondanak, továbbá szaponinok, flavonoidok - ezek közül
legismertebb a juglandin, amit később, a vajdiónál említek, - fehérjék, esszenciális éterikus olajok, továbbá
citrullin, monociklikus terpének. A fémek közül kiemelendő az alumínium.
A zöld diókopáncs 80 %-ban vizet tartalmaz, a fennmaradó 20 % biológiailag hasznos hatóanyagai a glükozidok (ebből a
hidrojuglon-glükozid 2 %), tannin (9 %-ig), fehérjék és 1 % C-vitamin.
Ha a zöld diólevél hatóanyagait vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy
a szárazanyag mennyiségének 30 %-át is elérheti a juglon- és hidrojuglon-tartalom,

9-10 % a festékanyag (ellagénsav és tannin),
mintegy 3-4 % a flavonoidtartalom,
kb. 1 % a C-vitamin,
0,01-0,03 % pedig az aromás olajok mennyisége.
És van még a diólevélben fenolkarbonsav is.

Juglon és hidrojuglon
Tisztelt Kollégám, a diófa gyógynövény. Ugyanakkor a diófa mérgező növény is. Tudjuk, a gyógyszer és a méreg között
sokszor csak a hatóanyag töménységében van különbség, más semmi. A diófa fő gyógyító és mérgező hatóanyaga a juglon.
A juglon mérgező hatása abban áll, hogy könnyen kapcsolódik fehérjékhez, a növényi, állati és gombaélet legfontosabb,
meghatározó vegyületeihez, és azokat hatástalanítja. Nem engedi működni a megtámadott rovar, féreg, gomba, baktérium
életfolyamatait.
A juglon a dió levelének és kopáncsának legfontosabb hatóanyaga, a gyökerek is bocsátanak ki juglont a talajba. Nevét
Bernthsen és Lemper adta 1885-ben. Nevezték nucin-nak, Vogel és Reischauer 1856-ban, illetve 1858-ban, illetve regianinnak, Phipson, 1896-ban.
Kémiailag a juglon oxi-alfa-nafto-kinon, C 10H 6O 3, a hidrojuglon oxidációs származéka. A hidrojuglon pedig
cukormolekulához, glükózhoz kapcsolódva, hidrojuglon-glükozid formájában található a diófa sejtjeiben. Béta-glükozidáz
enzim választja le a hidrojuglont a glükózról, amely enzimet nem ugyanabban a sejtben tárolja a diófa, mint a hidrojuglonglükozidot.
A diófa szerveinek megsértésekor (rovarrágáskor, baktérium vagy gombafonal behatolásakor) az enzim azonnal kapcsolatba
kerül a hidrojugon-glükoziddal, egy pillanat alatt hidrojuglon keletkezik, ami oxigén vagy szerves sav hatására azonnal
juglonná oxidálódik, ami már reakcióképes.
Pillanat műve az egész, a diófa hatékonyan védekezik.
A melegvérű állatok, így az ember is érzéketlenek a juglonra. És tudjuk, gombák, rovarok, baktériumok sora is immunisnak
bizonyul a juglonnal szemben, de a két rezisztenciát nem helyes, ha egynek tekintjük. Az alacsonyabb rendű élőlények
esetében valószínű, hogy csak töménység kérdése, hogy mettől kezdve mérgező számukra a juglon. A növények esetében is.
Hosszú a juglonra érzékenynek megfigyelt növények listája. Mégis gyakori tapasztalat, hogy nem mindig károsodnak.
Vegyük példának az almafa és az őt halálosan károsító tűzelhalás-baktérium (Brenneria) esetét. Köztudott, hogy az almafa
elpusztul a juglon hatására. Mégis, ha rendkívül kis mennyiségben, rendkívül hígan permeteznek juglont az almafára, a
tűzelhalás-baktérium hal el, és az almafa megmenekül.

A juglonra is érvényes a bölcs magyar szólás: Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság.

A hidrojuglon a diókopáncsból éterrel vonható ki, a diólevélben is előfordul. A juglon a diólevélből széndiszulfiddal, éterrel,
más szerves oldószerekkel oldható ki. Bár vízben kevésbé oldódik, a lehullott diólombból a nedvességgel is kimosódik.
Juglont a diófa gyökerei is bocsátanak a talajba, és kis mennyiségben a diófa kérgében is előfordul.
Az éterrel kioldott juglonból gyenge savval - rázással - sárga, kristályos juglon állítható elő, ami éterben vagy hideg
alkoholban már nehezen oldódik, de kloroformban vagy koncentrált kénsavban oldva vérvörös színű folyadékot ad. A juglon
kristályai levegőn szublimálni képesek, forró víz hatására pedig barna színű anyaggá bomlanak. Gyenge lúgokban oldva a
juglon múló bíborszínűvé válik.
Az intenzív barna színeződésért, színezésért a festékanyagok mellett a juglon a felelős. A kezet, a hajat, a gyapjúszövetet
egyaránt megfesti. A kézről csak több hét elteltével, a felső hámréteg lekopásával tűnik el. A sérült, elhalt levelek, az érő
kopáncs a juglon miatt színeződnek feketére.

A juglon az emberi szervezetet nem károsítja. Sőt, gyógyhatású az emberre, mert egy sor betegséget okozó baktériumra - pl.
sztafilokokkuszokra, sztreptokokkuszokra - és gombára mérgező hatással van. Gyakorlatilag a gyógyszeriparnak egy
természetes úton létrejött gyógyszer-alapanyagát jelenti.
Oroszországban hivatalosan törzskönyveztek juglon hatóanyagú gyógyszert "Juglon" néven. Kenőcs, oldat és szuszpenzió
alakban kapható, mint általános erősítőszer. Külsőleg bőrtuberkulózisra írják fel, és ezen kívül három olyan, súlyosabb
bőrbetegségre, amit kellő orosznyelvű orvosi ismeret nélkül még szótárral se tudok lefordítani. Továbbá baktériumos és
gombás eredetű sebekre.
Ugyanez létezik állatorvosi célra is. Állati sömöröket eredményesen kezelnek juglonkészítménnyel.
Kiemelik, hogy az emberi szervezeten belül kémiailag kapcsolódik a bekerült káros anyagokhoz, így eltávolítja azokat.
Ukrajnában az odesszai tüdőbeteg-gyógyászati intézet a juglonos készítményekkel végzett gyógyítás központja. Karion nevű
gyógyszerük diólevélből kivont juglon hatóanyagot tartalmaz.

Az Egyesült Államok nemzeti egészségvédő intézetében jelenleg is kutatják a juglon gyógyszer-alapanyagként lehetséges
felhasználását.
Emellett a juglont - és az ellagénsavat (C 14H 4O 8) - mint lehetséges rákellenes anyagokat is tanulmányozzák az Egyesült
Államokban. A juglonról már bebizonyosodott, hogy rákbeteg kísérleti egerek életét meghosszabbította.
Hazai hasonló gyógyszerészeti kutatásról, sőt, alkalmazásról nincs tudomásom.
A diófa fás részei közül a kéregben juglon és egy kevés csersav van. Foglalkoznunk kell tehát a tanninnal is, mint
hatóanyaggal.

Tannin és ellagénsav
Többféle tannin létezik, a diófa is többfélét termel, a jobboldali példa csak egy. A
tanninok flavonoid-származékok.
A tannin és az ellagénsav együtt fordul elő a diófa zöld részeiben, és össze is
kapcsolódnak. Ezért összefoglalóan ellagitanninnak is szokták nevezni. A juglon mellett
a diófa további fontos hatóanyagai, hatásuk szerteágazó, főleg gyógyhatásuk és
festőhatásuk lényeges.
A tannin (magyar nevén csersav, tanninsav) úgy hat az ember hámszöveteire, hogy
összehúzza, összeszorulásra bírja a hámsejteket. Ugyanilyen összehúzó hatása van a
nyálkahártyákra és a kapilláris csövekre. Ezen kívül lázat és viszketést csökkentő
hatásáról is írnak.
A tannin baktériumölő is, kapcsolatba lép a baktérium fehérjéivel, és tönkreteszi azokat.
Legnagyobb arányban a zöld kopáncs tartalmazza a dió részei közül. Az érett, fekete kopáncs viszont már tanninmentes.
Hogy a diófa szerveiben lévő tannin (csersav) milyen nagy érték, egy másik területről, a borászatból tudhatjuk. Ott kiemelten
értékesnek, egészségesnek tekintik a csersavas borokat. Nem véletlenül. A csersavas borok megfigyelt gyógyhatása a
tanninra vezethető vissza.
A tannin a növények - köztük a diófa - életében a növényi betegségekkel és a lombrágó állatokkal szembeni védekezésben
játszik nagy szerepet. A növényi betegségeket baktériumok és gombák okozzák. Ezek többségét vegyileg támadja, pusztítja a
diófa által termelt csersav. És nemcsak a növényi betegségekért felelős baktériumok és gombák többségét, hanem az emberi
megbetegedést okozók nagy részét is.
Ezért tekinthetjük a diófát kiemelten fontos gyógynövényünknek. A juglon és a csersav az a két hatóanyag, ami igazolja a
sokévszázados népi megfigyeléseket a dió gyógyhatásáról. Itthon és világszerte.
Így nyugodtan mondhatjuk, hogy a növények között a létfeltételekért vívott élethalál-harcban a diófa által bevetett első számú
vegyi fegyver, a juglon után második helyen a tannin áll.
Sajnos, az emberi gyógyászat szakértői a csersav gyógyhatására kevés figyelmet fordítottak, ezért a diófa által termelt
gyógyszer-alapanyagok nem minősülnek hivatalos gyógyszernek, megrekedtek a népi gyógyászatban. De attól még jók,
hasznosak, alkalmazhatók, és főleg olcsók.
Ellagénsav a diólevélben:

Az ellagénsavra csak jó egy évtizede figyelt fel a tudomány. A dióféléken kívül a bogyós gyümölcsökben - málna, szamóca,

szeder, áfonya - van nagyobb mennyiségű ellagénsav.
Az ellagénsavnak a diófában többirányú élettani szerepe van. Szabályozza a csírázást, a növekedést, védi a növényt a
mikrobális fertőzésektől. Az ellagénsav a diófa mikroorganizmus-ölő és rovarölő hatóanyaga.
Az ellagénsav gátolja a diófában a növényi rák kialakulását, kémiailag kapcsolatba lép, leköti a rákkeltő vegyszereket.
Ugyanígy a mérgező nehézfémeket is.
A növényi rákot gátló hatása miatt vizsgálják már közel 15 éve az emberi rák esetleges ellenszereként is. Laboratóriumi
körülmények között a rákkeltő anyagok hatásának kitett emberi sejtekben az ellagénsav védőhatása már igazolódott. És azt
is megfigyelték, hogy az ellagénsav a vízben oldható csersavval kombináltan éppen vízoldékonysága miatt is kisebb
mennyiségben is hatásosabb volt, mint a nagyobb mennyiségben adott tiszta ellagénsav. A diófa zöld részeiben éppen a
csersavval együtt található.
Ez is ellagénsav:

Kivonatok, készítmények
A diófa gyógyhatású részeit ha nem étkezési, hanem gyógyászati céllal vesszük magunkhoz, általában dióesszencia
formájában fogyasztjuk. Ennek az a lényege, hogy alkoholos oldással kinyerjük a gyógyító hatóanyagokat.
Például a levélből, a dióhéjból, a belső válaszfalból.

Juglon hatóanyagú gyógyszerek készen is kaphatók, ha itthon nem, akkor importálhatók. Például itt egy zölddió alapanyagú,
tömény alkoholos oldatként árult orosz készítmény, ami belsőleg használandó, kiskanalanként. Nem feladatom a
reklámozása, ezért nem sorolom fel, mi mindenre jó.

Recept és ajánlás is bőven van, lehet köztük válogatni, házi gyógyszert készíteni.
Egy francia ajánlás szerint gyógyhatású dióbort úgy készítsünk, hogy bor-literenként 40 g diólevelet vagy diókopáncsot
áztassunk. Gyógyhatású diópálinkát pedig úgy, hogy 50 dkg diókopáncsot adjunk 1 l pálinkához. Mindkét esetben lezárt
állapotban hagyjuk állni 3 hónapig, utána szűrjük le. A diópálinkát ez után felengedhetjük 3 l cukrozott borral.
Dióesszencia készítése zöld dióból: A még puha héjú zöld diókból 20 db-ot négyfelé vágunk, és egy széles szájú üvegbe
rakunk. Annyi viszkit öntünk rá, hogy bőven ellepje. Az üveget jól lezárjuk, és 2-4 hétig meleg, pl. napos helyen tartjuk.
Utána leszűrjük, palackokba töltjük, lezárjuk.
Egészen hasonló a diópálinka készítése, ld. a diós italok tárgyalásánál.
Egy spanyol diószirup-recept pedig a következő: Az összeroppantott, megtört zöld diót egy óráig a levegőn hagyjuk állni,
majd egy liter 90-95 fokos alkoholba helyezzük, adunk hozzá szegfűszeget, fahéjat és egy darabka szerecsendiót (nem többet,
mint 1/8 darabot). Jól lezárt üvegben 40 napig tartjuk. Aztán leszűrjük. Szirupot készítünk 2 kg cukorból és 1 liter vízből,
amit a cukor teljes feloldódásáig melegítünk. Lehűlés után öntjük hozzá a leszűrt alkoholt, és a keveréket egy napig állni
hagyjuk. Csak azután kóstoljuk meg! Ha túl erős vagy túl gyenge, szirupot vagy alkoholt adunk még hozzá. Gyomrunkat úgy
tudjuk tonizálni (erősíteni), hogy ebéd és vacsora előtt egy kupicával felhajtunk a gyógyszirupból.
És hogyan készítsünk horvát Orehovača pálinkát? 5-6 felvágott, szárított zöld diót áztassuk törkölypálinkában! Adjunk hozzá
gyömbért (0,5 g), szegfűszeget (0,5 g), citromhéjat (1 g). Egészítsük ki 3 kanál sűrű sziruppal, amit 2 kanál cukor és 2 kanál
víz főzéséből kaptunk, és az egészet töltsük fel 1 literre, törköllyel. Bedugaszolva 30 napig tartsuk a napon. Aztán szűrhető és
iható.

Egy másik horvát recept a gyomor rendbentartására: 15 felvágott,
szárított zöld diót egy 1,5 l-es üvegben felöntünk pálinkával vagy
konyakkal. Teszünk bele 3 dkg narancshéjat, ugyanannyi citromhéjat, 8
szegfűszeget, és lezárva 6-8 hétig tartsuk a napon. Reggel és este igyunk
belőle egy kupicával.
A dió kérgét nyersen is használhatjuk, de a gyakorlatban általában
szárítják, aprítják. Szokásosan 7-15 cm hosszú, 2 cm széles csíkokban
szárítják. A száraz kéreg csavarodott. Színe matt feketés-barna, fehéres
háncsréteggel, ami szívós, rostos. A belső rétegek kemények, lapítottak, a
külsők fehérek, selymesek. ((Ezt fodítva gondolnám.)) A száraz kéreg íze
kesernyés, összehúzó hatású. Illata nincs.
A diókopáncsot két érési fokozatban szokták használni. A dió érése előtti
időben, illetve a kopáncs felnyílása (népiesen: kovadása) idején a zöld
kopáncs gyűjthető, amit frissen is felhasználhatunk, de általánosabb, hogy
a kopáncsot megszárítják, törik, és száraz állapotban tárolják, későbbi
felhasználásig. A szárítás történhet vékony rétegben a napon, vagy
padláson, vagy szárító berendezésben. Szárítás előtt a penészes vagy
megfeketedett kopáncsot dobjuk ki.
Nem tévesztendő össze az éréskori kopánccsal az érett, fekete-sötétbarna
színű kopáncs, amihez úgy juthatunk, hogy a diószüretkor a dión maradt kopáncs eltávolításakor azt nem dobjuk ki, hanem
ugyancsak szárítjuk, megtörjük. A két érési fokozatban nem azonosak a kopáncs hatóanyagai, mert az érett kopáncs már
nem tartalmaz tannint.
A zöld diókopáncsot forró víz fölött olajban párolhatjuk, kevés ammóniák hozzáadásával. Így az olajban oldódnak hasznos
anyagai, és az olajat napégési sebekre kenve azokat hatékonyan gyógyítja.
A dióhéjból teát főzünk.
Gyógyhatású diórügy-készítmény pedig úgy készül, hogy a rügyeket áztatjuk alkoholban, de ennek a titkát nem osztották
meg velünk a franciák. Inkább elkészítik maguk, és "Juglans bourgeon, Macérat glycériné" néven maguk forgalmazzák, és
azt javasolják, reggelenként és esténként 50-100 cseppet vegyünk magunkhoz.
Juglans insularis nevű párlat Kubában használatos, fürdővízben, gyerekek bőrbetegségei ellen.
Egy német szakirodalmi anyag dió-preparátumot ajánl - de nem mondja meg,
hogyan kell készíteni - szíverősítőként, nyugtatóként, vértisztítóként,
"kisalakozáshoz".
Végül megemlítem, hogy egy német gyógyszergyár, hadd ne reklámozzam név
szerint is, nem fizet érte, eredeti formában is belekeveri a diólevelet
gyógyszereibe, más esetekben pedig vegyileg vonja ki a hatóanyagait.
És itt a legújabb, igaz, még családi üzemi méretben gyártott diós gyógyszer, a
Todikamp, M.P. Todika saját találmánya. Módszere a világon egyedülálló.
Zölddióból repülőgéphajtó kerozinnal extrahálja a hatóanyagokat, és
balzsamként árulja. Általános immunerősítő hatása van, és sok más betegség
mellett a rák ellen is küzd vele.
Már csak egy kérdés maradt. Hova tegyük nagy gonddal készített dió-kivonatainkat, gyógyszereinket?
Könnyű a válasz. Diófából készült orvosi úti patikaládába, amit mindenhova magunkkal vihetünk. Bármikor szükségünk
lehet a dióból készült házi készítményeinkre.

Mire és hogyan használjuk?
Mottó:
"Omnia in nuce."
(Latin közmondás)
"Alles in der Nuss."
(Német közmondás)

Dióbél
A dióbél nemcsak csemege, élvezeti cikk, táplálék, hanem gyógynövény is. Vérnyomáscsökkentő,
koleszterinszint-csökkentő hatását nem lehet eltúlozni. Erről már korábban részletesen írtam. Emlékszik még rá
tisztelt Kollégám, a dióbélben mennyi nátrium van?
Helyesen teszi, ha nem emlékszik, hiszen a dióbél gyakorlatilag nátriummentes. Száz gramm dióbélben jó, ha két milligramm
nátrium van, mondjuk, kétezred százalék. Hasonlítsuk csak össze bármely más élelmiszer nátriumtartalmával!
Ezért állítható teljes biztonsággal, hogy a dióbél vérnyomáscsökkentő, jóhatású az erekre, az agyi erekre is.
De a dióbél egyéb gyógyhatásai is fontosak. Olyannyira számosak, hogy felsorolni, rendszerbe foglalni is nehéz.
Egyrészt általános erősítőszerként hat, magas energia-, vitamin- és ásványi anyag tartalma
következtében. Magas kalcium-tartalma a fogaknak, a csontoknak jó, azokat erősíti.
Fizikai gyengeség esetén napi rendszerességgel kell dióbelet enni. A spanyolok szellemi gyengeség ellen
is ajánlják. Kiváló a szívre és az észre - írják. Varró gyógyszerész úr vérszegénységre, sápadtságra
ajánlja a dióbél fogyasztását.
Ha valakinek erősödésre, hízásra van szüksége, a dióbél-fogyasztás igen ajánlott. Fehérjetartalma
nagyobb, mint a húsé, tojásé, és szinte teljes értékű. Gyermekgyógyászatban kifejezetten ajánlatos
vérszegénység és sápadtság esetén, a csontnövekedést a gyerekeknél is segíti.
A cukorbajosoknak is ajánlott, mert cukor- és poliszaharid-tartalma alacsony, amellett a létfontosságú
aminosavak és olajok nagyobb részét tartalmazza, és igen tápláló.
Konkrétan hogyan készítsünk magunknak erősítőszert dióból? Egy mai orosz receptet ismerek, most
megosztom tisztelt gyengélkedő Kollégámmal is. (Amikor ezt írom, magam is lábadozom, ezért kerestem jó, diós receptet.)
Harminc deka dióbelet ugyanannyi aszalt barackkal (vigyázat, a kénezett import aszalt barack nem jó!) és egy egész

citrommal, héjastól, húsdarálón le kell darálni. Három deci mézzel jól el kell keverni. Naponta 1-2 kávéskanállal kell ebből az
elixírből bevenni, és mire elfogy, vége a lábadozásnak, meggyógyultunk. Közben hűtőben kell tartani.
Az általános erősítő hatáson túl a dióbél fogyasztásának többféle, speciális gyógyhatása is van. Rendszeres fogyasztása
rendben tartja a beleket, normalizálja a bélműködést. Ez főleg idős korban hasznos.
Székrekedés ellen olajtartalma hat, megnedvesíti a beleket, elősegíti a rendszeres ürítést. Erre a célra - egy orosz ajánlás
szerint - 20 db dióbélhez keverjünk kevés aszalt fügét, aszalt barackot, egy egész citromot, mazsolát, aszalt szilvát.
Robotgéppel jól dolgozzuk el. Naponta két evőkanállal együnk belőle. Nemcsak a bélműködést serkenti, hanem bőséges
vitaminforrás is.
Hazai orvosi ajánlás is van székrekedésre: "60 gr dióbelet és 30 gr szezámmagot mozsárban porrá törünk. Ebböl egy-egy
evökanálnyit langyos vízzel lenyelünk reggel és este egy héten át. Krónikus székletpanaszok esetén különösen hasznos."
Ugyanerre a célra a mazsolával kevert darált dióbelet is ajánlják. A mazsola-dióbél kombináció nemcsak az
emésztőrendszerre jó, a szívizmot is erősíti, tonizálja az idegrendszert, és csökkenti a fejfájást. Naponta 3 dkg dióbelet, 2 dkg
mazsolát fogyasszunk erre a célra, és egészítsük ki 2 dkg sajttal is. Ennyit igazán megehetünk az egészségünkért.
Visszatérve az emésztőrendszerre, hasmenés ellen is jó a dióbél, mert mérsékli. Naponta a reggelihez kell néhány gerezddel
fogyasztani.
Felfúvódás esetén pirított tört dióbelet kell naponta 2-3-szor ennünk - tartják a horvátok. Nem kell sok, elég egy késhegynyi.
Étvágytalanság ellen is jó, mert ha a belek rendben vannak, az étvágy is megjön, a dióbél meghozza.
Az orosz népi gyógyászatban gyomorfekélyt is gyógyítanak dióbéllel. Egy
liter étolajban két hétig áztatnak 10 dkg dióbelet zárt üvegben. Közben
többször felrázzák. Így diós olajat kapnak, amit egyenlő arányban kell
mézzel összekeverni. Naponta, étkezések előtt kell keveset magunkhoz venni
belőle.
Másik, ugyancsak orosz népi ajánlás a gyomorfekély gyógyítására:
Készítsünk diótejet 2 dkg dióbél mozsárban történő összetörésével és 1 dl
forró vízbe keverésével. Jól össze kell rázni, és le kell szűrni. Már csak 1-2
kávéskanál mézet kell hozzákeverni, és minden étkezés után félórával egy
kávéskanállal kanalazni belőle.
És egy keleti gyógymód gyomorfekélyre, hurutra: Fél kiló darált dióbelet 3
dl mézzel és 1 dl aloe-lével keverünk össze, és naponta háromszor étkezések
után félórával egy evőkanállal nyelünk le belőle.
A dióbél májgyógyszer is. Azok a májbetegek, akik nem fogyaszthatnak
zsiradékot, a diót nyugodtan ehetik, mert serkenti a máj működését, és ezzel az emésztést is. Jót tesz továbbá a
termékenységnek és a hormonháztartásnak is.
A dióbél a tüdőnek is gyógyszere. Avicenna, a középkor kiemelkedő orvos-tudósa mézes dióbél adagolásával gyógyított
tuberkulózist.
Mézes dióbelet köhögés ellen is használhatunk. Népi recept a Krim-félszigetről: 1:1 arányban keverjük össze a darált dióbelet
mézzel, és vízzel hígítjuk. Kis kortyokban iszogatunk belőle napközben, naponta 1-2 pohárral összesen.
A németek szerint köszvény ellen is jó a dióbél fogyasztása, mert purinmentes. És a vesének is jó, mert klórmentes.
Egy erdélyi, csíkszentdomokosi etnobotanikai vizsgálat szerint az összevágott dióbelet külsőleg is lehet használni, kelésre kell
kötni.
Ez a módszer azonos az 1700-as évek oroszországi katonakórházainak gyakorlatával, ahol a sebek gyorsabb gyógyítása
érdekében használtak dióbelet. Külsőleg.
Az orosz nép körében a dióbél külsődleges használatának gyakorlata máig él. Sebekre, kelésekre, daganatokra.
És azt mondják, álmatlanság ellen is jó dióbelet rágcsálni, reggel és este két-két dió belét, mert altató hatása van. Tessék
kipróbálni!
Ha nem használ, akkor egy orvosi portál ajánlását próbáljuk ki: "30 gr dióbelet, 30 gr szezámmagot 60 gr megmosott, friss
eperfalevéllel mozsárban összetörünk, a masszából 3 gr-os golyókat formálunk, és naponta két alkalommal 3-3 golyót
fogyasztunk".
Ha már az éjszakánál tartunk, jogos a kérdés, hogy mit csináljon az, aki éjszakánként izzadni szokott. A dióbél erre is
gyógyszer. Mézzel kevert dióbelet egyen naponta 4-5 evőkanállal az ilyen személy - mondják az oroszok.

Az altató hatáshoz hasonlóan idegnyugtató hatást is bizonyítottak a dióbélre, ami a dióbélben levő B-vitamin hatása. Azt
mondják, csökkenti a hisztériát is. Nem tudom, ki kéne próbálni.
Az viszont biztos, hogy a dióbél foszfortartalma javítja a memóriát, értékes magnézium-tartalma viszont stresszoldó hatású.
Mivel a dióbél az ember számára teljes értékű élelmiszernek tekinthető, rendszeres fogyasztása nyomán az egészség szemmel
láthatóvá válik. Élettel telítődik a bőr és a haj is.
Valahol betegség a nem kielégítő nemi aktivitás is. A nemi vágyat és képességet is növeli a dióbélfogyasztás. Orosz népi recept: Egy hónapon át igyunk meg egy pohár kecsketejet, sűrűn belekevert
darált dióbéllel. És megfigyelhetjük az eredményt.
De ha nincs kecskénk? Akkor tehéntej is jó. Szintén orosz népi gyógymód: Darált dióbél és méz 1:1
arányú keverékéből legalább 20-30 napon át naponta háromszor fogyasszunk étkezések után félórával
2 kávéskanállal, és igyunk hozzá tejet. És vége az impotenciának.
Ezeket komolyan írtam. De ha feltűnt bennük némi irónia, azt most visszavonom. Mert tényleg vannak, akiknek a férfiasság
fontos. Például a nőknek.
Már az ógörögök is... kezdtem már annyiszor a diós ismereteket. De amit most akarok írni, tényleg nem lehet máshogy
kezdeni. Szóval, az ókori Spártában, amely városállam a testkultúrájáról volt ismert, (le is győzték őket az athéniek, akik
viszont inkább az eszükről voltak ismertek), annak is kultusza volt, hogy mekkora a férfiak nemi szerve. Ezért a serdülő
fiúkkal dióbélből készített "diótejet" itattak, annak a reményében, hogy minél nagyobbra nőjön. (Összehasonlító
vizsgálatokat nem ismerek.)
A férfierő és a diófogyasztás összefüggését Avicenna se tudta megkerülni, a középkorban. "A férfierőtlenségre - írta - diót
kell enni szezámolajjal, kandiszcukorral, mézzel, sziruppal, ez esetben erősen megnő a nemi hajlam, és sokáig tartó
boldogságban lesz része magának is, nejének is."
Szóval, visszatértünk a dió mint általános erősítőszer témájához.
Az ókor és a középkor már rég elmúlt, a mai orvostudomány már sokkal többet tud a dió és a szex összefüggéseiről. És
továbbra is ajánlják fiúknak és férfiaknak a diófogyasztást.
A rendszeres dióbél-fogyasztás nemcsak erősít, meg is szépít. Nem minket, a nőket.
Tisztelt Kollégám, kérem, ezt a megállapítást ne tekintse túlzásnak.

Tessék csak megnézni a Kariatídákat! Milyen szépek, kecsesek, sudárak! Az i.e. V. és IV. század fordulóján az akkori világ
központjában egyedül ők hatan találtattak arra méltónak, hogy az athéni Akropolisz kincsének, az Erechtheionnak déli
csarnok-oszlopaihoz modellt álljanak. Egy a közös bennük: A lakóniai Karüai (Diófalva) szülöttei. Nem véletlen. A korabeli
világszépe-választás első hat helyezettje dión nevelkedett!
Íme a tartós egészség és az örök szépség titka:
Tessék sok diót enni!

Ha elhatároztuk, hogy betegség-megelőzési, általános kondíciójavítási céllal fogunk dióbelet enni, legyünk mértéktartók.
Nem az egyszeri nagy adagú "diózabálás" a célravezető, hanem a rendszeres, kisebb mennyiség elfogyasztása. Egy orosz
táplálkozási tanácsadó szerint keverjünk össze egy csésze dióbelet egy csésze magmentes mazsolával és egy csésze aszalt
barackkal. Öntsük nyakon 30 dkg mézzel. Ebből a csemegéből naponta háromszor egy evőkanállal együnk, mindig étkezés
előtt. Így növelhetjük erőnket, ellenállóképességünket.
Lehet, hogy azok a betegségek, amiket felsoroltam, mára már kimentek a divatból, az ismertetett javaslatok idejüket múlták.
Ma már csak egy dologtól félünk, de attól nagyon, a sugárterheléstől. Erről írta D. Heid amerikai orvos, hogy aki a
sugárterheléstől tart, egyen naponta 4-5 diót. Az megvéd.
Tisztelt Kollégám, stresszel teli világban élünk. Stressz hatására a pajzsmirigy-hormonok aktivizálódnak, a pajzsmirigy
terhelődik. Működésének regenerálódásához természetes jód kell, ami a dióbélben megtalálható. Nem mesterséges
készítményben, hanem a dióbélben.

A dióbél a kínai orvoslásban
A dióbél a hagyományos kínai orvoslásban is gyógyszer. Dehát a hagyományos kínai
orvoslást nem ismerjük eléggé, ezért hajlamosak vagyunk lebecsülni, és mint
tudománytalant, elvetni. Az biztos, hogy a kínai orvoslás idősebb, mint az európai.
Fejlődését nem vetette vissza a keresztény középkor a maga sötét vallásosságával.
Többezer év alatt rengeteg tapasztalat halmozódott fel Kínában, aminek a kínai elméleti
magyarázata sokszor nem egyezik azzal a materiális világképpel, amin az európai gyógyítás
alapul, de a tapasztalat az tapasztalat, akárhogy magyarázzuk is. Megfigyelésre,
kipróbálásra mindenképpen érdemes.
Különösen, ha a dióról van szó.
A kínai filozófiában - és következőleg az orvostudományban is - a következő alapfogalmakat használják:
Jing=lényeg. Két, egymást kizáró, egyben kiegészítő fogalomra oszlik, a Yin-re és a Yang-ra, amelyek
a kínaiak számára a világ megértésének modelljét adják.
Qi (vagy csi)=életerő. Az orvoslás különösen fontos fogalma.
Shen=szellem. Ez egy túl magas rendű fogalom, a dió tárgyalása során nem érünk fel a Shen
magasságába.
Kínában - sok egyéb mellett - főleg a növények adják a gyógyszerek alapanyagait. A kínaiak a növényeket
felső, általános és alsó osztályokba sorolják. Ezek közül az általános és az alsó osztály bennünket nem
érdekel, mert a felső osztály tartalmazza a gyógynövényeket. A kínai gyógynövények kínai szempontból
gyógynövények, nem biztos, hogy a világ más részein is olyanként ismerik el őket.
És a dió a gyógynövények közé tartozik Kínában is. A Qin és a Han dinasztiák korából, vagyis az i.e. 3. századtól az i.u. 4.
századig terjedő időből származik két klasszikus kínai orvosi könyv, amelyeknek angolra fordított címe "The Yellow
Emperor's Internal Classic" és "Shennong's Herbal Classic", a diót mint dietikus növényt írják le, ami egyszerre
gyógynövény is és diétás ennivaló is.
Mintegy ezer gyógynövényt ismernek, és mindegyiknek megadják általános jellemzését, amely jellemzés meghatározza

felhasználási lehetőségét. Hát, ilyen összefüggésben nézzük a diót, mint kínai gyógynövényt!
A diót általános kínai jellemzése szerint az ízre nézvést édes jellegűnek tartják, az atmoszférikus tulajdonságok
szempontjából pedig meleg tulajdonságúként jellemzik.
A dióbél hatása az emberi szervezetben a kínai orvoslás szerint abban jelentkezik, hogy a vesék, a vastagbél és a tüdő
meridiánjaira hat. Erősíti az alhasi tájékot, jó hatású a nemiszervekre, elősegíti működésüket. Melegíti a tüdőket, ezért
fogyasztják gyógyszerként asztma és krónikus köhögés ellen is.
A kínai szemlélet szerint a vesének kiemelt szerepe van az egészség megőrzésében. Úgy tartják, a vese gyógyítása, erősítése
áttételesen más szervekre, elsősorban az agyra is jó hatású, mert ha a vese jól működik, az elősegíti más szervek, az egész
szervezet egészséges működését. A dióbél mint vesegyógyszer emellett hasonlít is az agyra, kézenfekvő tehát az agyműködést
javító hatás feltételezése. Erről a hatásról a kínai orvosok meg is vannak győződve, és tapasztalatuk valóban az, hogy a dióbél hatására - javuló veseműködés az agyra is pozitívan hat. Úgy látszik, ők már régebben rájöttek, hogy az ember
szervezete egységes egész, és az orvosi beavatkozásoknak áttételes - pozitív vagy negatív - eredményei is vannak.
A dióbél erősíti a vesefunkciókat, tonizálja a vesét, segít a veséknek megtartani a Qi-t, vagyis az életerőt. Máshol pedig azt
írják, hogy erősíti a vese yang-ját, és egyben a derekat és a lábakat. A vese-yang hiánya, derékfájdalom, a derék és a lábak
gyengesége, gyakori vizelés és vesekő esetén ajánlják, használják. Gyakran nem önállóan, hanem más vesegyógyszerekkel
együtt adják a dióbelet. Ilyen gyógynövények például a Lycium, Eucommia, Morinda, Polygonum, Psoralea, Cynomorium,
Cistanche, stb.
Más gyógyszer-kombináció is ismert, van olyan is, ami a dióbél mellett szarvasagancs-port és közel tíz gyógynövényt
tartalmaz, köztük szibériai ginzenget. Én is fel tudnám sorolni, de talán jobb, ha kínai orvoshoz fordulunk ebben a tárgyban.
Ha nincs a közelben kínai orvos, és vesénk mégis erősítésre szorul, szakértők nyomán én is ajánlom, hogy a főtt rizset rizskását - dióbéllel dúsítsuk. A vesére határozott erősítő hatással van.
Egy igen egyszerű kombinációt pedig úgy készíthetünk, hogy a dióbélhez az Eucommia kérgét és a Psoralea gyümölcsét
keverjük. Erősíti a vesét és az alhasi tájékot. Ha pedig a kínaiak a dióbélhez a Psoralea termésén kívül az aranka magját is
keverik, kiváló impotencia-gyógyító gyógyszert állítanak elő. A dióbél lám, csodákra képes, ma már a kínaiak több mint
egymilliárdan vannak. És Önnek, tisztelt betegeskedő Kollégám, aki nem dióbéllel gyógyíttatja magát, hány leszármazottja
van?
A kínaiak is úgy tudják, hogy a dióbél a belekre nedvesítő hatással van, így elősegíti a belek
szabályos működését és ürítését. Erősíti az alhasi tájékot. Him-Che Yeung A kínai
gyógynövények és receptek kézikönyvében a dióbelet alsóhasi fájdalmak, valamint kiszáradás
következtében előálló székrekedés ellen ajánlja, könnyít a beleken. Egy kínai recept szerint a
vastagbél működésének javítására dióbél, kendermag, cistanches és útifű kombinációja
ajánlott.
Másik recept szerint a belek szárazsága esetén a dióbelet hasismaggal, polygonummal és
cistanche-vel kombináltan fogyaszthatjuk.
A dióbél a kínai szemléletben a tüdőkre is jó hatású. (Megjegyzem, egy francia szrző is ír a
dió antituberkulotikus hatásáról.) Ha a tüdőben Qi-hiány van - én nem tudom, ez mikor van és emiatt köhögünk, a tüdőnket dióbél, panax-ginzeng, astragalus, gynostemma, ganoderma és schizandrum kombinációjával
erősíthetjük.
Egyszerű gyógynövény-kombinációként ajánlják köhögés, asztma, tüdőelégtelenség esetén a dióbél mellett a
ginzenggyökeret.

És mit csináljanak az asztmások?
Természetesen, egyenek diót! A kínaiak szerint azonban a diót nem önmagában kell enni, hanem a következő kombinációban:
dióbél (hu tao ren)
ginzeng (ren shen)
gekkó (ge jie)
ophiopogon gyökér (mai dong)
szkizandrum gyümölcs (wu wei zi)
asztrandra gyümölcs (huang qi)
cordyceps (dong chong xia cao) Ez a legérdekesebb. Egy nagyon híres tibeti gomba, aminek a kinézetét a kínai név
tükörfordítása adja: télen féreg, nyáron fű. Hírnevét kínai női olimpikonok révén nyerte, akik dopping helyett
fogyasztották.
kétféle liliomhagyma (bai he és fu lin)
piros mandarin héja (jue hong)
édesgyökér (gan cao)

Ezeket mind - a gekkót kivéve - főzni kell, és a főzetet inni. A gekkóval nem tudom, mit kell csinálni. A receptet én úgy
javítanám, hogy a dióbelet nem keverném bele, hanem külön enném meg. Dehát a kínaiak máshogy írják elő.

További kínai javallatok
Ugyancsak dióbél-fogyasztást ajánlanak a kínaiak a lábszárak gyengesége esetén is.
Külsőleg pedig krémekben és olaj-készítményekben használják a kínaiak a dióbelet. Általában is jó hatású
a bőrre, mert ha rendszeresen, de mérsékelten használjuk, jó kondícióban tartja a bőrt, ami a bőr színén is
meg fog látszani. Bőrbetegségek és ekcéma kezelésére forró, lenmaglisztes borogatásban használják, vagy
pedig öt gyógynövényből álló kombinációban.
A felsorolt esetekre nemcsak a gyógynövény-kombinációs diófogyasztást ajánlják a kínaiak, hanem a dióbél önmagában,
nyersen való fogyasztását is.
A kínai népi gyógyászatban a dióbélnek rákellenes hatást tulajdonítottak már régóta. A dióbéllel készült rákellenes szerek
hosszú múltra tekintenek vissza. Mint Duke és Ayensu írják, több szer valóban mutatott rákellenes aktivitást.
A dióbélnek a kínai orvoslásban betöltött szerepét taglalva feltétlenül szólni kell a tengeri csikóról.

Tengeri csikó kombinációban
Egy ismeretlen kínai recepttel ismertetem most meg az olvasó Kollégát. A recept így szól:
Keverjünk a dióbélhez (Hu Tao Ren) szárított tengeri csikót (Hai Ma), fosszilis sárkánycsontot (Long
Gu), szarvasinat (Lu Jin), szarvasagancsot (Lu Rong), ginzenggyökeret (Ren Shen), gekkógyíkot (Ge
Jie), Lycium gyümölcsöt (Gou Qi Zi), Psoralea gyümölcsöt (Bu Gu Zhi), Poria gombát (Fu Ling),
Eugenia virágot (Ding Xiang), Astragalus gyökeret (Huang Qi), som gyümölcsöt (Shen Zhu Yu),
Angelica gyökeret (Dang Gui) és Rehmannia gyökeret (Di Huang).
Akinek az összetevők nem állnak rendelkezésére, ne keseredjen el, a készítmény készen is kapható.
Az ajánlott dózis 10 pirula naponta kétszer, étkezés előtt.
És kiknek ajánlott? Akik gyengék, és akiknek erősödésre van szükségük. Például lábadozóknak, akik minél
előbb vissza akarják nyerni egészségüket, erejüket. Nőknek szülés után, férfiaknak idős korban, ha már
gyengül a (nemi) teljesítményük. És hideg a kezük, lábuk. A kínaiak ezt úgy mondják, hogy a vese-Chi
csökkenni kezd. A készítmény főleg a vesét erősíti (nem csoda, ha van benne dióbél). Ezen kívül javítja az
emésztést, a vérkeringést, ezen keresztül az egész szervezet egészségi állapotát.
És ebből a csodaszerből már nyolc dollárért adnak is egyet.

Dióbél az arab elixírekben és az ayurvédában
A kínai titkok fátylának fellebbentése után ismerjük meg a régi arab
elixírek titkát! Mi volt a titkos összetételük?
A régi arab elixírek titkát al-Kindi bagdadi doktor (800-870) leírásából
ismerjük. Ezekből kettőt ismertetek.
1. Édes, kívánatos, jó mézes szirup csemege.
Tiszta vizben tamarix-magot forralunk. Mézet és kristálycukrot egyenlő
arányban teszünk bele, és azzal főzzük tovább. Vászonzacskóban
belelógatunk kardamom-magot, kínai fahéjat, dióbelet és gyömbért.
További főzés után a zacskót kiemeljük, a szirupot palackba töltjük és
lezárjuk.
2. Gyúrt drog.
Összetevői: piros rózsa, ciprus, szegfűszeg, mézga, nárdus-olaj, vad nárdus, fahéj, ceyloni fahéj, tiszafa, sáfrány, kardamommag, kisebb fajta kardamom-mag, sebesten (ez valami indiai dióféle, nem rokona a mi diónknak) és ami a lényeg, dióbél.
Ezekből - a részleteket mellőzve - ital készül. Nagyon kellemes ital. Aki iszik belőle, annak eltünteti a szomorúságát, örömet
okoz a szívnek és az észnek, mindkettőt felerősíti. Sőt, a testet is. Az arcszín megjavul, a gyomor rendbejön, a szájszag
elmúlik, a lehelet illatos lesz, és még a májra is jó. Az embert kellemes melegség önti el, de semmi ártalmas mellékhatás nem

tapasztalható. Étkezés előtt vagy után egyaránt fogyasztható. Nagyon hatásos - teszi hozzá al-Kindi doktor, - ha Allah is úgy
akarja. Ha nem akarja, akkor nem. Úgyhogy az a fontos, hogy Allah mit akar.
A dióbél a hagyományos ayurvédikus orvoslásban is szerepet kapott, de a dió és az ayurvéda kapcsolata még feltáratlan
terület, tisztelt kutató Kollégámnak itt bőven van tere önálló tudományos munkára. Most csak röviden, még a dió
ayurvédikus jellemzésével is adós maradok.
Összefoglalóan az ayurvédikus gyógyításban általános erősítőszer a dió. Ezen kívül gyógyítja a reumát, a szexuális
gyengeséget, a memóriavesztést és általában a mentális betegségeket, a hasmenést, a bőrbetegségeket.
Az ayurvéda szerint a vérző fogínyre finomra őrölt diófa-kérget kell tenni, és szájöblítőnek is jó.
A diólevél herpeszre, ekcémára, szifiliszre jó. A dióolaj pedig galandféreg-fertőzés, vérhas és székrekedés esetén.
No, ennyit az ayurvédáról.

Zöld dió
A fiatal zöld diónak jelentős C-vitamin tartalma van. Jelentős? Nagyon szerény vagyok. Nem jelentős, hanem
nagyon jelentős! Hatszor annyi C-vitamin van a zölddióban, mint a fekete szederben! Kilencszer annyi, mint a
csipkebogyóban! Negyvenszer annyi, mint a narancsban!
Egészségi szempontból ezért az ecetben eltett zöld dió fontos téli C-vitamin forrás. Fájdalmas őszi, tavaszi
torokgyulladás esetén gargalizálószerként ajánlják a diós páclét. Az ecetes zöld dió télen az asztalon
nemcsak ételízesítő, hanem természetes gyógyszer is.
A zölddió különösen gazdag gyógyhatású fenolvegyületekben. Juglonban, csersavban, ellagénsavban, de azért
említsük meg a kisebb arányban jelen levő fenolokat is, a mustársavat, klorogénsavat, protokatehinsavat (3,4
dihidroxibenzoesav) is, amelyek szintén gyógyhatásúak.
Hogy mennyire gazdag? Szlovén egyetemi kutatók megmérték. Juglonból 1-2 százalékot találtak, csersavból 0,2-1,0
ezreléket, a többiből kevesebbet. Ezeknek az anyagoknak a zölddión belüli mennyisége a dió fajtájától is függ:

Galénosz, a gyógyszerészek őse, még nem tudott a juglonról. Az első zölddiós receptet mégis neki köszönhetjük. Eszerint ha
tejben főzzük a zölddiót, általános gyomorerősítő szert kapunk.
Szent Iván napja (június 24.) előtt szedett zöld dióból, aminek még nem csontos a héja, kitűnő dióesszencia készíthető, amely
tisztítja a májat, a gyomrot és a vért, megszünteti a gyomorgyengeséget és a bélpangást. Ha szükségét érezzük, egy
kávéskanállal vegyünk be az esszenciából.
Bulgáriában zöld diót orvosok is javasolnak, vitaminhiány esetén. A mézes zöld dió immunerősítő.
Moldovában nemcsak szesszel teszik el a zölddiót télire, hanem cukorral is tartósítják.
A szervezet általános tisztítására Ukrajna déli vidékein a következő diószörp-készítményt ismerik, amihez csak zölddió és
cukor kell. A leszedett, megmosott, tiszta felületen gyorsan megszárított zölddió-szemeket lehetőleg minél gyorsabban, hogy
megelőzzük feketedésüket, kimosott, főzéssel sterilizált majd megszárított lekváros üvegekbe - vagy konzerves dobozokba szeleteljük. A szeletek vékonyak legyenek, és minden réteg diószeletre kétszer akkora súlyú cukrot kell rétegezni. Ha tele
van, lekötjük, lezárjuk, és hűtőbe tesszük. A cukor magába szívja a zölddió gyógyhatású anyagait, korlátlanul, akár egy évig
is eláll.
A diószörp használata: Már 1-2 nap elteltével is iható. A fanyar, kesernyés ízt kapott cukrot kellemes ízűre hígítjuk, úgy
iszunk belőle rendszeresen egy pohárkával.
Sőt, Ukrajnában a népi gyógyászat erjesztett zölddió-italt is ismer, készít, használ. Nemcsak gyógyszer, üdítőital is. Életkortól
függetlenül mindenkinek ajánlható. Gyógyhatása a szervezet belső tisztításában jelentkezik, de betegség-megelőzésre is jó,

többféle betegségre. Elkészítése: Kell hozzá mintegy egy pohárnyi, viaszos felületű zölddió apróra vágva (van, aki diólevélből
csinálja), egy pohár cukor, és ami az erjesztést végzi, három liter aludttej. Fontos, hogy a baktériumflóra éljen, ezért ha
például hőkezelt az aludttej, 1-2 kávéskanálnyi tejfölt vagy kefírt keverjünk bele.
Négyrétegű gézből készült zsákocskába töltjük a cukros diót, és az aludttejbe merítjük. Lesúlyozzuk, hogy az alján maradjon.
Meleg, sötét helyre tesszük, négyrétegű gézzel zárjuk el az edény (üveg) száját a levegőtől. Az erjedés 14-16 napig tart, ezalatt
erős, egészséges tejflóra képződik. Amikor megisszuk, a száj, nyelőcső, gyomor, belek nyálkahártyáját tisztítja, a
nyálkahártya sejtjeit gyógyítja. Az emésztőrendszerben lévő gombák és baktériumok fehérjéihez kötődik a dió juglonja, és
azokat hatástalanítja. Az emésztőrendszerbe került nehézfémeket is megköti, eltávolítja.
Naponta kétszer, nagyobb étkezések előtt félórával kell inni belőle fél pohárral. Kéthetes kúra ajánlott, de szükség szerint
ismételhető.
Ha télen nem jutunk zölddióhoz, használjuk ugyanerre a célra a télre eltett szárított diólevelet.
Antik zölddió-gyógyszer receptje Angliából: Zöld dió elrakása szirupban (G. Hartman - aki a híres Sir Kenelm Digby
munkatársa volt - Az orvos családja című könyvéből)
Július közepe táján szedjük meg a szükséges mennyiségű zöld diót. Mindet próbáljuk meg tűvel átszúrni. Addig jó a zöld dió,
amíg tűvel könnyen átszúrható. Kilenc napra helyezzük vízbe. Minden reggel és este mossuk le a diókat, és cseréljük a vizet.
Főzzük meg a zöld diókat, amíg kissé meg nem puhulnak. Egy konyharuhával töröljük meg, és szárítsuk meg. Vágjunk bele
akkora lukat, hogy egy fokhagymagerezd beleférjen. A fokhagymát, egy csipet fahéjat és egy kevés cukrozott citromhéjat
helyezzünk a lyukakba. A dió súlyával megegyező vagy kicsivel több cukrot a dióval együtt főzzünk sziruppá, míg a diók
lágyak nem lesznek. Utána üvegekben zárjuk le. Szív- és gyomor-gyógyszer.
Torokgyulladáskor mivel gargalizálnak a grúz népi gyógyászatban? Zölddió kipréselt levét keverik mézbe, és azzal. Persze,
vízzel hígítva.
Féregűzőnek is mondják. Nemcsak mondják, az orosz népi gyógyászatban használják is. Négy kávéskanál darált zölddiót egy
pohárnyi enyhén sós forró vízben kevernek el. Félóráig állni hagyják, utána szűrik le. Napközben ezzel az itallal űzik a
galandférget, éjszaka pedig sós vízzel.
A zöld dió - benne a még kifejletlen héjjal - izzasztó hatásáról is írnak.
A zöld dióból készült Lotio Juglandis-t amerikai gyógyszerészek mandulagyulladásra ajánlják. Azt mondják, hatékony, és
hatása gyorsan megmutatkozik.

A zölddió gyógyhatását a belőle készült italok is megadják. Hónapokig ázik a szeszben a zölddió, anyagai az italba oldódnak.
Gyomorgörcsre a grúzok olyan dióesszenciát isznak, ami 30 db apróra vágott zölddióból készül, 1 l 40 %-os alkoholba
áztatva, két hétre a napra téve. Leszűrik, és naponta háromszor egy evőkanállal vesznek be belőle étkezés előtt. Ha
szükséges, vízzel hígítják.
A zöld dióból készített diópálinka nemcsak étvágyjavító, hanem meghűlésre, gyomor- és bélhurutra is jó. A német népi
gyógyászat nem diópálinkát, hanem diólikőrt használ. Különböző ízesítésben, mézes, fahéjas, szegfűszeges változatokban
gyomorerősítő likőrként isszák, és torokgyulladás esetén is fogyasztják.

Ezért igaz az a népi mondás, hogy a dióbor, a diópálinka kis mértékben gyógyszer, mértéken felül pedig orvosság.
Varró Aladár Béla gyógyszerész diólikőr-receptje: 250 g apróra összevagdalt zöld diót, 1-1 fahéjat, gyömbért, szegfűszeget,
kardamomumot, 2 g szerecsendiót, 5 g medvekaprot fél liter 80 %-os szesszel 14 napig áztatunk. A leszűrés után 300 g
cukorport keverünk a szüredékhez, és amikor az feloldódott, készen van a likőr, mely hasmenéskor jó szolgálatot tesz.
Ugyancsak az emésztés rendbetételére és ha kell, stimulálására ajánlják az olasz diólikőr, a nocino fogyasztását. Úgy látszik,
hiába vagyunk már egy ideje az olaszokkal Közös Piacban, nálunk mégsem kapható a nocino. Nem baj, könnyen
készíthetünk magunk is. A legegyszerűbb receptje a következő:
Másfél liter 95 %-os etilalkoholba helyezzünk 30 db zöld diót, amit előzőleg négy részre vágtunk. Adjunk hozzá 7 db
szegfűszeget, 3 g fahéjport, valamint egy érett citrom levét. Széles szájú, lezárt üvegben tartsuk hűvös helyen 20-30 napig,
közben 2-3 naponként rázzuk fel. Végül szűrjük le, a maradékot is facsarjuk hozzá. Hadd álljon újabb két napig, akkor újból
szűrjük le. Készítsünk cukorszirupot fél kiló cukorból és háromnegyed liter forró vízből, majd hagyjuk kihűlni. Hidegen
öntsük a dióléhez. Szűrjük le harmadszor is, és töltsük palackokba. A lezárt palackokat tartsuk sötét, hűvös helyen. Naponta
ne többet, mint egy kis kupicányit vegyünk magunkhoz belőle. Rendben fogja tartani az emésztésünket.
Végül a zöld dió hajerősítőnek is jó. 20 dkg szárított zöld diót 1 liter vörösborban és 1 liter étolajban áztatunk. Ezzel az
eleggyel dörzsöljük be a fejbőrt. Erősíti a hajat, csökkenti a korpásodást.
A zöld dió hatóanyagait tartalmazó olajok, krémek inkább kozmetikailag használatosak, a dió egyéb hasznánál tárgyalom. Itt
csak annyit, hogy - a dió hatóanyagai miatt - általános bőrkondícionáló hatásuk is van. Németországban Horumersiel-ben a
Jade-patikában kaphatók.

A fiatal zöld hajtás héja
Inkább csak a népi gyógyászat használja, mohamedán kultúrkörben.
A diófa zöld hajtásának zöld héja lehántva kevés ecettel leöntve török népi gyomorerősítő szer, mindennapos használatra.
A fiatal, zöld hajtás héjából főzött gyógytea izzasztó hatását is megfigyelték. Megindítja és növeli a verejtékezést.
Algéria elmaradottabb falvaiban szokás, hogy íny-erősítőként fiatal dióhajtás kérgét rágcsálják.

Diófa-kéreg
A diófa kérgét gyógynövényként fogyasztva - főzetként, teaként - hatása elsősorban abban
nyilvánul meg, hogy segít megőrizni az egészséget.
Egyébként ugyanolyan összehúzó, asztringens hatása van, mint a diólevélnek,
amiről részletesebben a következő fejezetben írok. Ugyanúgy használják a
sokféle bőr-problémára. Főzetét herpesz, ekcéma, stb. esetén a diólevél-teánál
többre értékelik. Összehúzó hatása miatt friss sebeken is hatásos, csökkenti,
megszünteti a vérzést, mert a vérerek falát ugyanúgy összehúzza, mint a hámszöveteket.
Herpeszt és egyéb bőrbetegségeket is kezeltek főzetével.
A diókéreg-teát a szájüreg érzékenysége, valamint mandulagyulladás esetén öblögető szerként ajálják.
Hámösszehúzó hatása miatt eredményesen alkalmazzák a diókéreg-teát az olyan,
jellegzetesen női probléma esetén, amikor spontán tejelválasztás indul meg, vagy más
okból be kell szüntetni az emlő tejelválasztását.
A dió kérge hashajtó hatású. Stimulálja a bél ürítését. Erre a célra erősebb főzetet
készítsünk!
Ellenkező esetben, ha erős hasmenésünk, vérhasunk van, szintén ajánlott a diófakéregtea fogyasztása. Az emésztőrendszeri fertőzés megszüntetésében, a belek sebeinek
begyógyításában komoly szerepe lehet.
A diófa kérgéből vértisztító tea is készülhet, erre a célra nyers vagy szárított diófakérget egyaránt főzhetünk.
A szájhigiénia napjaink egyik legfontosabb kérdése. A lehelet büdösségét a szájban levő mikroorganizmusok
okozzák. A diófa-kéreg felhasználásával készült fogkrémek oldják meg ezt a gondot, mert a kéreg juglontartalma elpusztítja
a Streptococcus mutans, S. sobrinus, Actinomyces viscosus baktériumokat.
Egy nemrégi amerikai kutatási eredmény szerint a diófa (és a mexikói dió - Juglans mollis) kérgéből készített kivonat in vitro
körülmények között hatásosan pusztította a Mycobacterium tuberculosis-t. És a diólevélből készített kivonat ugyanolyan
hatásos volt.

Indiában gyakoriak a diófa-kéreg gyógyhatását hasznosító készítmények, egészségesek számára is. Fogkrémbe, fogporba,
szájöblítőbe keverik, dezodorok és rágógumik alapanyagaként használják. (Ajánlom a Himalaya cég készítményeit
tanulmányozni.) Ez reklám volt. De az már nem reklám, hogy ha Delhiben vagy Mumbaiban járunk, menjünk ki a helyi
piacra. Ott kapható őrölt diófa-kéreg.

Dióburok
A diókopáncsban a diófa hatóanyagai koncentráltan találhatók, mégis a flavonoidokat emelem ki közülük. Ezekben
különösen gazdag. Egy szlovéniai vizsgálat 12-féle flavonoid jelentős mennyiségét találta meg a zöld dióburokban. Nem
sorolom fel, többnek magyar neve sincs.
Kínai tudósok a dióburok kivonatának in vitro erős baktériumölő hatását tapasztalták Bacillus subtilis, Pneumococcal,
Streptococcus, Staphylococcus aureus baktériumok ellen, míg Escherichia coli és Typhoid bacillus ellen gyengén hatott.
Kísérleti egereket Bacillus anthracis ellen védett meg. Viszont Mycobacterium tuberculosis ellen nem találták hatásosnak.
Az újabb vizsgálatok tehát igazolják a régi, népi tapasztalatokat, és azok magyarázatát adják. A diókopáncs külsőleg és
belsőleg egyaránt hatékony a sebek begyógyításában.
A dió zöld burkát használhatjuk gyógyászati célra, mert a feketén begyűjtött burokmaradvány már veszít értékes
beltartalmából. Már nincs C-vitamin tartalma, ami a zöld kopáncsban bőven van. Csersavtartalma is lecsökken.
A zöld dióburkot diószüretkor nyerhetjük nagy mennyiségben, amikor elsősorban a vert, rázott dió egy részén rajta van még,
de már könnyen lefejthető. Ha még jobb minőségű alapanyagot szeretnénk házipatikánk számára, akkor már az érés előtti
állapotú diókról is lefejthetjük késsel, körbevágva. Augusztusban, szeptemberben. A feketedő és a romló foltokat vágjuk ki,
ne használjuk fel.
Vékony rétegben terítsük ki a napon, úgy szárítsuk meg. Szárító berendezést, kemencét is használhatunk, de a hőfok 40 C°nál ne legyen magasabb, a kopáncs C-vitaminjára is tekintettel. Harminc fok viszont szükséges.
A szárított dióburkot meg is őrölhetjük. Így fog kinézni:

A dióburok gyógyhatását már Hippokratesz és Dioszkoridesz is ismerte és ismertette, gyomor- és bélbetegségek ellen
dióburok-főzetet alkalmaztak. Tanaik elterjedtek, és később egész Európában ismert volt a dióburok-főzet, mint a gyomorés bélhurut gyógyszere, főleg a parazita giliszták ellen.
Tisztán, keserűn ihatjuk a diókopáncs-főzetet, ha egy mai orosz ajánlást követünk. Három-négy evőkanálnyi zöld dióburkot
félliter forró vízbe teszünk, egy percig főzzük, és állni hagyjuk két óráig. Lehűlés után szűrjük le. Általános erősítőszer, és
gyógyítja a szájüreg és a torok betegségeit.
A főzet a begyulladt torok és mandula gargalizálására is jó. A svédek ugyanígy, szájvízként ajánlják, a fogíny kezelésére,
összehúzó hatása miatt. Torokgyulladást a grúz népi gyógyászat mézzel kevert dióburok-főzettel kezel.
Csíkszentdomokoson zöld-diókopáncs-teát használtak toroköblögetőként és köhögés esetén.

A kopáncs főzetének desztillálásával készült párlattal pedig a tüszős mandulagyulladás ellen gargalizáltak, sebeket kezeltek
vele.
Sőt az angolok a maláriás láz csökkentésére is itták. Nekik a trópusi gyarmataikon különösen szükségük volt rá.
A törököknél a kopáncs ecettel leöntve gyomorerősítő háziszer volt. Étvágytalanság esetén is iható.
Ha a fenti célokra a zöld diókopáncsot mézzel együtt főzzük, az így készült ital nemcsak gyógyhatású lesz, hanem finom is.
Külsőleges használatra persze nem kell méz.
A törökök a kopáncs főzetét ülőfürdőként is használták, húgyúti megbetegedésekre és női bajokra. A falusi török asszonyok
a szülés utáni méh-összehúzódást úgy segítették elő, hogy a diókopáncsot megpörkölték - szárítani nem volt idő, - összetörték,
szőlősziruppal keverték, és borogatásként használták. Összehúzta az ereket, megszüntette a vérzést.
A szárított, összetört kopáncsot mézzel keverve a fogínyre kenték, a fogínygyulladás megszüntetésére.

Szárított, pörkölt diókopáncsot a horvátok is használtak, de nem vérzés ellen, hanem a vizelés megkönnyítésére. Egy egészen
kis mennyiség elég belőle.
A diókopáncs-főzetet (5-10 g szárított kopáncs 1/4 l vízben) Varró gyógyszerész úr nemcsak gyomor-és bélelnyálkásodásnál,
hanem higanymérgezés okozta mirigy- és bőrbajnál is ajánlja.
Hasonló a német népi megfigyelés is, ami szerint tejallergia, élelmiszerallergia esetén előálló kiütések elmulasztása során nem
mondhatunk le a (diólevél-teával kevert) diókopáncs-főzetes borogatásról.

Ekcéma vagy túlzott lábizzadás esetén a svédek diókopáncs-főzetes lábfürdőt ajánlanak. Ótvar ellen pedig kopáncsfőzetes
hajmosást. A túlzott, megmagyarázhatatlan lábizzadás hátterében is gyakran gombafertőzés áll, ezért indokolt a svéd ajánlás.
Egy angol ajánlás is a gombafertőzéses bőrbetegség (ringworm) gyógyítására tartja hasznosnak a zöld dióburkot. A még nem
teljesen érett dió zöld burkát ki kell préselni, és a levét kell a gyűrűalakban elpirosodott bőrfelületre kenni, éjszakára. Az így
kezelt testfelületet kössük le műanyagfóliával, és a kezelést néhány éjszaka egymás után ismételjük meg. Gyógyulást ígérnek
ezzel a módszerrel. És megjegyzik, hogy erre a célra a feketedió zöld burka ugyanolyan jó. (A fügefa levelének fehér tejnedve
is, de ez már kívül esik tanulmányaink körén.)

Csak egyre kell ügyelni a dióburok-kúra során: Nemcsak bőrünket, de ruhánkat, ágyneműnket is megfesti a dióburok leve,
ha nem vigyázunk.
A diókopáncs-főzet egyébként ugyanúgy jó gyomor- és bélhurutra, és a kúra eredményeként a hurut miatt megromlott étvágy
helyreállítására, mint a diólevél-tea, amit később említek.
És mit csináljon, akinek bélférge van? Természetesen, igyon diókopáncs-teát, aminek féregölő hatást is tulajdonítanak.
Meglátja, rendszeres kopáncstea-fogyasztással a közérzete sokat fog javulni.
Nemcsak bélféreg, hanem májmétely ellen is ajánlják.

Dióhéj
A dióhéjteát cukorbajra fogyasztják, naponta legalább 3-4 csészével, hat héten keresztül.
A csíkszentdomokosiak a dióhéjteát csonterősítő céllal itták.
Egyébként ha eltekintünk a dióhéjtea gyógyhatásától, közönséges tea helyett is iható, íze kellemes.

A dióhéjteát nem kell mindenkinek meginni. Akinek viszketegsége van, annak ezt ajánlja egy hazai orvosi portál: "7 db
dióhéjat 30 percen keresztül vízben fözünk. A langyosra hült vízzel naponta 2x-3x mossuk a viszketö felöletet." (Klasszikust
csak eredetiben szabad idézni! Nem felületet! Felöletet!)
Tisztelt Kollégám, ismeri Ön a híres bolgár jövőbelátó vak
asszonyt, Vangát? Receptkönyve foglalkozik az ekcéma
gyógyításával. Ehhez egész diók kellenek, egy néhány.
Sütőben kell barnára sütni, egészben, héjastul, belestül.
Amikor kihűlt, akkor kell megdarálni, ugyancsak együtt a
héját és a belét. Néhány kanál csukamájolaj
hozzákeverésével már ekcémagyógyító készítményt kapunk,
amit a beteg bőrfelületre kell kötni. A kezelést csak
néhányszor kell megismételni.
A dióhéj hatóanyagai alkoholban sokkal jobban kioldódnak,
mint vízben. Ezért ajánlják Ukrajnában az ottani, régen
ismert népi gyógymódot: 14 dió héját fél liter vodkában kell
áztatni egy hétig. A receptet innen már fejből tudjuk: Meg
kell inni a vodkát. Persze, kérdezzük meg kezelőorvosunkat,
ő is azt fogja mondani, hogy nem egyszerre, hanem féldecis
adagokban. Hogy mire jó? Általános tisztítószer kívül-belül.
Minden kezdődő bajt megelőz, tisztítja a vérereket és a tüdőt
- mondják.
A kalmükök - ők egy ural-altáji nép - még tovább mentek, mint az ukránok. Nem vodkában oldják ki a dióhéj hatóanyagait,
hanem tejben. Lótejben? Elég kumisz lehet. Fejfájás ellen, éjszakai álmatlanság ellen is használják. És a magas vérnyomást
is csökkentik vele.
A dióhéjból gyógyhatású aktív szén készíthető, majd egyszer erről is írok. De ha nem szakszerűen akarunk aktív szenet
készíteni, akkor oroszosan, szakszerűtlenül pirítjuk meg a porrá őrölt dióhéjat. Olyan lábasban, amit aztán már másra nem
fogunk használni, mert belefeketedik, és olyan helyiségben, ahol nem okoz gondot a fekete füst. Feltesszük a lángra.
Miközben füstöl, kevergetjük. Akkor vesszük le, amikor már jónak ítéljük. Megdaráljuk. És az így készített - félaktív szenünket vízben elkeverve isszuk meg, de nem egyszerre, hanem rövid kúraszerűen. Hasmenésre, emésztési zavarokra.
Figyelem! Az így elkészített félaktív szén sugárfertőzés közömbösítésére is jó, mert van annyira aktív, hogy a szervezetbe
jutott káros, ionizált anyagokat megkösse. Ha úgy véljük, hogy túlzott sugárterhelés ért bennünket, akár tüdőszűréskor is,
utána helyreállíthatjuk testi és lelki egyensúlyunkat.
De mást is megtanulhattunk az oroszoktól. Ha vizeletfolyásunk van, nem is kell pirítani a dióhéjport. Vízben napi 9 grammot
elkeverve megisszuk, így gyógyítjuk meg magunkat.

Belső válaszfal
A dióbél rekeszek közötti, azokat elválasztó fásodott válaszfal gyógyszerészeti neve
Juglandis dissepimentum.
A diótermés belső válaszfalának gyógynövénykénti használata méltatlanul merült
feledésbe Európában. Pedig, mint róla a bölcs német népi mondás megállapítja:
"Bitter im Mund, macht das Herz Gesund," vagyis: Keserű a szájban, gyógyítja a
szivet. Ezt a megállapítást különösen a teljes érés állapota előtti friss dióra
vonatkoztatják, amelynek belső válaszfala valóban erősen keserű. Úgy tartják, a
szívritmus-zavarok ellen jó, mivel a diótermés belső válaszfala a szív pitvara és
kamrája közti válaszfalra hat. Ennek alapján alkalmazták korábban a németek.
A belső válaszfalat kereszt-alakúként is jellemezni szokták, állítólag a morfológiának
is van gyógyászati jelentősége. Ha hiszünk benne.
Persze, nem úgy kell hinni benne, ahogy a keresztben hiszünk. Hanem aszerint a régi
megfigyelés szerint, ahogy a természeti népek hittek a természet gyógyerejében. És
melyik nép nem volt korábban primitív, természeti nép! Mindegyik az volt, még a
germánok is. Annak analógiájára, ahogy a legtöbb nép a dióbélben az emberi agyat
ismerte fel, a korai germánok a dió belső válaszfalát látták olyannak, ami a dió
belsejét kereszt alakban négy kamrára osztja. Amint az emberi szivet is négy
kamrára osztják a válaszfalak.
Tehát a belső válaszfal - szívgyógyszer. És úgy is használták. És tessék elképzelni, tisztelt orvos Kollégám, hatott is. Vagy a
hit hatott. Mindegy, kellett hozzá a diófa termésének gyógynövényként használt, puhára fásodott fala is.

A válaszfalból készített gyógyszert vagy hasonló hatású készítményt hiába is keresnénk a gyógyszertárakban, de még a
gyógynövény-boltokban is. Ezt még a szakboltok sem ismerik.
De a németek igen alapos emberek. Nemcsak általában utalnak a válaszfal hasznosságára, hanem házi felhasználásának
receptjét is közzétették. Eszerint a teljes érés állapota előtti friss dióból kell egy maréknyi belső válaszfalat kinyernünk.
Nemcsak a primőrnek számító, még fehér, porhanyós húsú dió jó erre a célra, hanem a diószüret első felében felszedett, nem
túlszárított dió is. Vagyis saját diófánk termésén kívül az ökológiai termelésű dió is. Fontos, hogy fehérítetlen, vagyis
kénezetlen legyen a dió.
Szóval, egy maréknyi válaszfalat töltsünk fel 40 %-os konyakkal, és töltsük tiszta, jól zárható üvegbe, például csavaros fedelű
lekváros üvegbe. Hagyjuk négy hétig pihenni, majd ebből a tinktúrából napi 10- 15 cseppet vegyünk be.

A dióbél-rekeszeket elválasztó belső hártyás válaszfalból készített teával a szívkoszorú-ér megbetegedését is kezelni szokták.
Nemcsak szívre, hanem cukorbetegség ellen is használatos a diótermés belső válaszfala, grúz kutatók szerint. Negyven darab
válaszfalat pohárnyi forró vízzel öntünk meg, és egy óráig áztatjuk a vízben. Hidegen leszűrjük, és naponta háromszor egy
kávéskanálnyit veszünk magunkhoz.
A belső hártyás válaszfal a tradícionális kínai orvoslásban is szerepet játszik. Kínai neve: fen xi mu.
Mint ismeretes, a kínaiak minden, gyógyszerként használt anyagról általános jellemzést adnak,
ezeknek a jelzőknek alapján a jelzett tulajdonságokkal ellentétes hatások orvoslására használják.
A belső válaszfal jellemzése: keserű, fanyar, semleges. Megállapítják, mely szervek meridiánjaira
hat, ezek a lép és a vese. Erősíti a vesét és általában a "jing"-et.
Vesebetegségek gyógyítására használják, véres vizelés és vizeletvisszatartási gondok esetén. Jó hatású férfiak spontán
magömlésekor, nőknél pedig felfázásból eredő gyulladásokra. Ezen kívül vérhast is gyógyítanak vele Kínában.

Vékony hártyás héj
A dióbelet borító vékony, hártyás héj a bélgörcs gyógyszere. A szárított, porrá dörzsölt hártyából 2 g-ot kell kell
bevenni egy leveseskanálnyi borsmentás vízben.

Diórügy
A diófa rügyeinek főzete borogatásként korpásodás esetén hatásos, és hajhulláskor is borogatni szoktak vele.

Dióolaj
Könyvem dióolajos fejezetében már sokat elmondtam a dióolaj gyógyhatásáról. Itt a
külsőleg használt dióolajjal egészítem ki. Nem új ismeretek ezek, de nem árt feleleveníteni,
mert mondhatni, elfelejtettük. Avicenna, a középkor legnagyobb orvosa dióolajjal kente a
szemüreg-környéki sebeket, és minden más, üszkösödött, elhalt szövetű sebet is.
Korunkban a dióolaj leginkább gyógykrémek alapanyagaként használatos a
gyógyszeriparban, magas E-vitamin-tartalma a bőrre tápláló, bőrvédő, egészségvédő
hatású. A dióolaj a durva, száraz, napégett bőrt lágyítja. A ráncosodás megelőzésére is használható.
Jó az ekcémás bőrre is, csökkenti a korpásodást.
Egy francia szakvélemény szerint a dióolaj ergoszterol-tartalma (ami a szervezetben a D-vitamin képzésének egyik előzetes

alakja) jó hatású a bőrre, öregedését késlelteti.
Ha ajkunk kirepedezik, ne keressünk gyógy-, vagy kozmetikai krémet, ha van otthon kevés
dióolajunk, ajkunkat azzal kenjük be! Pótolja a bőrből hiányzó vitamint, zsiradékot, és
egészséges a bőrnek. Más bőrirritációk esetén is jól használható, enyhíti, csillapítja a
kellemetlen tüneteket.
A dióolajnak kifejezett gombaölő hatása van. A dióolajjal készült gyógykrémek és
kozmetikai készítmények kedvező többlethatása a bőrön a gomba elleni védelem, tehát egy
bizonyos fertőtlenítés, a gombafertőzés megelőzése vagy kezdődő gombafertőzés leállítása.
Ezért szappanok, samponok, napozókrémek adalékanyaga is. Regenerálja a bőrt.
Pikkelysömör ellen is alkalmazzák.
Kézenfekvő a tanulság: Csak olyan kozmetikai készítményt szabad vásárolnunk, amiben
10-15 % dióolaj is van.
Kipróbálhatjuk szemránc-elsimítóként is, tisztán, magát az olajat, ha nincs dióolajtartalmú
szemránckrémünk.
És mikor masszírozhatunk dióolajjal? Ha páciensünk bőre sebes. Vagy ha egyéb
bőrproblémái vannak. Vagy ha száraz, normál vagy zsíros bőre van. Mert mindre jó.
Égésre, továbbá nehezen gyógyuló sebekre az orosz népi gyógyászat használ dióolajat.
Gyulladásokra, például középfül-gyulladásra is.
Külsőleg a dióolajat nemcsak sebek, üszkösödés, hanem lepra ellen is alkalmazták. Az angolok.
A dióolajat nemcsak bőrbetegségek fellépésekor, hanem menstruációs problémák alkalmával is használták. (Brown:
Gyógynövények és használatuk enciklopédiája)
Bőrkiütések elmulasztására a török népi gyógyászatban is használtak dióolajat. Erdélyben pedig a dióbélből forró
vasalóval kinyomott dióolajat bőrgombásodás ellen kenték a bőrre. Hajhullás esetén pedig a fejbőrbe dörzsölték.
Paraziták (bolha, fejtetű) ellen is használatos, vagy csak egyszerű száraz haj vagy korpásodás esetén. Fejsebre is
kenik.
Végül kellemetlen hónaljszag ellen is létezik dióolajos orvosi ajánlás. Eszerint elöször megmossuk és szárazra töröljük a
hónaljunkat, majd dióolajjal bedörzsöljük, és 3-5 percig masszírozzuk.
Egy személyes tapasztalat: Egyik dolgozómnak erősen megkeményedett, gombafertőzött volt a tenyere. Elhanyagolta, nem
ment vele orvoshoz. Amikor dióolajat készítettünk, tenyere a munka során megpuhult, megfiatalodott. Azt mondta: "Péter
bácsi, meg se tudom fizetni ezt a rengeteg gyógyszert." Pedig csak az olajprés karbantartása, szerelése volt a munkája.
A diófa legkülönbözőbb részeinek - láttuk - a legkülönbözőbb gyógyhatásait tapasztalták szerte a világon, a legkülönbözőbb
népek körében. A fenti, rövidre szabott ismertetésben inkább csak felsorolásszerűen említettem ezeket, részletes leírást vagy
pláne szakorvosi ajánlást mellőzve.
Nem is orvosi könyv írása volt a célom, - nem is értek hozzá, egyébként is bőven vannak a dió gyógyhatásával foglalkozó
internetes orvosi portálok, - csak arra szerettem volna a figyelmet irányítani, hogy a népi tapasztalat mennyi jót foglal össze a
dióról, a diófáról. Mi itt, a mai Magyarországon ezekről nem is tudunk, pedig hasznunkra lehetne.

A dió az akupunktúrás gyógyításban
Tisztelt gyógyulni vágyó Kollégám, most elárulok egy titkot.
A dióbél az akupunktúrás gyógyításban is használatos. Az eredeti kínai akupunktúrás
gyógymódok leírásában akadtam rá az alábbi leírásra, amely a vese és a lép fájdalmai,
betegségei elleni gyógyító eljárást tartalmazza.
Ebben az esetben a fogínybe kell az akupunktúrás tűt szúrni. A kezelés után pedig a következő
gyógynövény-készítményeket kell a betegnek elfogyasztania:
Zuo Gui Yin nevű készítményt, ami két gyógynövény, az Achyranthes és a Rehmannia kompozíciója.

You Gui Yin nevű készítményt, ami Eucommia-ból és ugyancsak Rehmannia-ból áll.
Liu Wei Di Huang Wan nevű készítményt, ami 6 kínai gyógynövényből áll, (köztük van a Rehmannia is), ezeket a
gyógynövényeket nem ismerem, mert csak a kínai nevük van meg, de a készítmény forgalmazásával labdacs és tea
formájában sok cég foglalkozik.
Jin Gui Shen Qi Wan nevű készítményt, (ebben nincs Rehmannia), 7 kínai gyógynövény kell bele, készítményként sok
cégnél kapható.
És most jön a lényeg! A betegnek dióbelet kell rágcsálnia és fogyasztania. (Lehet, hogy a többi hókuszpókusz csak
körítés, és a dióbél a lényeg, a hatóanyag.)

A dió rokonai mint gyógynövények
Nemcsak a dió, közeli rokonai is gyógynövények. A Juglans fajok közös tulajdonsága, hogy leveleiknek tannintartalma van,
ezért hámszövet-összehúzó hatásuk jelentkezik, ami igen sok bőrbetegség gyógyulását segíti elő. Nem beszélve egyéb
gyógyhatásaikról.
Ennek a témakörnek a feldolgozása azonban már meghaladja erőmet, ezért csak két dióval foglalkozom itt röviden, a
vajdióval és a fekete dióval.

Vajdió (J. cinerea)
Amerikában előbb alkalmazták gyógynövényként, mint a mi diónkat (J. regia). Amerika felfedezése
előtt különböző indián törzsek emésztési zavarok, reuma, fejfájás és egyéb kellemetlenségek esetén
kiterjedten alkalmazták.
Az amerikai pionírok - első telepesek - a vajdió levelének teáját lázcsillapítóként használták, valamint
borogatásként ízületi gyulladások csökkentésére. Tuberkulotikus megbetegedés esetén is
alkalmazták.
A J. cinerea belső kérge hashajtó hatású, az Appalache vidékén már a korai telepesek is teaként
fogyasztották ezért. A fa kérgét kifőzték, a teát mézzel ízesítették. A mézes kéregtea nagyon kímélő,
fájdalommentes gyógyszer volt. A fogfájást is csillapította. Fogfájás ellen egy kis darab, langyos
vízben áztatott kérget is szoktak rágcsálni.
Termésének olaját pedig galandféreg ellen, valamint gombafertőzések kezelésére használták.
A sokrétű népi tapasztalat után a tudósok részletesen megvizsgálták a vajdiót, és a kérgének belső,
háncsrészét hivatalosan is növényi gyógyszernek ismerték el.
A gyökér kérge is hivatalosan elismert növényi gyógyszer. Kanadában is, nemcsak az Egyesült Államokban.
Levelét pedig ugyanolyan összehúzó (asztringens) hatásúnak tartják, mint a közönséges dió levelét, vagy a Carya-diókét. És
aromásnak.
Dióbele ugyanúgy koleszterinszint-csökkentő hatású, mint a mi diónké.

A vajdió hatóanyagai
A vajdió narancssárga-színű hatóanyagát, ami levegőn megfeketedik, Amerikában "juglandic acid"-nek, "diósav"-nak
nevezik, de legelfogadottabb neve juglandin. Ez az anyag nem azonos a mi diónk levelének és kopáncsának hatóanyagával,
amit juglonnak neveznek. Gombaölő, féregűző hatása viszont azonos.
A juglandint 1876-ban Tanret izolálta a vajdió leveléből.
A vajdió levelei tartalmaznak egy nem fermentálódó (nem erjedő) cukrot, a nucit-ot (C 6H 12O 6+2H 2O), amit inozit-nak is
neveznek.
Van benne ezen kívül olaj, illóolaj, gyanta, valami keserű anyag és tannin is.
A gyökérből Sestini jelentős mennyiségű glicirrizint vont ki, kálium- és kalcium-sók formájában.

Vajdió-kivonat

A vajdió-kivonatot a gyógyszerészek Extractum Juglandis vagy Extractum
Juglandis Fluidum néven használják. Készítése: 1 kg gyökérkérget - legjobb az
április-július között begyűjtött - 400 g gyenge alkoholban felteszünk lepárlóedénybe, és lepároljuk. A párlat pirosas-barna színű lesz, karamellhez hasonló
illatú, kesernyés, némileg húzós ízű. A vajdió-kivonat a levegőn sötétedik, de nem
romlik. 100 C°-on forralva is megőrzi gyógyhatását. Az emésztést elősegítő, enyhe
hashajtó hatást kíméletesen, káros mellékhatás nélkül fejti ki.
Kis dózisokban is kellően stimulálja a beleket. Rossz emésztés, sőt az ellenkező
véglet, hasmenés, vérhas esetén egyaránt alkalmazni rendelik. (Az emésztési
rendellenességek egyéb tünettel, pl. fejfájással együtt is jelentkezhetnek.) Nyombélfekélyt gyógyítanak vele - ha ezt tudtam
volna, amikor nekem is volt, talán kevesebbet szenvedtem volna.
Használják ezen kívül lázcsillapításra, légzési problémákra, reumára is. A májra stimuláló hatással van, növeli az
epetermelést. Sárgaság esetén is alkalmazzák. Általában a belső mirigyeket fokozott aktivitásra ösztönzi. Amerikában úgy
fogalmaznak, általános tonizáló hatása van.
Gyerekek bélférgének kiűzésére is használják, de bőrparaziták ellen is jó.
Külsőleg is használják a vajdiógyökér-kivonatot, makacs bőrbántalmakra,
fekélyekre, skrofulára (görvélykór), egyéb bántalmakra is.
Külsőleges használatkor kiemelendő bőrstimuláló hatása. A kezelt bőrfelületen
vérbőséget, piros foltot hoz létre.
A légúti betegségek közül lázas megfázások és influenza esetén szokták
alkalmazni.
Egyéb vajdió-készítmények a Tinctura Juglandis és a Specific Medicine Juglans. Főzetet is használnak, tablettákat is,
valamint sűrű szirupot is. A hatóanyagot, a juglandint önállóan is forgalmazzák.
A vajdióból készült gyógyszereket egyéb gyógynövényekkel is kombinálni szokták. Amerikában, ami az egyik legfejlettebb
állam.
Állítólag a levelét is használják gyógynövényként, de kopáncsa is ugyanolyan tárháza a gyógyító anyagoknak, mint a
gyökérkéreg.
Kérge is gyógyhatású. Íze fanyar, kesernyés, csípős. De vigyázat, ha a kérgével megdörzsöljük bőrünket, átmeneti bőrpírt,
esetleg hólyagosodást okozhat.
Zöld diója pedig enyhe hashajtó hatású, bélrenyheség esetén hatásos.
Tisztelt Kollégám, nem sorolom tovább a vajdió jótéteményeit. Maradjunk annyiban, hogy ha bármilyen gombás eredtű vagy
azzal összefüggésbe hozható bőrproblémánk van, - akár csak tyúkszem, bőrkeményedés, szemölcs is az, a vajdió kivonatával
nyugodtan kezelhetjük magunkat. És kutyánkat, macskánkat is, ha élősködőik vannak.
Belsőleg pedig a teljes emésztőrendszer bármilyen megbetegedése esetén ihatunk vajdió-teát, amit úgy készíthetünk, hogy egy
maroknyi levelet egy liter vízben 15 percig főzünk. Három pohárral nyugodtan megihatunk belőle naponta. Külsődlegesen
pedig erősebb főzetet használjunk, két maroknyi levelet, de vajdió-kopáncsot is kifőzhetünk.
Ezt teszik Kanadában is.

Feketedió (J. nigra)
A feketedió gyógynövénykénti használata Amerika - és a feketedió - felfedezése előtti időre
nyúlik vissza. Az indiánok porrá tört fekete dió kérget alkalmaztak gombás bőrfertőzések és
bélférgesség gyógyítására. A cherokee törzsbeliek pedig feketedió-kopáncs főzetet addig
főztek, amíg besűrűsödött, és külsőleg alkalmazták, borogatásként.

A feketedió kérge (jobbra) igen erős asztringens (bőrösszehúzó)
hatású, csípős, maró. A kéregből főzött teát, főzetet ugyanúgy
használják, mint a közönséges dióét. Meg kell viszont jegyezni,
hogy amikor feketedió-kéregről beszélünk, mindig csak a belső
részét értjük e néven. A farész és a kemény külső kéreg közti lágy,
világos háncsrészt.
Az indiánoktól vették át a korai telepesek is fogfájás esetén a
feketedió-kéreg rágcsálásának szokását.
Enyhe hashajtó hatása is van a kéregnek. Az amerikai
polgárháború idején általánosan használt gyógyszer volt. Ma is
alkalmazzák az emésztőrendszer karbantartására. Nem megismételve a mi diónk gyógyhatását, a feketedió kérge ugyanúgy
alkalmas a székrekedés, mint a hasmenés kezelésére.
A feketedió kérgét és gyümölcsét bőrgombásodás ellen használták. Rákmegelőző hatást is tulajdonítottak neki, amely
megfigyelés abból adódhatott, hogy gombaölő hatásánál fogva távol tartja azokat a gombákat, amelyeknek egyes anyagai
rákkeltőnek bizonyulnak.
Mindenesetre a feketedióból készült gyógyszert 1990-ben Németországban rákellenes szerként jegyezték be.
A feketedió gyógy-hatóanyagai szinte teljesen azonosak a mi közönséges diónkéval.
Mindössze jódtartalmát kell kiemelnünk, amiből a feketedióban több van. A jód tudjuk - fertőtlenítőszer. A feketedió gyógyhatása sok esetben ezel a fertőtlenítő
hatással magyarázható.
A feketedió-növény részei közül a zöld burok (kopáncs) tartalmazza a legtöbb,
biológiailag aktív hatóanyagot. Flavonoidokat, antocianidokat, cseranyagokat,
szerves savakat, illóolajokat, vas- és kobalt-sókat, C-, B1-, B2-vitaminokat, bétakarotint. Növényi rost tartalma is jelentős, de annak jótékony hatása az
emésztőrendszerre nem érvényesülht, mert a feketedió zöld burka nem kerül
fogyasztásra.
A kopáncsból kinyert levet herpesz, ekcéma, fekélyek és szifilisz ellen alkalmazták
Amerikában, hagyományosan. Főzetét pedig féregűzőként, mert tannintartalma megöli a
bélparazitákat. Az is ismeretes, hogy a régi indiánok sokszor nem bajlódtak a kopáncsfőzet
elkészítésével, hanem nyersen rágcsálták a dió zöld burkát. Úgy is hatott.
Tudott, hogy a bőrfelület szemölcsei vírusos fertőzés eredményei. A feketediókopáncs-lé
szemölcs-eltüntető hatását is megfigyelték.
A még zöld termés kipréselt levét galandféreg ellen itták, illetve toroköblítőként használták
diftéria ellen. Úgy találták, hasznos különböző bőrgyulladások, daganatok, sebek
megszüntetésére is. A feketedió tannintartalmának hatásmechanizmusa azonos a mi
diónkéval, külső és belső hám-összehúzó hatása van, és gyógyhatása azzal is összefügg,
hogy a sebek, gyulladások területén mindig nagy számban jelen lévő szabad gyökű fehérjék
szabad gyökeit köti meg.
A tannin a bélrendszerben élő káros élesztőgombákat és általában a patogenikus flórát is
kiöli.
A zöld kopáncs fekete-barna levének jelentős szerveskötésű jód tartalma van. A feketedió
gyógyhatásához, fertőtlenítő hatásához ez a jód is hozzájárul.
Házilag úgy készíthetünk a fenti célokra használható feketedió-kopáncs kivonatot, hogy
még a nyár első felében szedünk fejlődésben lévő feketedió-szemeket, amelyeknek akkor még a nagyobb részét a húsos zöld
kopáncs teszi ki, a dió még fejletlen. Azonnal eltesszük olyan folyadék-elegybe,
amelynek 40 %-a 40%-os tömény ital (pálinka, konyak, viszki, stb.), 30 %-a növényi
glicerin, 30 %-a almaecet. Az ecetsav meggátolja a juglon gyors enzimes lebomlását,
megőrzi a hatóanyagot. Hasmenés esetén, valamint bélféreg ellen egy fél vagy egész
kávéskanálnyit kell a folyadékból - vízben elkeverve - meginni. Candida gomba ellen is
alkalmazzák. És hogy még mi mindenre jó a feketedió-kopáncs kivonata, annak csak a
felsorolása is féloldalnyi helyet igényelne.
Ha pedig semmi bajunk, de - trópusi országba utazván - bakteriális fertőzéstől tartunk,
forralt vízben vagy teában vegyük magunkhoz ezt a kávéskanálnyi kivonatot, naponta
egyszer.

A feketedió belének - hasonló esszenciális zsírsavtartalma miatt - a mi diónkhoz
hasonló koleszterinszint-csökkentő, vérnyomáscsökkentő hatása van. A dióbél beleértve a közönséges dió és a többi dióféle belét is - zsírsavai nélkülözhetetlenek az
emberi szívműködés szabályozásában, az inzulin hasznosításában, és még a
hangulatunk javítására is kihatnak.
A fekete dió levelét Lillie J. Martin analizálta gyógynövény-szempontból, 1886-ban.
Megállapította, hogy a tannin a fő hatóanyaga, a juglon mellett. A juglonnak van
fertőtlenítő és gombaölő hatása, a tannin pedig a külső és a belső hámszöveteket
összehúzó hatásából adódóan segíti a gyógyulást. Csökkenti a szövetek kiválasztását, enyhíti az irritációt, javítja a szövet
szilárdságát.
Ezen kívül illóolajokat, illó savakat, gyantát, viaszt, gumit és egy kristályosítható anyagot, valószínűleg valamilyen glükozidot
talált. Az ásványi anyag tartalom 8,5 %, amiből az alumínium - a mi diónkkal szemben - hiányzik. Van viszont jelentős
mennyiségű króm, szelén, vas és kálium.

Levele egyébként - tea és főzet formájában - minden olyan gyógyászati célra hasznosítható, mint a közönséges
dió levele. Külsőleg, belsőleg egyaránt. Sőt, sebek és a bőr egyéb fájdalmas helyeinek tisztítására is.
Összehúzó és fertőtlenítő hatása is azonos.
Azonos a féregűző tulajdonsága is. A régi indiánok a poloskákat, atkákat tartották távol segítségével.
Az Egyesült Államokban gyógyhatású táplálékkiegészítőt készítenek feketedióból. Alapanyaga a feketedió
bele, a dió zöld burka, a levele és a kérge. Egyaránt készül porított, folyadék és kapszula formában. Hatását
kórleírások alapján állapították meg.
Gombaölőként, parazitaölőként, fertőtlenítőként használják, folyamatosan szedik. A feketedió-készítmény
fertőtlenítő hatása nemcsak baktériumok esetében hatásos. Bőrbe dörzsölve ekcéma és herpesz ellen is
használják.
Szájsebek, torokgyulladás ellen gargalizálnak a feketedió-kivonattal.
A készítmény vércukorszint-szabályozó hatásáról is írnak, és a kivonat hatóanyagai hozzájárulnak a szervezetben lévő
toxinok és a fölösleges zsírsavak elbontásához.

Egyetérthetünk tehát abban, tisztelt Kollégám, hogy nemcsak a mi diónk, hanem a feketedió is csodajó gyógyszer. Az
Egyesült Államokban mintegy negyvenféle betegség esetén alkalmazták már sikerrel.
Mégsem ajánlják mindenkinek, bár láttuk, szinte mindenre jó. Kiknek nem ajánlott szedniük a feketedióból készült táplálékkiegészítőt? Ne szedjék a súlyos vese- és májbetegségben szenvedők, a szoptatós anyák, és ne adjunk a két évesnél fiatalabb
gyerekeknek se. Nekik azért ne, mert ilyen kicsi gyerekekre a feketedió hatóanyagai nincsenek bevizsgálva.
A feketedió hatóanyagai stimulálják a bélműködést, ezért akinek komolyabb emésztőrendszeri betegsége van, orvos
megkérdezése nélkül ne szedje mértéken felül a feketedió-kivonatot.
És általában óvakodjunk a tannin túlzott bevitelétől. Tehát ha egyébként
is sok csersavat tartalmazó ételt, készítményt veszünk magunkhoz,
akkor a feketedió-készítmény szedését csökkentsük. Mert különben
külső és belső hámszöveteink túlságosan megkeményednek!
De ha választani kell, hogy túlzott tanninbevitel esetén melyik
készítményt csökkentsük, ajánlható, hogy ne a feketediót, hanem inkább
mást. Azért, mert a feketedió-készítménynek nincs nem kívánt
mellékhatása. Nincs továbbá gyógyszerekkel vagy más növényi
készítményekkel kapcsolatos káros kölcsönhatása se.
Meg kell végül említeni, hogy akad néhány személy, aki természeténél

fogva allergiára hajlamos. Ők óvatosan
nyúljanak a feketedióhoz, mert a fa minden
része, de leginkább virágpora viszkető
kiütésekkel járó allergiát okozhat.
Amerikai, kanadai megfigyelések szerint az
állatgyógyászatban egyedül a lovak esetében
kell csínján bánni a feketedióval, mert
érzékenyek rá. Ugyanez áll a vajdióra (Juglans
cinerea) is. Nagyobb adag - például a rovarölő,
parazitaölő zöld burokból - irritálhatja külső és
belső hámszöveteiket. Például pónik
betegedtek meg olyan takarmánytól, amiben
diókopáncs is volt.
Habár juglontartalmú takarmány és
alomanyag alkalmazásával lovakon végzett
állatorvosi kísérletek nem mutattak egyértelmű
eredményt, gyakorló lovasgazdák számos
megfigyelése mégis azt mutatja, hogy a
feketedió forgácsának és fűrészporának
alomanyagként való használata gyakori
sántaságot, úgynevezett laminitiszt okoz. A
betegség a faforgács vagy fűrészpor kiszórása
után már két nappal jelentkezik, főleg első lábukra érzékenyek a lovak, igen lassan járnak, súlypontjukat igyekeznek hátsó
lábukra helyezni. A megbetegedés nem függ attól, hogy frissen kivágott vagy többéves faanyagból származik az anyag, és az
alomanyag kicserélése gyors gyógyulást eredményez, már 1-2 nap elteltével. Az viszont biztos, hogy a forgács és a fűrészpor
néhány hónap alatt elveszti mérgező hatását, méreganyaga ez idő alatt elbomlik.
Tisztelt úrlovas vagy lócsiszár Kollégám, a fafeldolgozó üzemek nem fogják a mi kedvünkért külön kupacba rakni a
feketedió és más fák forgácsát, a veszélyessé válható anyagot nekünk kell felismernünk. A dióforgács tartalmú alomanyagot
a következő képről ismerjük meg. Az 1-es fenyőforgács, a 2-es feketedió-forgács, a 3-as a kettő keveréke.

A halakra kifejezetten mérgező a feketedió zöld burka. Egy vödörnyi egy kisebb tó halállományát is képes kipusztítani.
Ha a feketedió-készítmény szedésével kapcsolatban kérdéseink adódnának, tisztelt Kollégám, kérdezzük meg nyugodtan
háziorvosunkat, gyógyszerészünket. Valószínű, hogy nem tud hozzászólni a kérdéshez. Ez esetben nyugodtan magyarázzuk el
nekik, amit mi tudunk a feketedió gyógyhatásáról.

Mandzsúriai dió (J. mandshurica)
A mandzsúriai dió is elterjedten alkalmazott gyógynövény. Hivatalosan nem nyilvánították annak, bár beléről rákellenes
hatást állítanak.
Hatóanyagait, amelyek idővel gyógyszer-alapanyagok lehetnek, intenzíven kutatják. Egy nemrégi amerikai vizsgálat a
mandzsúriai diófa kérgében a következő 15-féle hatóanyagot találta: (Kérem tisztelt, kémiát nem értő Kollégámat, ugorja át
a felsorolást. Ugyancsak kérem tisztelt, kémiát értő Kollégámat is, szintén ugorja át, mert nem fordítottam le, annyira nem
értek hozzá.)

4,8-dihydroxynaphthalenyl-O-ßD-(6'-acetoxyl)glucopyranoside,
dihydrokaempferol,
juglone, (ez az egy ismerős)
daucosterol,
kaempferol,
4,8-dihy- droxynaphthalenyl-1-O-ß-D-[6'-O-(3”,5”-dimethoxy4”-hydroxybenzoyl)] glucopyranoside,
kaempferol-3-O-?-L-rhamnoside,
3,3'-dimethoxylellagic acid,
naringenin,
quercetin,
reginolone,
quercetin-3-O-?-L-rhamnoside,
naringenin-7-O-ß-D-glucoside,
4,8- dihydroxynaphthalenyl-1-O-ß-glucoside,
4,5,8-trihydroxy-?-tetralone-5-O-ß-D-[6'-O-(4”-hy- droxy3”,5”-dimethoxy-benzoyl)] glucoside.
Tizenöt új gyógyszernév.

A dió zöld burka megszárított állapotban gyomorfájdalomra, hasmenésre ad gyógyírt. Egy kezelésre 20 g-ot főzzünk fel
belőle pohárnyi vízben, és 20-30 perces állás után leszűrve igyuk meg. Napi három adag elég a gyógyulásig.
Levelei is gyógyhatásúak, hatóanyagaikban, használatukban mindaz elmondható róluk, ami a közönséges dió leveleiről. Egy
orosz leírás szerint gazdagok éterikus olajokban, alkaloidákban, karotinban, csersavban és más, hasznos anyagokban.
A levelek juglontartalma ugyanúgy növényméreg, mint a többi diófajé.
Levelei hatóanyagainak baktériumölő, gombaölő, szív- és érrendszer karbantartó, emésztésjavító, vércukorszint-csökkentő
hatása van, továbbá általános erősítőszer. A hámszöveteket is gyógyítja külsőleg, belsőleg. Sebek gyógyítására,
szájgyulladásra használják, teaként, főzetként, zöld és szárított állapotban egyaránt. Teáját az agyi vérerek szklerózisának
megelőzésére is isszák, valamint általános erősítőszerként. Az anyagcserét is javítja. És pótolja a szervezet jódhiányát.
A leveleket júniusban szedik, árnyékban szárítják.
A mandzsúriai diólevél gyógy-receptjeivel tele van az internet. Például lábgombásodás esetén 20-30 percig áztassuk lábunkat
1 db összetett levélből főzött lábvízben. A lábáztatást egy hétig naponta ismételhetjük. Ingyen van, és hatásos - Tamara
Georgievna Ivanova erdőgazdasági mérnök receptje, Uljanovszkból. És gyógykészítmények is kaphatók mandzsúriai dióból
kivont hatóanyagokkal.

Ha mandzsúriai dió zölddiójából készítünk diópálinkát, akkor elsősorban gyógyszert kapunk,
nem szeszesitalt. A mandzsúriai diópálinka készítésének részleteivel nem kívánom tisztelt olvasó
Kollégámat terhelni, hiszen valószínű, nem fog rá áttérni, mert magam is azt vallom, hogy a mi
közönséges diónkból készült italaink felülmúlhatatlanok. Talán csak amiatt fogja kipróbálni,
hogy az ízesítéséhez fűszerek helyett mézet használnak hagyományosan a távolkeleti orosz
dióital-készítők. Egy próbát nekünk is megér. Bár, ki tudja? Magyar szilvapálinka helyett orosz
vodkából nem az igazi a diópálinka. Mégis, hadd idézzem az Összoroszországi Hivatásos Orvosi
Társulat tényleges tagjának, Alekszandr Szergejevics Kalinyicsenkónak szavait a vodkából
készített mandzsúriai diópálinka gyógyhatásáról:
"Görcsoldó, vérértágító, antimikrobális, gilisztaölő, fájdalomcsökkentő, hámösszehúzó,
sebgyógyító, nyugtató, vérzésmegállító, vizelethajtó, tonizáló hatású, erősíti a gyomor és a
bélcsatorna motoros funkcióját, megszabadít a bőrparazitáktól, szemölcsöktől, és csökkenti a
vércukorszintet, és kínálja magát a pajzsmirigy-megbetegedések gyógyítására. Ha külsőleg, a
bőrre kenjük, még hatásosabb gyujtoványfűvel együtt. Cukorbetegség ellen is jó, valamint általános erősítőszernek, továbbá
idegrendszeri problémákra, sebgyógyításra, gyulladáscsökkentésre, vértisztításra, giliszták ellen, sugárfertőzések utáni
megtisztulásra. Hatásos a vérszegénység ellen, a magas vérnyomás ellen, vesegyulladás, visszérgyulladás, tuberkulózis,
angolkór gyógyítására," és még 23 más betegségre, amit már úntam lefordítani. Ennyi is elég, akkor is, ha csak a fele igaz.
Igen erős antioxidáns és immunstimulátor - mondja Kalinyicsenko. Egy bőrgyógyászt idéz, aki szerint több mint százféle
bőrparazita ellen hatásos.
És mikor ne igyunk dióvodkát? Doktor Kalinyicsenko erre is kitér. Nők ne igyanak terhesség és szoptatás idején, férfiak
pedig májzsugorkor. Nem használ az alkoholizmus ellen sem.

Kínai hikori (Carya cathayensis)
Kínai tudósok - Wei Wu és társai - a kínai hikoridió burkában (angol nyelvű publikációjukban dióhéj szerepel, de valószínűbb
a dióburok, fordítási hiba lehet, tudjuk, hogy a szakfordítók nem szakemberek) új, rákellenes hatóanyagokat fedeztek fel. Az
egyik egy hosszú nevű lignán-vegyület, a fitoösztrogén-vegyületek csoportjából, a második-harmadik-negyediket pedig
carayensin-A, -B és -C néven nevezték el. És találtak másik 13, már ismert rákellenes hatóanyagot is. Mindet újból is
bevizsgálták, és az emberi tumorsejtekre mindegyiket mérgezőnek találták.
És ez csak egy vizsgálat volt, és tudjuk, hogy a mi diónknak legalább 20 Carya nevű unokatestvére van.

A homeopátiáról
Homeopatikus gyógyszernek nevezik azokat a gyógyszereket, amelyek a betegség tünetével
megegyező tüneteket okoznak, de kis adagban alkalmazzák, és a szervezetre bízzák, hogy
ellenhatást fejtsen ki.
Idézet egy állatorvos cikkéből, 2000-ből, egy biokultúrával foglalkozó folyóiratból:
"Sokáig ismeretlen volt a homeopátiás készítmények működési elve. Ma már a biofizikusok
jóvoltából tudjuk, hogy bizonyos, a vizes oldatokban ható quantummechanikai
törvényszerűségek érvényesülnek a homeopátiás szerek és az élő szervezet kapcsolatában akkor, amikor
a szerekben elektromágneses hullámok formájában mérhetően jelenlévő információk kapcsolatba
lépnek a beteg szervezet sejtjei, szövetei által kibocsátott hullámokkal.
Az adott tünetek alapján - a mintegy 2500 féle lehetségesből - kiválasztott legmegfelelőbb szer
információi a szervezetben természetesen meglévő öngyógyulási energiát többszörösére képesek
felerősíteni, s ezzel a gyógyulási folyamatot megindítani, illetve annak idejét hihetetlen mértékben
lerövidíteni.
Miután a homeopátiás gyógyszerek speciális gyógyszergyárakban, természetes (növényi, állati,
ásványi eredetű) alapanyagokból készülnek, nincs mellékhatásuk s a kezelt állatok szervezetében
nem képeznek káros maradványokat."
Stb. hm...)
Mindezeket csak azért röstellem, mert Magyarországon a diót hivatalosan monokomponensű
homeopátiás gyógyszerként ismerik el. A dió helyett szégyellem magam, hogy ilyen összefüggésben
említenek.

Kockázatok és mellékhatások

A diónak vagy bármely részének orvosilag kimutatható kockázata, mellékhatása, ellenjavallata nem sok
van, magam legalábbis csak az alábbiakról olvastam, pedig tényleg kerestem.
Ezért az ebben a fejezetben említetteken kívüli, egyéb betegségekkel is sújtott betegeknek nem kell a
diótól, annak gyógyhatásától tartózkodniuk.
A dió - nemcsak a dióbél, hanem a különböző diókészítmények nagy része is - általános egészségvédő és
erősítő szernek is tekinthető, ezért lábadozók, betegek korlátozás nélkül alkalmazhatják.
Arra azért figyelni kell, hogy a dió különböző részeiben meglévő hámösszehúzó hatású anyagok, például
esetleg túlzott dióbél-fogyasztás során a vérereket is összehúzhatják. Ennek jele, ha a homlokunkban
agyi görcsöt érzünk, ami előre jelzi, hogy agyérgörcsökre vagyunk hajlamosak. Vagy ugyanez az
összehúzó hatás növeli a véralvadást, ezért tromboflebitiszben szenvedőknek a dióból készült készítmények belsőleg nem
ajánlhatók.
Néhány ember nem bírja a diófa illatát. Az érzékeny gyomrúak a diólevél-tea ivására émelygéssel, hányással reagálhatnak.
A cserzőanyag-tartalmú diólevelek izgathatják a gyomor és a bél nyálkahártyáját.
Ezek a tünetek viszont semmilyen kárt vagy kórt nem okoznak.
Tisztelt egészséges Kollégám, mégis, mindennek ellenére vannak, akik a diótól allergiát kapnak. Egy német hölgy arról
panaszkodott, hogy ha sok diót tör és eszik, utána a bokája és a csuklója megdagad, és szörnyen viszket. De egy-két óra
múlva elmúlik.
Erre azt mondta az orvosa, hogy nem a dióval van baj, hanem azokkal az esetleges vegyszerekkel, amivel kezelték,
fehérítették. Azt tanácsolta, bio-diót egyen.
Lehet, hogy az orvosi tanács hatásos volt, remélem is nagyon, hogy az legyen, de mégis létezik egy ember, aki semmi másra
nem allergiás, csak a dióra. Alexander Gronbachnak hívják, ő maga írta ezt az interneten.
Végül azt kérem tisztelt gyógyulni vágyó Kollégámtól, arról se feledkezzünk el, milyen egészséges dolog jó időben egy
kellemes dióligetben sétálni!

És mit írtak a régiek a dióról?
Manapság - akárhogy tépem a számat - az emberek tudomást se vesznek a dióról mint az egyik leggyógyítóbb növényről.
Régen nem így volt.
Pálfalvi Pál "Növények a csíkszentdomokosi ember- és állatgyógyászatban" című művéből tudjuk, hogy a népi gyógyászat
mennyire kiterjedten használta a diót:
"Leveléből főzött tea hajhullás, korpásodás, orbánc, étvágytalanság, de főleg mint hasfogó és toroköblögető szer jelentős.
Ágyba téve bolhaűző hatású. Zöld termésburkát köhögés és toroköblögető tea főzésére, míg a száraz csonthéjas termés héját

csonterősítőként használják fel. A mag összetörve, megrágva "kelisre", eredésre jó. Altató hatást is tulajdonítanak a
magnak. A magból forró vassal kinyomott "zsírt" bőrgomba ellen kenik a bőrre. A diófaolaj (pác?) hajhullás esetén jó
bedörzsölő szer."
Franz Eugen Köhler német nyelvű gyógyszerészeti alapművében (Atlas zur Pharmacopoea germanica) komoly fejezetet
szentelt a diónak. Megérdemli, hogy eredetiben olvassuk.

Nos, eddig tartott a dió gyógyhatásának általános taglalása. Most a diólevél és a dióvirág gyógyító erejének ismertetése
következik.

DIÓLEVÉL, DIÓVIRÁG
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Cukorbetegség, stb.
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Orosz források szerint a Biblia már foglalkozott a diólevél gyógyhatásával (Ezékiel 47:12). A Biblia szavai: "és gyümölcsük
eledelre és leveleik orvosságra valók." - a diófára vonatkoznak.

Diólevél
Mottó:
"Az vagy nekem, mint folyónak a tenger,
Mint diófa levélnek a mosolygós szeptember"
(Simon Zsolt: Hozzám tartozol)
Binet francia professzor 1961-ben így írt a Biológialeckék egy parkban c. művében:
"Érdekes, a bakteriológia, a növényi kémia, a gyógyszerek, a kemoterápia vagy az
antibiotikumok nem érik el azt az antimikrobiális aktivitást, amit a diólevél. A
diólevelet elfelejtették. Miért?"
A diólevél a gyógyító anyagok raktára, ezért sok természetgyógyász nem is
foglalkozik a diófa egyéb részeivel mint természetes gyógyszerekkel. Mik a diólevél értékei?
Több mint 3 %-ban flavonoidokat, közöttük kvercetint és kempferolt is. (Láttuk, Lugasi Andreától tudjuk, a dióbélben
főleg miricetin fordul elő a flavonoidok közül.)
Mintegy 10 %-ban tartalmaz tannint (csersavat), nagyrészt ellagénsavval kapcsolódva, amit összefoglalóan
ellagitanninnak neveznek, aminek rákellenes hatását jelenleg is kutatják.
Kiemelendő a hidrojuglon, juglon. A diólevél juglontartalmáról bebizonyított tény, hogy vírusölő (HSV-1 vírus, a herpesz
vírusa), baktériumölő és gombaölő (az emberi szervezetben állandóan jelen levő, az immunrendszer gyengesége esetén
elhatalmasodó Candida albicans gombát és az egyik leggyakoribb nyári bőrbetegséget okozó Trichophyton rubrum
gombát is). Egereken végzett kísérletek szerint a diólevél juglonjának tumorgátló hatása is van.
A diólevél 0,8-1,0 %-a C-vitamin! (Van olyan ismertetés is, ami szerint 3 %.)
Vannak a diólevélben monoglükozidok, kofeinsav, nikotin, tokoferol, szerotonin, kalcium-pektát.
Kis mennyiségben, 0,001-0,03 %-ban illóolajok is vannak a diólevélben, amelyek között szintén találták gombaölő
tulajdonságút. (Érdekességként még bizonyos rovarok csalogató szex-feromon anyagai is vannak a diólevél illóolajai
között.)
És vannak más, aktív gyógyhatású növényi savak is.
Ezek mindegyike gyógyhatású.
A diólevélben májusban, kihajtáskor még alig van juglon, esetleg 0,5-1 ezrelék, de ez a mennyiség közel egyenesvonalú
növekedést mutatva szeptemberre 4-5 ezrelékre, kivételesen 7 ezrelékre nő meg. A dió fajtájától és az időjárástól függően.
Néhány török diófajta levelének átlagos juglontartalma kétéves összehasonlító kísérlet után:

A diólevélnek keserű nyálkahártya-összehúzó, tonizáló hatása van, cserzőanyagokban nagyon gazdag. Összehúzó, cserző
hatását a levél tannintartalma, baktériumölő, gombaölő, rovarölő és rovarriasztó hatását pedig a vele kapcsolatban lévő
ellagénsav fokozza.
Igaz, korábban már mutattam a dió zöld részeiben található ellagénsav elektronmikroszkópos fényképét, de azóta már másik
fénykép is rendelkezésemre áll:

A diólevél illóolajának érezzük az illatát, ha a diólevelet megdörzsöljük, és ez az, ami olyan kellemessé teszi a diófa közelében
tartózkodást. Az illóolaj vizes desztillálással nyerhető ki, sűrűsödése 15 C°-on következik be.
Hogy mi mindenre jó a diólevél? Erről szólnak a következő fejezetek. Egy francia leírás szerint így foglalható össze
hatásspektruma:
Érzéstelenítésre
Hámszövet összehúzására
Tuberkulózis ellen
Vércukorszint csökkentésére
Fertőtlenítésre, baktériumölésre
Gombaölésre
Tonizálásra
Sebek gyógyulásának meggyorsítására
Szájfekély ellen
Torokgyulladásra
Kötőhártya-gyulladásra
Többféle bőrbetegségre
Fagyásra
A hüvely bántalmaira
A diólevélből készített kivonat ("fluid extract") 2-3 g-os adagokban használatos Angliában.
Kínai tudósok a diólevél vizes kivonatát Anthrax bacillus és Corynebacterium diphtheriae ellen találták sikeresnek. A vizes
kivonat és a belőle kivont, tisztított kinon in vitro tetanusz és diftéria toxinok ellen hatásos volt, de in vivo a sikert nem tudták
megismételni.

A diólevél szárítása
Mottó:
"illatos zamattal leveles a dió"
(Babits M.)

A diólevél gyógyhatását frissen és szárítva egyaránt kifejti. Tavasztól őszig rendszerint
kéznél van a friss diólevél, de az év többi szakában már csak szárított levelet
használhatunk, amit vagy magunk készítünk júniusi-júliusi egészséges, fényesen üdezöld
diólevélből, vagy gyógynövény-boltból szerezzük be. Ha boltban vesszük a diólevelet, a
színét nézzük! A helyesen szárított diólevél kellemesen zöld színű. A megsárgult,
megbarnult diólevél gyógyászati célra alkalmatlan.
20 db szép zöld diólevél 240-250 g súlyú. Ha zölden használjuk, a levélérről a levélkéket
levágjuk, és a felhasználás céljától függően ha szükséges, a levélkéket felaprítjuk. Ha
szárítjuk, a zöld diólevél levélkéit, vagy 1x1 cm-es kockáit szárítjuk. Száradáskor a
levélkék felpöndörödnek, szép zöld színük megmarad, esetleg barnás beütést kapnak.
Van, aki többlevélkés állapotban végzi a diólevél
szárítását, de helyesebb a levélkéket külön szárítani.
A szárítás történhet tiszta helyre egy rétegben
kiterítve a napon, szélvédett helyen, vagy szellős
teraszon, fészerben, stb. Egy m 2-re kb. 20 db egész
levelet számolhatunk, amiből száradás után kb. 60 g
szárított levél lesz. A szárítást végezhetjük
különböző szárító, aszaló berendezésekben is. A
szárítás alatt lehetőleg ne fogdossuk a levelet, de ha
egyszer megforgatjuk, az jó hatású!
A szárítás másik módja, hogy a diólevelet papírra
vagy textilanyagra fektetjük, több réteget is
egymásra fektethetünk. A forgatás ez esetben se
maradjon el.
A száraz diólevél könnyű, szinte súlytalan, törékeny. Ha levélnyéllel együtt szárítottuk, a levélnyél barna lesz, de a levelek
megőrzik szép zöld színüket. A szárított leveleknek kellemesen fanyar ízük van. Hosszú állás után a szárított diólevél
megbarnul, és elveszíti jellemző aromás illatát.
Szárítás után ha szükségesnek látjuk, a levél teafű-formára összetörhető. A szárított levelet a levegő
nedvességétől elzártan - bádog- vagy műanyagdobozban, fadobozban, üvegben - száraz helyen tartsuk,
nehogy újból felvegye a levegő nedvességét!
Angol gyógynövény-szakemberek nagy hívei a diólevél házilagos szedésének és szárításának. Úgy
mondják, csak szép időben szedjünk diólevelet, miután a reggeli harmatot felszárította a nap. Akkor
szedjünk, ha keleti szél fúj, mert az kedvezőbb az esőt hozó nyugati szélnél, és mivel szárazabb, elősegíti
a szárítást.
Hát, istenem, szép is az, ha az ember angliai otthonában szép napos nyári reggeleken szemléli az
időjárást, a harmat felszállását, a szellő lengedezését! Így kell azt csinálni!
A gomba- és baktérium-foltos leveleket ne használjuk fel! - mondják az angol szakértők.

Ilyen leveleket használjunk:

Angliában azt ajánlják, meleg, napos időben szárítsuk meg a leveleket a szabadban, de ne a napon, hanem félárnyékban vagy
árnyékban, mert akkor jobban megtartják szép színüket, és nem válnak "taplóssá", mint mondják. Helyezhetjük dróthálóra,
kerti műanyag-hálóra, a talajtól mintegy 1 m-re, hogy a levegő szabadon járjon alatta is. De biztosabb, ha szobában, vagy
meleg padláson szárítjuk a diólevelet. A szobaablakot nappal tartsuk nyitva, hogy a levegő cserélődjön. A diólevelet
valamilyen szövetre fektetve szárítsuk. Ha nincs napos idő, - ez ott gyakran megesik - szellős, száraz fészerben, polcos
állványon száríthatunk, kályhafűtés mellett. Vagy kerti üvegházban, ha szellőztetünk.
Száríthatjuk a diólevelet a dohánylevél hagyományos, dohánypajtás szárításával azonosan, felfűzve is.

Diólevél szárítása vékony rétegben, 35-40 C°-os helyiségben:

A száradó diólevelet harmattól, nyirkosságtól, záportól óvjuk.
Magunkat pedig attól óvjuk, tisztelt Kollégám, hogy a diólevél-szárításban üzleti lehetőséget lássunk! Igaz, hogy diólevelet mint gyógynövényt - a kereskedelmi forgalomban alig kapni, viszonylag hiánycikk, és lehet, hogy kereslet is lenne rá, de az
üzleti célú szárítása nem éri meg, mert igen sok a kézi munka vele, és a terméknek gyakorlatilag nincs súlya, tehát 1 kg-ért
olyan nagy összeget kellene kérnünk, amit a kereskedő és végső soron a vásárló nem hajlandó megfizetni. Talán esetleg úgy,
hogy a diólevélteát ki is tasakoljuk, és nem súlyra, hanem tasakszámra adjuk el.
Mert tessék csak elgondolni, ha a boltban megkapni egy 40 g-os diólevél-tasakot 220 Ft-ért, akkor a szárított diólevelet eladó
termelő még 2000 Ft-ot se fog kapni kilójáért. Ha aszalószekrényben szárítja, a PB-gáz többe van.
Üzleti lehetőség csak az orosz piacon látszik. Ott egy 15 g-os diólevél-tasakot 110 rúbelért árulnak, tehát kilója több, mint
46.000,- Ft.
Szerintem nagyüzemileg, gyógyszergyári megrendelésre sem érdemes diólevelet szárítanunk. A német bio-gyógyszergyár 5500
Ft-nak megfelelő eurót hajlandó a száraz diólevél kilójáért fizetni, ugyanakkor úgy kalkulálom, 8000 Ft/kg alatt nem térül
meg a kézimunka költsége. Négyszer is meg kell fogni kézzel a diólevelet, és valamit csinálni kell vele. És akkor még nem
beszéltünk arról, hogy ha megszedjük a levelet a fáról, az érintett vesszőkön fejlődő termést nem tudja a fa kinevelni. Úgy
kalkuláltam, ha a terméskiesést is meg akarom fizettetni, 16000 Ft-ot kell kérnem. Nincs ilyen vevő, aki ennyit fizetne.

Saját felhasználásra viszont nagyon ajánlom, hogy szárítsunk diólevelet, és legyen otthon mindig eltéve. Mert csak fokozza
télen a megfázásunkat, ha lázasan, taknyosan, torokfájósan indulunk a hóesésben, latyakban a gyógynövényboltba!

Tisztelt pedagógus Kollégám, ugye, jól tudom, hogy a tananyag megjegyeztetésének hasznos eszköze az ellenőrző kérdés a
tananyag végén? Most ehhez folyamodom én is. A kérdés:
Milyen diólevelet szárítsunk, azon túl, hogy a levél legyen egészséges és friss? Olyant, amely a levél központi tengelyét is
tartalmazza, vagy arról vágjuk le a levélkéket?
A válasz a fényképeken látszott: Mindkét fajtát lehet. Ha csak a levélkéket szárítjuk, az több munkával, nehezebb szárítással
jár, de szebben néz ki.
És úgy gondolom, a gyógynövény-receptek szerzői központi tengely nélküli levélkékre vonatkoztatják a recepteket.

Diólevél-tea
Mottó:
"Der Walnussblättertee ist eine Stärkung für unser Herz"
(Szíverősítőnk a diólevél-tea)
(Maria Jennewein verse: Az én diófám)
Diólevél-tea többféleképpen készíthető.
A különböző receptekben általában a száraz diólevél súly szerinti mennyiségét
adják meg. Ha friss, zöld levelet használunk, nyugodtan vegyük a négyszeresét.
Bár a diólevél-főzet alkalmazásának módja sokféle lehet, - tea, főzet, oldat,
fürdő, borogatás, szájvíz, gargalizálószer, beöntő vagy hüvelyöblítő, kenőcs,
stb. - mindnek az alapja a diólevél hatóanyagainak főzéssel, áztatással való
kinyerése. Az egyes receptek eltérhetnek.
Egy egyszerű diólevéltea-recept:
Apróra vágott száraz diólevélből 1 púpozott teáskanállal egy bögre (2,5 dl)
forró vízhez öntünk, állni hagyjuk, leszűrjük, esetleg újra melegítjük. A
recepthez saját tapasztalat alapján hozzátehetem, hogy a zöld diólevelet nem
kell összevágni, 0,5 l vízhez 4 közepes levél adható, levélkékre bontva. Rövid
ideig kell forralni, és amikor már enyhe vagy ízlés szerinti színe van, leszűrve
iható. Kellemes dióillatú.
Egy francia recept szerint se kell a diólevél súlyának megmérésével bajlódni.
Egy liter forrásban lévő vízhez egy maréknyi
friss vagy száraz levelet adjunk, és főzzük
15 percig. A legkülönbözőbb betegségek
esetén egyaránt naponta legalább három
csészényit igyunk.
Varró Aladár Béla gyógyszerész szerint 1020 g diólevelet fél liter vízben főzzünk meg,
és a szüredéket reggel, kávé helyett
cukorral fogyasszuk. Vértisztító, emésztést
előmozdító, féreghajtó hatása van. Gyomor- és bélelnyálkásodásnál és általában olyan betegségeknél, melynek oka a vér
tisztátalanságában keresendő, kitűnő eredményeket érünk el - írja Varró úr.
Amerikai természetgyógyász enciklopédia szerint 2-3 g szárított diólevelet kell számítani 1 dl vízhez, és 15 percig kell főzni.
Egy francia ajánlás szerint naponta 1-10 g diólevélből készült tea fogyasztása indokolt.
Végül nem tea ugyan, de ajánlanak gyógyhatású, tonizáló dióbort is. Úgy készül, hogy 50 g friss
diólevelet 8 napig áztatnak 1 l borban. Akinek kifejezetten tonizálásra van szüksége, minden étkezés
előtt vegyen magához egy likőröspohárnyit.
Ugyanezt egy olasz természetgyógyász-ajánlás úgy fogalmazza meg, hogy 3 gramm száraz diólevelet
1 dl fehér borban 10 napig kell áztatni, és étkezés után egy kávéskanálnyi szükséges.
Egy másik szerint pedig 15-20 g száraz diólevél kell 1 l vízhez, főzni kell, és naponta 4-5 csészével inni belőle.
Az ajánlások nem pontosan egyeznek, csak abban, hogy diólevelet kell használni.

Diólevél-tea az emésztőrendszeri betegségekre
Mottó:
"Keserű a diófának, diófának levele"

(magyar népdal)
A diólevél-tea gyomor- és bélbetegségek kezelésére, hasmenés és székrekedés ellen
egyaránt jó. Tehát az emésztési zavarokra. Általában rendbeteszi a rendellenes
gyomor- és bélműködést. Ha az embernek nincs rendben a gyomra, elmegy az
étvágya. Viszont ha diólevél-kúrát alkalmaz, az eredmény gyorsan jelentkezik,
megjön az étvágy is. Ezen alapul az a népi megfigyelés, hogy a diólevél-teának
étvágyjavító hatása van. Tehát ha valakinek nincs étvágya, igyon nyugodtan
diólevél-teát, és az esetleg nem is tudatosult emésztőrendszeri problémái
természetes úton szűnnek meg.
Röviden ezt a hatást úgy foglalják össze, hogy a diólevél-tea erősíti, kondícionálja
a gyomrot. A diólevélből készült, akár ízesített tea meghozza az étvágyat, ha az
eredendő probléma a gyomor és a bélrendszer betegsége.
Természetesen, a diólevél nem csodaszer. Az a tény, hogy sikerrel alkalmazható a
legkülönbözőbb bőrproblémák esetén is, a szájüreg, a torok, a garat és az egész
emésztőrendszer igen sok problémája esetén is, mind ugyanarra a
hatásmechanizmusra vezethető vissza. A diólevél hatóanyagai az élőlények egész
sorára mérgező, élettevékenységet gátló hatással vannak. Nemcsak a diófa alatt
növő gyomnövények túlnyomó részére, hanem rovarokra, férgekre, gombákra,
még baktériumokra is. De az emberre nem.
Ezért igaz az ismert mondás, hogy a diófa az ember legnagyobb barátja, mert ha elfogadjuk a diófát barátunknak, és
gondozzuk, kártevőit pusztítjuk, akkor segítségünket ugyanolyan módon hálálja meg, rengeteg gomba, rovar, féreg,
baktérium fertőzésétől tud minket megszabadítani. Mintegy szimbiózis alakult ki a diófa és az ember között.
Ha megfigyeljük, a diólevél túlnyomórészt - az emberi szervezeten kívül és
belül - a hámszöveteket gyógyítja. A hatásmechanizmus szinte minden
esetben azonos: A diólevél hatóanyagai a betegséget okozó szervezeteket
pusztítják.
Ezen túl a diólevélnek évezredek óta ismert összehúzó - asztringens - hatása
van a hámszövetekre. Összehúzza a nyálkahártyát, megszünteti a szivárgó
vérzéseket.
Tehát a fertőzött, károsodott - külső vagy belső - hámszövetek
újrafertőződését az összehúzó hatás gátolja meg. És ezután az emberi
szervezet természetes gyógyulási, regenerálódási képessége fejezi be a
gyógyítást.
Ez jelenti azt, amit több helyen lehet olvasni, nevezetesen, hogy a
diólevélnek hámosító hatása van. Mindenesetre lehetővé teszi a bőrnek, a
hámszöveteknek, hogy egészségesen regenerálódjanak, és a szervezet
gyorsan él is az alkalommal.
Ezak az ismeretek nem új találmányok, Hippokratesz óta közismertek
Európában, és néha néprajzi kutatások mutatják ki, mint speciális népi
ismereteket. Hogy milyen érdekes, a francia népi gyógyászat, vagy az
orosz, vagy a csíkszentdomonkosi! Pedig már talán két és félezer éve az európai népek közkincse.
Székrekedés ellen nemcsak Európában, hanem Kínában is alkalmazzák. Hasmenés esetén fontos a folyadékpótlás, ezért a
szokásosnál enyhébb főzetet készítsünk, tehát mintegy 10 g szárított levelet tegyünk 1 l forró vízbe. Természetesen a leveleket
később szűrjük ki. Ebből a főzetből napi 1 l-t igyunk meg. Általában mondhatjuk, a diólevél-főzet, tea mindenféle emésztési
zavar (és az ennek következtében fellépő étvágytalanság) esetén jól alkalmazható.
Az emésztés karbantartására 6 dkg diólevél sűrű főzetét ajánlják horvát gyógynövény-szakértők 12 dkg glicerinnel és 3 dl
forralt vízzel elkeverni, és ebből a készítményből étkezések után és este egy-egy kávéskanállal kell bevenni.
Dr. Ladocsi Teréz bélhurut ellen diólevélből és más gyógynövényekből készült teakeveréket ajánl: Összekeverünk 5 g
diólevelet, 5 g kutyabengekérget (Frangulae cortex), 10 g édesgyökeret (Liquiritae radix), 20 g édesköményt (Foeniculi
fructus), 30 g orvosi ziliz gyökeret (Altheae radix) és 30 g lenmagot (Lini semen). A keverékből három teáskanállal kell tenni
három csésze vízhez, és 5-10 percen át kell főzni, végül leszűrni. Reggel és este egy csésze meleg teát kell a főzetből inni.

A diólevél-teát főleg belső használatra diólevélből készített "diólével" ("orehovüj szok") is helyettesíthetjük, orosz leírás
alapján. Ezt nem szárított, hanem nyáreleji, friss levélből készítik. Egy pohárban 1-2 kávéskanálnyi apróra vágott diólevélhez
ugyanannyi mézet öntenek, és feltöltik vízzel. Egynapi állás után szűrik le. Előnye, hogy a méz a levél kesernyés ízét lefogja.

Vértisztítás
Mottó:
"Hátadon, diólevélen,
vess, habom, hát ágyat itt!
Habon és diólevélen
aki könnyű, nyughatik."
(Babits Mihály)
A diólevelet vértisztítóként is használják, így említi Launert is Ehető és gyógynövények
című könyvében. A vérben felszaporodó káros anyagok miatt kell a vért tisztítani, és
ezek akkor szaporodhatnak fel, ha a kiválasztó-rendszer nem működik megfelelően. A
vesét - és a hólyagot - fokozott folyadékbevitellel, teákkal lehet fokozott működésre
stimulálni. Ezen alapul tehát a diólevél-tea vértisztító szerepe. Tisztítja és hígítja a vért.
Ez így nyilván igaz, de a diólevél hatóanyagainak hatása ennél kiterjedtebb. Nemcsak a
vese működését segítik, hanem a szervezet számára fölösleges és mérgező anyagok
kiválasztásában szerepet játszó valamennyi szerv működését is fokozzák. A máj, a
belek, a bőr különböző módon, de részt vesznek a kiválasztásban, és tapasztalatok
szerint a diólevél-tea mindezek működését segíti, javítja.
Elterjedten ajánlják és használják vértisztításra, főleg a német
természetgyógyászatban, ahol a diólevelet vértisztító gyógynövényként tartják számon.
Egy német patika ajánlata szerint napi két csészével igyunk diólevél-teát. Kívánom,
hogy akinek szüksége van rá, egészséggel fogyassza!
A diólevél-főzet vértisztító hatását grúz kutatók összefüggésbe hozták az agyi vérerek
vérszállító kapacitásának helyreállításával is.
Duke és Ayensu szerint a diólevelet a kínai gyógynövényes gyógyításban is
alkalmazzák vértisztítóként. (A kínaiak szerint a pattanások és az ekcéma a savas vér következtében jelennek meg, ezért
ezek ellen, vértisztítóként diólevél-teát isznak.) Pattanásokra külsőleg is használják, segít azok eltüntetésében. Azt egyébként,
hogy a pattanásoknak belső, a szervezeten belüli okai vannak, egy idevágó német irodalom is állítja, és diólevél-tea
fogyasztását ajánlja. Hosszabb időn keresztül, és akkor hat.

A horvátok a vértisztításon kívül szívbetegségek és sárgaság ellen is ajánlanak diólevél-teát. De nemcsak teát ajánlanak,
hanem azt mondják, áztassunk 5 kanál diólevelet egy liter fehér borba, 24 órán át. Naponta kétszer egy borospohárnyit
igyunk meg belőle!
Németek a diólevélteának a máj működésére gyakorolt kedvező hatását is megfigyelték. Ők is ajánlják sárgaság ellen is a
diólevél-teát.
A fenti célokra a diólevelet más gyógynövényekkel kombináltan is ajánlják. Elsősorban csalánlevéllel, bojtorjánnal,
cickafarkkal, borókával. Ilyen készítményeket nyugodtan kereshetünk német gyógyszertárakban és gyógynövény-boltokban,
biztosan fogunk találni az igényünknek megfelelőt.

A szájüreg és a légút betegségei
Javasolható a diólevélből készített - ízlés szerinti erősségű - leszűrt főzettel,
teával gargalizálás torok- és mandulagyulladáskor, illetve szájöblítőkénti
használata fogínygyulladás, szájseb, nyelvduzzanat esetén. A népi
gyógyászatban elterjedten alkalmazott módszer. Kellemesebb, ha ilyenkor
mézet is teszünk bele.
Ha spanyol receptet követünk, torokgyulladáskor 15 dkg diólevelet 4 dkg
szederlevéllel forralunk fél liter vízben. Felforrás után 20 percig állni
hagyjuk. Leszűrjük. Ilyen főzettel 4-5-ször gargalizálunk naponta.
De ha a horvát recept szimpatikusabb, torok- és mandulagyulladáskor 10
dkg diólevelet egy liter forró vízben áztatunk. Szűrés és lehűtés után
gargalizálhatunk vele.
Orosz módszer ilyenkor a friss, kibomló, ragadós hatású diólevélkék felfőzése. Néhány levélkét félórán át pohárnyi forró
vízben párolunk, ezzel öblögetjük a gyulladt fogínyt, a fájó fogat. Ugyanez a főzet a szájszagot is balzsamossá változtatja.
A diólevél-tea használatos asztma, krónikus köhögés, vérköpés ellen is. A tuberkulózis tüneteit is enyhíti - mondják.
Ezt már kissé félve írom le, mert igazságtartalmáról nem vagyok meggyőződve, de már annyi helyen olvastam, hogy nem
állhatom meg szó nélkül, hogy a dióleveles készítményeket tuberkulózis ellen is ajánlják. Erre a célra olyan kanalas
orvosságot javasol egy francia szerző, ami 60 g - 40-50 %-os alkoholban oldott - diólevél-kivonatból, 120 g glicerinből és 300
ml vízből áll. Ebből étkezések után kell egy kávéskanálnyit fogyasztani.

Cukorbetegség, stb.
Cukorbetegségben szenvedőknek ajánlható a diólevél-tea ivása, mert csökkenti a vér és a
vizelet cukorszintjét. Korábban nem említettem, de most pótolom, a dióburok főzete
ugyanerre a célra ugyanolyan jó.
A grúziai kutaisszi kutatóintézet szerint a diólevél főzete a vérereket tisztítja, csökkenti a
vércukor szintjét, ezáltal javítja az anyagcserét. A kutatóintézet két kávéskanál szárított
diólevelet ajánl egy csésze forró vízbe, és egy órányi állás után ajánlja leszűrni. Félcsészényi
főzet kell naponta négyszer, étkezés előtt.
A németek a diólevelet a cukorbetegségen kívül angolkór, reuma, köszvény, gyulladások,
görcsök, fogszuvasodás, gyomor- és bélbántalmak, bélférgek és hajhullás ellen egyaránt
ajánlják. Nem tudom, mindet nem próbáltam, de amit étvágyjavító hatásáról, általános
erősítő hatásáról írnak, azt aláírom. Mindenesetre az biztos, hogy a kínai gyógyászatban
sikerrel irtják vele a laposférgeket.
Hans-Sepp Walker svájci szaktudós szerint veseerősítőként, sőt, általános erősítőszerként
használható a diólevél főzete.
Bár ugyancsak írják több helyen is, az angolkór elleni hatásosságáról nem vagyok meggyőződve. Pláne ha már
megmutatkozik. Úgy gondolom, inkább meg kéne előzni. Sőt, csontritkulás! Még mit nem mondanak! A diólevél nem
csodaszer, nem kéne lejáratni ilyenekkel.
Indiában pedig (Chopra, Nayar és Chopra szerint) a diólevél-tea fogyasztásával strúmát is kezeltek. Ők tudják.
A diólevélből készült teát idegesség és álmatlanság esetén is kipróbálhatjuk, nem biztos, hogy beválik, bár lehet benne valami.
Ha éjszaka nem tudunk aludni, nyugodtan keljünk fel, főzzünk egy jó diólevél-teát, és mire kész lesz, már lehet, hogy el is
álmosodunk.
Launert Ehető és gyógynövények című könyvében lázcsökkentő, lázat megelőző hatást is tulajdonít a diólevélnek.

Külsőleges használat
Mottó:
"illatos diólevéllel
ti vetitek ágyamat"
(Babits Mihály)
A diólevél fertőtlenítő, összehúzó, hámosító hatása külsőleges használatkor is érvényesül.
Az a sok-sok módszer, ami most következik, a fél világról származó tapasztalati
megfigyeléseken alapul. De tudományos alapja is van. Grúz kutatók a náluk használatos
diólevél-krémet vizsgálták meg, és megállapították, hogy a diólevél hatóanyagai a krém
segítségével szinte teljesen elpusztították a krémmel bekent testfelületen az
Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa baktériumokat.
A diólevélből legtöbbször teát, főzetet készítenek. A réges-régi orvosok közül Avicenna más
úton járt, a zöld diólevél kipréselt levét használta gyógyszerként. Fülfolyást gyógyított vele.
Rácz Gábor és szerzőtársai Gyógynövényismeret című alapművükben 4-5 kávéskanálnyi (száraz, tört) diólevélből 2,5 dl
vízből készített főzetet javallanak külsőleges használatra, borogatásként alkalmazni ekcémák, pattanások, bőrgennyesedés
ellen. A javaslat nem újdonság, Indiában évezredek óta alkalmazzák makacs gyulladások ellen is.
Tizenhetedik századi orosz katonaorvosok a sebeket rendszeresen diólevéllel gyógyították.

Második világháborús német katonákról jegyezték fel, hogy bőrkipállás enyhítésére zöld
diólevelet tömtek nadrágzsebükbe. Nem is olyan hosszú idő múlva fájdalmuk enyhült.
A diólevél-főzet külsőleges használatát Negrier professzor találta hatásosnak Angers-ben
(Franciaország). Gyerekeket gyógyított erős főzettel, skrofula (görvélykór) ellen, továbbá
fekélyeket, szemsebeket kezelt, borogatás formájában. Erős főzetet is használt és szirupot is,
napi 2-5 kezelést alkalmazva. Károsodást, mellékhatást hosszabb használat után sem észlelt.
Az erdélyi népi gyógyászatban nem mentek el addig, ameddig Negrier professzor eljutott. A
diólevél-teát csak hajhullás és korpásodás esetén alkalmazták. A gyógyító hatás természetesen
azonos. A hazai népi gyógyászat is alkalmazza a diólevél-borogatást, bőrkiütésekre, fagyásokra,
kelésekre, és ülőfürdőként aranyér-panasz esetén.
A német népi gyógyászatban a könnyebb - viszkető, nedvedző és varas - sebeken, sérüléseken
kívül reumát, lábizzadást kúráltak vele. Egy német patika ajánlata szerint hársfavirág-teával
együtt kezeljük a bőrbántalmakat.
A spanyolok pedig a nehezen gyógyuló sebeket és a fagydaganatokat olyan meleg diólevélfürdővel ajánlják gyógyítani, amit még a beteg képes elviselni.
A kötőhártya-gyulladást is lehet diólevél-főzettel borogatni. Enyhíti. Erre a célra a spanyolok
kamilla és útifű teájával is kombinálják. 3 dkg kamillavirágot, 5 dkg diólevelet és 7 dkg útifüvet
keverünk össze. A keveréket fénytől és nedvességtől védve tároljuk. Ha használni akarjuk, fél
liter vízben 10 percig főzünk belőle 7 dkg-ot, állni hagyjuk, leszűrjük, és langyos borogatásként visszük fel, 15-20 percre.
A horvátok viszont szemhéj-borogatáskor nem keverik a diólevelet más gyógynövényekkel.

Ha külsőleg használjuk, angol gyógynövény-szakértők a következő főzetet ajánlják: Fél liter forró vízben mintegy hat órán át
áztassunk 30 g száraz levelet, utána szűrjük le.
Másik, hazai recept szerint lemosáshoz elég egy teáskanálnyi diólevélből főzetet készíteni, teljes fürdőhöz pedig 100 g száraz
levelet használjunk.
Egy harmadik, német recept szerint borogatásra vagy fürdővízbe 2 teáskanál diólevélből készült főzetet használjunk. Egy
csésze hideg vízbe tegyük, forraljuk fel, szűrjük le.
Negyedik, francia recept szerint két maréknyi diólevelet (dióburok is lehet) főzzünk 15 percig 2 liter vízben. A főzetet
gargalizálószerként, lemosásra, borogatásra, fürdőként is alkalmazhatjuk.
Ötödikként egy olasz ajánlás - van választék az ajánlásokból, lehet választani - szerint 50 g száraz diólevelet kell 1 l vízben 15
percig forralni. Amikor langyosra hűlt, gargalizálni, borogatni, sebet lemosni lehet vele.
Marina Vlagyimirovna Habarovszkból negyedkiló friss levélből ajánl főzetet, egy liter vízben.
Látjuk, a mennyiségek eltérnek. A hatás viszont minden esetben megmutatkozik.
Külsőleg borogatásként a diólevél-főzetet ekcéma, fagyás, égés, napégés, zúzódások, ínszalag megnyúlás, kötőszöveti

gyengeség kezelésére, ízületi fájdalmak enyhítésére, ütésből eredő véraláfutások eloszlatására, pattanásokra, kelésekre,
továbbá korpás fejbőrre használják.
Segít a kiütések, az élelmiszerallergiából eredő bőrkiütések, csalánkiütés megszüntetésében.
A fagydaganatot nemcsak borogatással, hanem erősebb diólevél-főzettel készített fürdővízzel is gyógyítják. Próbálkozhatunk
más bőrelváltozások borogatásával is. Gombás körömvastagodásnál is. De egyszerűen a fizikailag fáradt izomra is jó.
Sőt, még azt is mondják, köszvényt és csontkinövéseket is kezeltek diólevél-főzettel.
A diólevelet "növényi arzén"-nek is említik, az ekcémát és egyéb bőrbetegségeket gyógyító hatása miatt.
Makacs fekélyekre úgy használjuk a főzetet, hogy erősebbre főzzük, és cukrot is teszünk bele. Úgy is növelhetjük hatását,
hogy a főzet minden 5 literéhez 2 kg tengeri sót adunk.
Vigyázzunk viszont, hogy a főzet ne kerüljön nyílt sebbe! Nem segít, ha a fájdalom idegi eredetű. És természetesen ha
allergiás tünet jelentkezne, - bár ilyenről még nem hallottam, - a kezelést hagyjuk abba!
A diólevélből készítendő gyógykenőcs receptjét orosz gyógynövény-szakértők így adják meg: 15 g összetört száraz diólevelet
áztassunk 100 g napraforgóolajban 7 napig, majd három órán át tartsuk forró vízfürdőben. Szűrjük le gézen, majd ismét
tegyük a forró vízfürdőbe. Forraljuk legalább félórán át, utána keverjünk hozzá 15 g méhviaszt, és keverjük kihűlésig.
Egy másik, hasonló recept a diólevél-krémre, folyékony változatban. 10 dkg friss diólevelet 2 dl növényi olajban áztatunk,
húsz napig. Szinte bármilyen növényi olaj jó erre a célra, de legkevésbé az olivaolaj, leginkább a repceolaj. Utána az olajat
leszűrjük, és fekélyek gyógyítására használjuk.
Külsőleges használatkor diólevél-krémet is használhatunk, körömvirággal kombinálva. Ezt úgy készíthetjük, hogy 0,25 kg
bármilyen, legfeljebb 60 fokig melegített zsiradékba - akár étkezési sertészsírba is - 6 db szép diólevelet és 6 db körömvirágfejet teszünk, és három napig állni hagyjuk. Ezután gőz fölött fölmelegítjük, és leszűrjük. Zárt dobozban, hűtőben hat hónapig
tárolható. Szükség esetén ezzel a krémmel kenjük be a fájdalmas bőrt!

Fürdőhöz 100-200 g apróra vágott diólevelet áztatunk 0,25 l forró vízbe, és leszűrés után a fürdővízhez öntjük. Borogatáshoz
pedig egy púpozott teáskanálnyi diólevél kell 0,25 l vízhez.
Azt ajánlják, bőrgombásodás (piros, váladékos, viszkető bőr) esetén is használjuk. Egy liter forró vízhez 70 g szárított, tört
diólevelet adjunk, majd lehűlés után szűrjük le. Szerintem a gombás bőrt áztassuk be a főzettel. A kezelést rendszeresen
ismételjük, amíg a tünetek el nem múlnak.
Pikkelysömörre, sömörre is használják, azt mondják, az aranyér borogatására is jó. És ótvarra.
Gyulladások csökkentésére, így szemgyulladás esetén is jó, borogatószerként. A pattanások is kisebb fertőződéses
gyulladások, azok ellen is jó. Gennyes kiütések ellen ugyancsak.
Fürdővizes használata nemcsak fagydaganat ellen jó, hanem csökkenti a túlzott izzadást is, ami a lábakon vagy akár a
tenyereken jelentkezhet. A túlzott lábizzadást gomba okozza, a diólevél gombaölő tulajdonsága hat ez esetben is.
Egy horvát recept szerint lábizzadás ellen a diólevelet fiatal tölgyfakéreggel együtt főzzük. Két liter vízben öt kanál apróra
tört szárított diólevelet és kevés tölgyfakérget főzzünk, 10 percig. Ha langyosra hűlt, leszűrés után használjuk. Lábmosás

után ne töröljük le, száradjon meg a levegőn.
Erős lábizzadás esetén Nielsen (1991) azt ajánlja, hogy 1 kg szárított diólevelet félóráig főzzünk 1 l vízben, majd szűrjük le.
Ha fürdőként használjuk, az egész főzetet öntsük a fürdővízbe, ha csak lábáztatásra, akkor pedig 3 dl-t.
És ugyanez a helyzet a szájpenésszel. Nyugodtan öblögessük diólevél-teával!

A levél főzetét a törökök ülőfürdős kúra során is használták, húgyúti gyulladások esetén. A horvát népi gyógyászatban is
használják, sömörre, ótvarra, lábizzadásra, a nemi szervek bőrbetegségeire. Sőt, a göthös gyereket is fürdetik benne, abból a
tapasztalatból kiindulva, hogy a diólevél-fürdő erősíti a szervezetet. Erre a célra a horvátok 1,5 kg diólevelet főznek 10 l
vízben. De a gyerekre való tekintettel a fürdővíz ne legyen 35 C-foknál melegebb!
Varró Aladár Béla gyógyszerész úr 0,5 kg száraz diólevélből készült, igen erős diólevél-főzetet ajánl fürdővízbe görvélykór
ellen, és azt ajánlja, hogy naponta kétszer is használjuk, és ugyanakkor napi 2-3 csésze diólevél-teát is igyunk.
Ugyancsak ő javasolja a fiatal diólombot is ugyanerre a célra. 20 g fiatal diófalombot leforrázunk 0,5 l vízzel, és félórai állás
után az első felét reggel, a másik felét este igyuk meg. A gyermekek kúrájához tejet és mézet adhatunk. Ezt a kúrát két
hónapig, 1-2 napi megszakításokkal folytassuk.
A diólevél reuma ellen is jó. A reumás testrész masszírozásához nem főzetben, hanem olajban oldjuk a diólevél hatóanyagát.
Egy liter étolajban egy hónapig áztatunk 10 kanál tört szárított diólevelet, majd leszűrjük. Ezt az olajat használjuk
masszírozásra.
Féregűző is. Tetvek és mikroszkopikus élősködők ellen a sűrűre főzött diólevél-tea bedörzsölése segít. Ha fejbőrbe
dörzsöljük, mellesleg az erős hajhullás is kezelhető vele. Rühösség ellen is használnak diólevél-főzetet. És fejkoszmó ellen is
ajánlják, de ezt nem tudom, mit jelent.
És mit tegyen az, akinek az ágyában bolha van? A kérdés izgató és helyénvaló. A válasz: Ne főzzön diólevél-teát! Ellenben
fektessen maga mellé az ágyba néhány diólevelet, az majd elűzi a bolhát.
A poloskát is - mondják a franciák.
Az viszont biztos, - A Journal of Ethnopharmacology 1999-ben tett közzé erről szóló tanulmányt, - hogy napjaink
Olaszországában is a középolasz parasztok és pásztorok között a diólevél a legáltalánosabban használt szer a különböző
élősködő rovarok és bőrparaziták ellen.
Szorgos hazai néprajzosok anyaggyűjtéséből tudjuk, hogy a szalmazsákba helyezett diólevél Matolcson és Répáshután volt
használatos. Azt már én fűzöm hozzá, hogy biztosan máshol is, csak az adatközlők nem közölték a tudósokkal. Hiszen
Matolcs és Répáshuta között legalább 100 hazai helység helyezkedik el.
Ha már nemcsak a szalmazsákunk, hanem a fentiek szerint az egész ágyunk diófalevéllel van tele, van egy további javaslatom
is. Tegyünk a párnába is!

A diófalevelekkel megtöltött kispárnának alvásjavító hatást tulajdonítanak. Úgy tartják, hogy oldja a feszültséget, az álmokat
is megváltoztatja, nyugodt alvást nyújt.
Ha pedig a fehérneműs szekrénybe teszünk diófalevelet a fehérneműk közé, régi német szokás szerint, azok biztosan nem
fognak megmolyosodni.
Régi német kórházakban diófaleveles füstöléssel fertőtlenítették a betegszobákat.
Culpeper - régi angol asztrológus - azt ajánlja, hogy a diólevelet hagymával, sóval és mézzel együtt kössük a sebre, ha veszett
kutya, mérges kígyó vagy más állat harapását kell kezelnünk.

De ha nem vagyunk betegek, csak fáradtak, a dióleveles fürdő akkor is jó. Főzzünk ki 50 g diólevelet, és a főzetet öntsük a
fürdővízbe. A fáradt lábakat pihenteti, a görcsöt oldja.

Betegség-megelőzés
Mottó:
"Frunză verde, nuca saca,
Num treaba boi, nici vacca;
Frunză verde pune in clop,
Nu te uita nici la foc!"
(Zöld levél, és száraz dió,
Nem kell nekem ökör, tinó.
Zöld levél a kalapodra:
Még a tűznek se nézz oda!)
(kuruckori román népdal a kuruc táborból)
Végül a diólevelet - teaként - minden konkrét betegség hiányában is, egészségvédő, betegség-megelőző céllal is ajánlják
fogyasztani, mert jó hatású az egészség megtartására.

Például nem betegség, de - horvát szakértők szerint - probléma, ha a férfi nemi szerv gyenge. És az is, ha érzékeny, vagy
sebesedésre hajlamos. Ha ilyen helyzetben vagyunk, főzzünk 10 liter vízben öt csésze szárított diólevelet 10 percig, és naponta
három alkalommal külsőleg alkalmazzuk.
Amerikai szakértők pedig a diólevél-főzet férfiasság-növelő hatását tapasztalták.

A diólevélnek azonban lehetnek mellékhatásai is. Amint az a "Botanika Kincsestárá"-ban olvasható, nem ajánlható, hogy a
diófát túl közel ültessük a lakóhelyhez, mert néhány személy érzékeny lehet a diólevél erőteljes aromájára. Lehetséges, bár én
még ilyen személyt nem láttam, de olyant már igen, aki mindenre érzékeny.
Heide Hasskerl pedig azt írja, a diófa alatt ne aludjunk el, mert a juglontól egész kábák lehetünk.

A diólevél gyógyító hatásának tanulmányozását nyugodtan zárhatjuk azzal a megállapítással, hogy orvosok, kutatók nem
találtak olyan gyógyszert vagy élelmiszert, aminek a diólevéllel káros kölcsönhatása lenne. Túladagolás során se. És ez nagy
szó.
Sőt. Egyes élelmiszerekkel annyira pozitív a kölcsönhatása, hogy például a legigényesebb sajtbemutatókon a sajtokat
diólevéllel kínálják.

És olyan betegség sem ismeretes, amit a dióleveles kúra súlyosbítana.
Hát, ezt tanulják meg, ezt csinálják a diólevél után a gyógyszergyárak, ha tudják!
Idevágó tanulmányaim során a dióleveles borogatásoknak csak egy veszélyéről olvastam: Mivel a bőrnek szüksége van a
bőrlégzésre, lehetőleg kerüljük a test nagy felületeinek egyidejű befedését diólevél- vagy bármilyen egyéb borogatással.
Végül megemlítendő a diólevélről mint gyógyszerről, hogy használata egyes esetekben túléli a beteget.
A diólevél a középkorban balzsamok alapanyagául szolgált. Ha egészségben nem is, de épségben megőrizte betegét. Mentával
együtt használták balzsamkészítésre.

Dióvirág

Barkavirágzat
Mottó:
„Kivirágzott a diófa,
Nagyot tartott az árnyéka.”
(Csallóközi magyar népdal)
Külön szólnom kell arról is, hogy a dió porzós barkavirágzata nemcsak ételszínesítő,
hanem gyógynövény is.
Megszárítva - gyógynövény-keverékben - vérhast lehet vele gyógyítani.
Oroszok a szeszben áztatott dióbarkát általános testi-lelki erősítőszerként tartják számon.
Férfiaknak öregedés ellen ajánkják, de az időjárás-változás hatásainak kivédésére is. Ez
az ital felkészítheti a beteget, hogy a rá váró elkerülhetetlen változásokat elviselje. De ez
már átvezet Bach doktor praktikáinak világába.
A dióbarkát gyógynövényként tartják számon Kínában is. A kínaiak köhögés és szédülés
esetén használják, de azt nem tudom, milyen formában veszik magukhoz.
A dió nővirága pedig a lelki bajok gyógyszere. Annyira gyógyhatású, hogy arról itt, most nem is teszek említést. Arról a
következő fejezetben, a természetgyógyászatban!

A diófa lombja
Ha nem a szárított, hanem az élő diólevelek összességét, a diófa lombját
vizsgáljuk, ugyancsak meg kell állapítanunk, hogy gyógyhatású. Tudósok
nem kellenek ehhez a megállapításhoz, hiszen aki a diófát szereti, már
tartózkodott a diófa közelében, és maga is érezte, hogy a diófa alatt a
levegőnek is gyógyhatása van.
Persze, a tudósok is emberek, köztük is vannak diófát szeretők. Ezért
tudományosan is utánajártak, mennyiben igaz a megállapítás, hogy a diólomb
gyógyhatású. A coloradói, Boulder-i légkörkutatók Kaliforniában egy
dióskert fölé harminc méter magas toronyra érzékelő műszereket szereltek,
amelyek befogják, analizálják, mérik a diólomb által kibocsátott
szervesanyagokat.
Meglepő eredményre jutottak: A diólomb az aszpirin hatóanyagához, az
acetil-szalicilsavhoz hasonló, annak módosult formáját képező
szervesanyagot, metil-szalicilátot bocsát a levegőbe. Mennyit? Harminc méter
magasságban óránként 0,025 milligrammot fogtak be. Ez már annyi, hogy a
helyi klímában is érezni a hatását.
Azt már - laboratóriumi körülmények között - korábban is tapasztalták, hogy
növények metil-szalicilátot bocsátanak a levegőbe. De ilyen mennyiségben a
diófánál érzékelték először, a szabadban. Először nem is a dióültetvény fölött
keresték a metil-szalicilátot, hanem természetes erdőállomány fölött. De ott
nem találtak.
Persze, tudnunk kell, hogy a diófa nem a mi kedvünkért bocsátgatja a
gyógyhatású szerves hatóanyagot a levegőbe. Ez az anyag őrá is gyógyhatású. Kedvezőtlen időjárásban, ami növényi stresszt
vált ki a diófából, a növény mozgósítja belső biológiai védelmét, növeli saját ellenállóképességét, a stressz csökkentésével
védekezik. Immunreakció, hasonló az állatok és az ember immunreakciójához. Egyrészt segít megőrizni a fa egészségét,
másrészt segít a betegséget leküzdeni. Ilyen stresszes időjárás a diófa számára az éjjeli és a nappali hőmérséklet túlzott
eltérése. A nagy lehűlés után a nagy felmelegedés.
A metil-szalicilát kibocsátást a kutatók a növények egymás közti kommunikációjának is tekintik, figyelmeztetve egymást a
veszélyre. Nemcsak az időjárásra, hanem a növénybetegségekre, állati kártevőkre. (Hát, lehet, de meggyőzve nem vagyok.)
Ilyen kutatás eddig nem volt még egy. Új út az egészségkutatásban, a gyógynövények és környezetük kölcsönhatásának
vizsgálatában. Bővebbet Cliff Jacobs vizsgálatvezetőtől.
Mielőtt részrehajlóvá válnánk a diófa felé, siessünk leszögezni, hogy metil-szalicilátot nemcsak a diófa termel, hanem

legalább 28-féle más növény is, a paradicsom, a fűzfák, nyírfák, a fügefa, a meggyfa, az eperfa, az erdei szamóca, de az olyan
szép virágok is, mint az ibolya, árvácska, szegfű is. És a kávéban is van.
A diófa is ebbe a gyógyító társaságba tartozik.

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

Mi az érték a dióolajban?
Az olajsav-összetétele. Nézzük csak!

Egy mértékadó kaliforniai vizsgálat szerint a dióolajban van:
Telített zsírsav 10 %
palmitinsav 7 %
sztearinsav 3 %
arahidonsav 0,06 %
Egyszeresen telítetlen zsírsav 14 %
oleinsav 14 %
gadoleinsav 0,12 %
Többszörösen telítetlen zsírsav 76 %
linolsav 61 %
linolénsav 15 %
Koleszterin nincs a dióolajban, fitoszterol 0,07 %. Transz-zsír egyáltalán nem fordul
elő benne.
Egy másik vizsgálat hasonló eredménnyel járt:
telített zsírsavak 8,5 %
telítetlen zsírsavak 15,5 %
többszörösen telítetlen zsírsavak 71,0 %.
Egy német elemzés szerint:
telített zsírsavak 6 %
olajsav 24 %
linolsav 55 %
alfa-linolénsav 9 %
gamma-linolénsav 6 %
100 g dióolajban 32 mg E-vitamin van, A és B-vitamin-tartalma is jelentős. Az E-vitamin nemcsak az emberre hat, hanem
magára dióolajra is, mivel avasodását késlelteti.
A dióolaj ásványi anyagai közül a jódtartalmát szokták kiemelni.
Természetesen, ahány vizsgálati minta, annyi vizsgálati eredmény, de az eredmények hasonlósága nagyfokú.
Végül egy francia vizsgálat, többel már nem fogom tisztelt Kollégámat untatni. Csak azt szeretném mutatni, hogy néhány
százaléknyi eltérés lehetséges a különböző eredményekben.
olajsav 18,6 %
linolsav 58,6 %
linolénsav 12,7 %
Azt hiszem, alapul vehetjük a kaliforniai vizsgálatot, és levonhatjuk a következő
következtetéseket.
Általában a zsíroknak, olajoknak az emberi egészségre gyakorolt hatását azon szokták
lemérni, hogy összetételükben milyen arányú a telítetlen és a többszörösen telítetlen zsírsavak
aránya, és amennyiben ez minél nagyobb, a vizsgált olaj annál egészségesebb. Ebből a
szempontból a dióolaj kiemelkedő jelentőségű, igen egészséges.
A többszörösen telítetlen zsírsavakat omega-6 és omega-3 típusúakra szokták osztani, a dió
olajsavai az omega-3 típusba tartoznak. Táplálkozástudománnyal foglalkozók az emberi
szervezetbe jutó többszörösen telítetlen zsírsavak legkedvezőbb arányát úgy állapították meg,
hogy az omega-6 és az omega-3 típusúak aránya 4:1 legyen.
A legtöbb növényi olaj többszörösen telítetlen zsírsavai zömében omega-6 típusúak. Amerikai
vizsgálatok szerint (európai vizsgálatokat nem ismerek) az amerikai étkezésben használt
növényi olajokban az omega-6 és az omega-3 típusú többszörösen telítetlen zsírsavak aránya
14:1 - 20:1.
A dióolaj tehát kiválóan alkalmas a fenti arányok megváltoztatására, ha más növényi olajokkal egyidőben, vagy váltakozva

használjuk. Kiváló egészségforrás, feljavítja más növényi olajok egészségvédő hatását!
Egészségi szempontból ez a dióolaj fő értéke.
Ha más növényi olajokkal hasonlítjuk össze a dióolajat, az összehasonlítás egyértelműen a dióolaj javára dől el, ha a növényi
olaj ízét, vagy akár egészségességét nézzük. Még a kiemelkedően egészségesnek tartott, ritkasága miatt igen drága
marokkói argán-dió olajnál is kb. 10 %-ponttal nagyobb arányban tartalmaz a dióolaj telítetlen és többszörösen telítetlen
olajsavakat.
A különböző növényi olajok olajsavösszetétele, tessék választani:
Növényi olaj
Többszörösen telítetlen Egyszeresen telítetlen Telített
Dióolaj
76
14
10
Kukoricaolaj
59
26
14
Földimogyoróolaj
38
39
23
Repceolaj
31
58
11
Szőlőmagolaj
78
11
11
Szójaolaj
64
21
15
Búzacsíraolaj
61
27
12
Olivaolaj
09
76
15
Napraforgóolaj
66
23
11
Nagy olajtartalmú napraforgó 09
83
08

A dióolaj jellemzése
Világossárga, halvány zöldessárga, vagy aranysárga színű, kellemes dióaromájú (illatú és ízű)
olaj. Ízlésünknek megfelelően egyaránt jellemezhetjük gazdag vagy egyszerű ízűnek. Intenzív,
jellemző illatú.
Száradó olaj. Folyékony állagát hidegben is megtartja, mintegy -18 C°-ig, amikortól disznózsírállagúvá válik, és -27,5-30 C° körül szilárdul meg. Fajsúlya folyékonyan 0,925-0,928 g/cm 3.
Tiszta, szín-, vagy (ízlés szerint) szűz dióolajnak (huile vierge de noix) azt a dióolajat nevezik a
franciák, amely garantáltan mechanikus prés alatt készült, és az első préselés terméke. Mentes
minden vegyi beavatkozástól és finomítástól.
Ez a legértékesebb dióolaj. Finomra tört, csak enyhén melegített dióbélből. Világos színű, illatos
olaj.
A dióolajat egyébként finomítani is szokták.
A finomítás kizárólag vizes mosással, ülepítéssel, szűréssel és centrifugálással történik. Az egész eljárás során a hőmérséklet

nem haladhatja meg az 50 C°-ot. Ha ezt sikerül betartani, a dióolajban minden eredetileg meglévő hatóanyag - vitaminok,
lecitin, - épségben marad, a kettős kötések nem hasadnak fel.
A dióolaj csak rövid ideig tartható el szobahőmérsékleten, mert olaja könnyen oxidálódik, vagyis avasodik. Hűtőben tartsuk,
vagy gyorsan használjuk el! Dióolaj a hűtőszekrényben:

Nemcsak a hőmérséklet, a fény is avasítja a dióolajat. Sötétben kell tartani.
Általában azt ajánlják, hogy hűtőben legfeljebb 6 hónapig tartsuk el, de szakértőtől olvastam már 2 éves eltartási időt is. De
semmiképpen ne törekedjünk a hosszú idejű eltartásra, mert a dióolaj nem hasonlít a borra, amelyik annál jobb, minél
idősebb.
És ha szabad egy vásárlási tanácsot megkockáztatni, vegyük figyelembe, hogy a dióolaj - kis forgalma miatt - valószínűleg a
kereskedőnél is töltött már jelentős időt. Tehát igyekezzünk elhasználni, ha megvettük.
És még egy tanács: Soha ne vegyünk olyan dióolajat, amit a kereskedő nem a hűtőben tartott.
Ha pedig az otthoni hűtőnkben tartott dióolajról azt vesszük észre, hogy dermedni kezd, felhasználás előtt 1-2 órára
helyezzük szobahőmérsékletre, ekkor visszanyeri folyékony állagát.
Nem fogyok ki a tanácsokból. Van olyan vélemény, hogy a dióolaj eltarthatóságát növeli, ha néhány szem sót szórunk az
üvegbe. (Néhány francia diósgazda ezt már a préselés után megteszi.) Nos, ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a só
egyáltalán nem növeli az eltarthatóságot, csak ronthat az olajon.
Ami pedig az ízét illeti, ha tiszta, más növényi olajjal nem kevert dióolajunk van, nyugodtan keverhetjük magunk,
semlegesebb ízű olajokkal, ha dióaromáját túl erősnek tartjuk. Viszont nem árt tudnunk, hogy a dióolaj semleges olajokkal
való keverését sokszor már az olajgyártók végzik el. Erre akkor gyanakodhatunk, ha a vásárolt dióolaj árát túl alacsonynak
találjuk, vagy akkor, ha az olajosüveg címkéjén a dió, dióbél mellett nem diólevelet látunk, hanem olajfa-levelet.
A dióolaj végül édességek alapanyaga is lehet, tanácsolom, ezt is próbáljuk ki.
Kár, hogy a lap aljára értem, mert annyi jó tanácsom lenne még! A maradék hely kell a dióolaj-képeknek.

A dióolaj és az étkezési kultúra
(Felhasználási javaslat)
Tisztelt ínyenc Kollégám, evett már olyan tükörtojást, amit dióolajon sütöttek? Ez olyan, mint a fából
vaskarika, mert a dióolajat nem szabad sütni. Vagy mégis?
A vidéki francia konyha hagyományos receptje a dióolajon sült tükörtojás. Nem melegítik előre az olajat,
hanem hidegen öntik a serpenyőbe, és addig a két percig, amíg a tojásfehérje alul megszilárdul, az olaj se
károsodik. De az íze sokkal jobb.
A hagyományosan kifinomult étkezési kultúrával rendelkező francia kultúrkörben a
dióolajat már az 1700-as évektől kezdve beépítették az étkezési kultúrába. A
dióolajnak határozott, jellemző, mégis selymesen finom íze van.
A dióolaj-fogyasztás az étkezési kultúra magasabb szintje. Fogyasztásának a
franciák a mesterei, a francia konyhára jellemzőek a dióolajjal készült saláták,
ételek. Ők nemcsak hidegen, salátákhoz, hanem sütéshez is használták, és vaj
helyett is. Francia diótermő vidékeken sokkal több dióolajat használtak a
konyhában, mint egyéb növényi olajokat. Például 1730-ban a konyhában felhasznált
zsiradék negyedrésze volt disznózsír és háromnegyed része dióolaj.
A francia dietétikusok, gasztronómusok felső fokon beszélnek a dióolajról. Az
elegáns francia éttermek is állandó repertoáron - de jó, hogy francia szót találtam
ebbe a francia szövegbe! - tartják.
Sütésre kár használni, arra drága ez a nemes olaj. Ha mégis sütünk vele, ne hevítsük nagyon.
Hideg ételekhez kiváló. Különösen jó ízt, frissességet, üdeséget ad a fejes salátának és az
endíviának. Mint fűszer, a hüvelyesek ízét is javítja.
A francia konyhában hagyományosan használatos minden salátaféle - fejes saláta, endívia,
cikória, galambbegysaláta, gyermekláncfű-saláta - valamint burgonyasaláta készítéséhez,
továbbá nyersen fogyasztott zöldségekhez: paradicsom, uborka, zeller, sárgarépa, kukorica,
spárga, sőt babhoz, szójához is.
A dióolajnak jellegzetes dióíze van. Ezért fűszernek is tekinthető, ami igen sok étel ízét javítja.

Más, semleges ízű olajokkal is keverhetjük, ez esetben a dióíz lágyabbá válik, a
jellegtelenebb olajok pedig rafinált ízt nyernek.
Salátákban legtöbbször gyümölcsecettel vagy borecettel együtt használatos. "A
gyümölcsecet aszkétikus ízét lendületbe hozza, és a salátának fényűző jelleget ad." - mondja
egy francia gasztronómus.
A dióolaj íze jól illik a kéksajtokhoz, gombákhoz is.
Kiemeli a fehér húsú nemes halak, a homár, a languszta ízét, valamint a nemesebb kagylóés rákfélékét. De ilyen célra csak keveset adagoljunk, nem szabad, hogy elnyomja a tenger
illatát.
A francia konyhában külön felhasználási területe a dióolajnak a langyos
zöldségfélékhez történő felhasználás. Ilyenek az articsóka, a brokkoli, a
spárga. A zöldbab is. Ezek a langyos zöldségfélék nálunk nem ismeretesek,
a hagyományos francia konyha termékei. Úgy készülnek, hogy a kész
zöldséglevesből kiveszik a zöldségeket, és külön fogásként tálalják,
dióolajjal megöntve. (Ennek a fogásnak a francia neve le tiré, így hiába
keressük a szótárban, vidéki tájnyelvi szó.)
Az élelmiszeripar is használja a dióolajat, hideg salátákhoz.
Más nemzetek konyháiban is az elegáns, a színvonalas gasztronómiát jelképezi a dióolaj
használata.
A németországi táplálkozási tanácsadó (DEBInet) a fiatal anyák E-vitaminszükségletének kielégítésére a dióolajat ajánlja.
A németek elsősorban gyökérzöldségekhez és hüvelyesekhez ajánlják, hideg salátákba.
Emellett arra biztatnak, hogy bátran kipróbálhatjuk a dióolajat müzlibe, valamint
különböző burgonyával, spárgával, articsókával, apró kukoricacsővel vagy más
zöldségfélékkel készült hideg salátákba is.
Németországban is a különféle salátákban gyümölcsecetekkel és citromlével
együtt javasolják alkalmazni a dióolajat. A gyümölcsecetek ízét édesebbé
varázsolja, a salátáknak teltebb ízt ad.
Dióolajjal sokféle szószt, mártást lehet készíteni. Ez is nagy felhasználási
területe.
És jól ízesíti a roston sült húsokat is. Nem a sütéshez, hanem az utólagos
ízesítéshez kell használni, sültek esetében.
Ha mégis sütünk a dióolajjal, amitől egyébként óva intek, például serpenyőben
sütünk, arra ügyeljünk, hogy magasabb hőmérsékleten a dióolaj veszít
jellegzetes aromájából, sütés közben pedig a dióolaj finomítatlan változata alacsonyabb
hőfokon kezd füstölni, mint más olajok.
Füstölni 220 (+-10) C°-on kezd, 320 (+-10) C°-on pedig lángra lobban.

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

Receptek dióolajjal
Vázlat:
Almával, dióval töltött gyöngytyúk
Babsaláta diós vinegrettel
Cikóriasaláta dióolajjal
Csirke vegyes salátával, vinegrettel
Erdei gomba dióolajjal
Galambbegysaláta előétel
Kacsaszelet dióval, dióolajjal
Krumpli diómártással
Lencse dióolajjal
Libamáj előételnek
Marhahússaláta dióolajjal
Ördögi almák
Párolt zeller
Pikniksaláta igényeseknek
Süllőfilé
Sült fácán

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

CIKÓRIASALÁTA DIÓOLAJJAL
A dióolaj megszeretteti a cikóriát azokkal, akik nem ismerik.
Hozzávalók 4 személyre:
12 dkg főtt bacon-szalonna, apró darabokra vágva
5 dkg tisztított, csíkokra vágott cikória
2 fej fodros saláta, megmosva, felvágva
5 dkg pirított fenyőmag
1 dl dióolaj
0,6 dl borecet
só
őrölt fekete bors
A szalonnadarabokat egy serpenyőben pirítsuk ropogósra. Vegyük le a tűzről, szedjük háztartási törlőpapírra, hogy lehetőleg
az összes zsírját felszívja. A szalonnát tegyük félre.
Egy salátás tálban a cikóriát, a salátát, a fenyőmagot, a dióolajat és a borecetet keverjük össze. Ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk. Osszuk ki tányérokra.
A salátára szórjuk a sült szalonna darabokat.
CSIRKE VEGYES SALÁTÁVAL, VINEGRETTEL
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db kicsontozott, lebőrözött fél csirkemell (kb. 1/2 kg)
1-2 evőkanál étolaj
1 evőkanál őrölt bors
2/3 dl dióolaj
2 evőkanál gyümölcsecet
2 kávéskanál juharszirup
1/4 kávéskanál só
1 liter vegyes saláta- és egyéb zöldségféle
2 dl málna vagy egyéb bogyós gyümölcs
1/4 csésze durvára vagdalt dióbél
Öblítsük le a csirkemell-darabokat, és rázzuk le róluk a vizet. Kenjük meg gyengén étolajjal, és szórjunk mindkét oldalukra
őrölt borsot.
Helyezzük a csirkeszeleteket sütőrácsra, 3-4 percig "fonnyasszuk" a sütőben, félidőben megforgatva a szeleteket. Ezután
grillezzük 7-8 percig, addig, amíg a hús már nem lesz rózsaszín. Ugyanennyi ideig grillezzük a másik oldalát is.
Közben készítsünk vinegrettet. Keverjük össze a dióolajat, a gyümölcsecetet, a juharszirupot, sót, és adjunk hozzá borsot is.
Tegyük félre.
A saláta- és zöldségféléket osszuk ki négy tányérra. Ha szükségesnek gondoljuk, sózzuk meg a csirkeszeleteket, majd
szeleteljük vékonyra, és rendezzük el a zöldségeken. A tetejére tegyük a málnaszemeket és a dióbelet. Végül öntsük rá a
vinegrettet.
ERDEI GOMBA DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 4 személyre:
40-50 dkg erdei gomba, vagy felerészben apró termesztett csiperke
2 mogyoróhagyma, vagdalva
2-3 gerezd fokhagyma
2-3 evőkanál vagdalt petrezselyem
3 evőkanál dióolaj
só, bors
Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra.
Tisztítsuk meg a gombát a rátapadt füvektől, levelektől, stb. Vegyük ki a szárát. Keféljük le a száráról és a kalapjáról a
homok- és talajszemcséket. Mossuk meg a gombákat, de ne álljanak sokáig vízben, nehogy vizet szívjanak fel. Csepegtessük
le egy szűrőedényben.
A mogyoróhagymákat és a fokhagymákat tisztítsuk meg, és vágjuk apróra. Vagdossuk össze a petrezselymet is, és egy
edényben keverjük el a mogyoróhagymával, a fokhagymával és a dióolajjal.

A nagyobb gombákat vágjuk kisebb darabokra. A gombát öntsük a dióolajos keverékbe, és tegyük a sütőbe. Lazán terítsünk
rá alufóliát. 20-25 percnyi sütésre, párolásra a gombák megpuhulnak. Ekkor levesszük a fóliát, és további sütéssel hagyjuk a
gomba levét elfőni. Ez 10-15 percig tart.
Rögtön, melegen tálaljuk.
GALAMBBEGYSALÁTA ELŐÉTEL
Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg fehér sajt
20 dkg galambbegysaláta
20 dkg apró kenyérszelet
feles dióbél
borecet
dióolaj
só, bors
A galambbegysalátát mossuk meg és szárítsuk le. Rakjuk levelenként egy salátástálra. A kenyérszeleteket - kisebb
darabokra vágva - helyezzük a salátalevelekre. A sajtot vágjuk kis négyzetekre, és helyezzük a kenyérre. Díszítsük bőven
feles dióbéllel. Öntsük meg kevés borecettel és dióolajjal. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
Ha tartalmasabb salátát akarunk, a kenyérszeletekre vékony sült húsos szalonnaszeletkéket tehetünk.
KACSASZELET DIÓVAL, DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 4 személyre:
4 kis szelet kacsahús
12 dkg durvára vagdalt dióbél
3 evőkanál méz
2 dl sűrű tyúkhúsleves
50 dkg igen nagy szemű fehér szőlő
1 evőkanál földimogyoró olaj
2 evőkanál dióolaj
3 dkg vaj
2 evőkanál almaborecet
só, bors
Még előző este vagdossuk be hosszában-keresztben a kacsa bőrét. Helyezzük a szeleteket bőrös felükkel lefelé egy tálra, és
kenjük be a földimogyoró-olajjal. Sózzuk, borsozzuk. Tegyük be a hűtőbe másnapig.
Másnap az elkészítés előtt legalább egy órával vegyük ki a kacsahúst a hűtőből, hogy szobahőmérsékletűre melegedjen.
A szőlőt mossuk meg, a négy legszebb szemet tegyük félre, díszítésnek. Hagyjuk a szőlőt megszáradni. Igényes vendégek
esetén a szőlőszemekből a magot egy tűvel piszkáljuk ki, a szemek alapi nyílásán át.
Az elektromos sütőbe tegyünk egy tálat, és melegítsük meg. Amikor meleg, kesztyűvel vegyük ki, és helyezzük bele a
kacsaszeleteket, a bőrükkel lefelé. A sütőben grillezzük 6-7 percig, fordítsuk meg, és a bőrös oldalukat is grillezzük 3 percig.
Vegyük ki a tálat a sütőből, és a méz 2/3 részét ecseteljük a bőrös kacsahúsra. A dióbelet szórjuk a mézes kacsahúsra,
ügyeljünk rá, hogy a húson megragadjon. Locsoljuk meg a maradék mézzel. Helyezzük újra a sütőbe, grillezzük tovább, de
közben állandóan figyeljük, és amikor a diós borítás pirul, kapcsoljuk le a grillezést. Borítsuk le a tálat, és hagyjuk további
10 percig pihenni a melegben.
A kisült zsíros szaftot öntsük ki egy tálba, adjuk hozzá a borecetet és a tyúkhúslevest, és forralva sűrítsük, majd a tűzről
levéve öntsük hozzá a dióolajat.
A szőlőszemeket vajon pároljuk meg, közben kissé borsozzuk.
A sült kacsaszeleteket vágjuk fel, helyezzük meleg tányérokra, és osszuk a tányérokra az aranyszínűre pirult szőlőszemeket.
Ha akarjuk, hagymás zsíron pirított krumplipürét is adhatunk melléje. Díszítsük a tányérokat a nyers szőlőszemekkel, a
mártásból pedig csak egy keveset öntsünk a tányérokra, a többit mártásos csészében helyezzük az asztalra.

KRUMPLI DIÓMÁRTÁSSAL
Hozzávalók:
4 db közepes krumpli
2 gerezd fokhagyma
8 dkg dióbél
3 evőkanál dióolaj
petrezselyem, só, bors
Főzzük meg héjában a burgonyát.
Készítsük el a mártást: Hámozzuk meg a fokhagymát, és a dióbéllel, valamint a petrezselyemmel együtt
mixeljük el. Öntsük hozzá a dióolajat, sózzuk és borsozzuk.
Töltsük a mártást a meghámozott főtt krumplira, és körben díszítsük salátalevéllel.
LENCSE DIÓOLAJJAL (ausztrál recept)
Hozzávalók 4 személyre:
0,5 kg lencse
1 közepes hagyma
0,6 dl dióolaj
ízlés szerinti fűszer
Egy nagyobb lábasba öntsünk 1,5 l vizet. Tegyük bele a
lencsét, a megpucolt hagymát egészben, és öntsünk
hozzá 0,1 dl dióolajat. Ízlés szerint még fűszerezhetjük.
Fedő alatt főzzük 30 percig, utána pedig fedő nélkül,
amíg a lencse meg nem puhul.
Ha a lencse megfőtt, vegyük ki a hagymát, és szűrjük le
a lencsét, de igen kevés víz maradjon rajta. Öntsük ki
egy tálba, csorgassuk rá a maradék dióolajat. Sózzuk
meg, és ízlés szerint piros paprikával vagy borssal is
ízesíthetjük.
A lencsét magában is ehetjük, de ha köretként fogyasztjuk, akkor 10 személyre is elég. A maradékot hűtőben eltehetjük, és
később is megmelegíthetjük.
Megjegyzés: A lencsének vannak gyorsabban és nehezebben puhuló változatai. A recept szerinti idő a könnyebben puhuló
lencsére vonatkozik.
LIBAMÁJ ELŐÉTELNEK
Hozzávalók 4 személyre:
kb. 30 dkg libamáj
2 fej zöldsaláta
2 dkg fenyőmag
4 evőkanál dióolaj
2 evőkanál gyümölcsecet
só, bors
A megmosott salátát vágjuk nagyobb darabokra, keverjük el a dióolajjal, a gyümölcsecettel és a pirított fenyőmaggal, majd
osszuk négy tányérra.
A kellően hideg libamájat vágjuk vékony szeletekre, és osszuk szét a salátára.
Pirított kenyérbelet adjunk mellé.
MARHAHÚSSALÁTA DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 6 személyre:
70-80 dkg hátszín
1/2 csésze dióolaj
1/2 csésze olivaolaj
3 evőkanál citromlé
1 evőkanál gyümölcsecet
1/2 teáskanál vagdalt mogyoróhagyma
1 teáskanál cukor
1/4 teáskanál bors

só
6 csésze vagdalt salátaféle
2 mangó, nagy darabokra vágva
15 dg pisztácia
1 sárga kaliforniai paprika
1 piros kaliforniai paprika
2 avokádó, darabokra vagdalva
15 dkg parmezán sajt, darabokra törve
Keverjük össze az olajokat, a citromlevet, a gyümölcsecetet, a mogyoróhagymát, a cukrot, sót, borsot egy kisebb tálban. Jól
keverjük el, ez lesz az öntet.
A hátszínt közepesen magas hőfokon süssük, grillezzük ízlésünk szerinti állapotúra. Ez kb. 15 perc. Kivéve vágjuk vékony
szeletekre.
A salátaleveleket, a mangót, a pisztáciát, a paprikát, avokádót és sajtot keverjük össze, és osszuk 6 tányérra.
A hússzeleteket is osszuk a 6 tányérra. Az öntetet külön szervírozzuk.
ÖRDÖGI ALMÁK
Hozzávalók 4 személyre:
4 db Golden alma
20 dkg friss kecskesajt
2 db endívia
8 dkg dióbél
1 rózsaszín árnyalatú grape-fruit
1 citrom
4 evőkanál lágy túró
1 csipet szerecsendió
1 evőkanál dióolaj
só, bors
Az almák legalját vágjuk le, annyira, hogy szilárdan megálljanak. A felső 1/3-uknál vágjuk le a kalapjukat. A vágott
felületeket dörzsöljük be citrommal, hogy ne barnuljanak. Az almák belsejét, magházát vágjuk ki, de arra ügyeljünk, hogy az
alma húsából belül körben maradjon a héjon. A kivágott almahúst vágjuk vékony szeletekre, öntsük meg citromlével.
Hámozzuk meg a grépet, és vágjuk negyedekre egy salátástál fölött, hogy a kicsorgó levét is felfogjuk. A kecskesajtot
morzsoljuk szét villával.
A salátástálban vegyítsük össze az almaszeleteket, a kecskesajtot, a túró és a diót. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, adjuk
hozzá a dióolajat és a szerecsendiót.
Az almákat töltsük meg ezzel a töltelékkel, és díszítsük endíviával. Tálalás előtt 20 percig hűtsük.
PÁROLT ZELLER
Hozzávalók 6 személyre:
1 kg zellerszár, a zöldjével
1 citrom leve
1 fürt sötét szőlő
2 evőkanál dióolaj
0,2 dl feketeribizli-ecet
20 db feles dióbél
2 dl vörösbor
2,5 dl dióbor
só, bors
Vágjuk le a zeller zöldjét, és mossuk meg folyóvíz alatt. Csöpögtessük le. Hámozzuk meg, és vágjuk apró kockákra a zellert.
Öntsük rá a citromlevet.
Bogyózzuk le a szőlőfürtöt, és a szőlőszemek 3/4 részét mártsuk forró vízbe néhány másodpercre. Húzzuk le a héjukat.
A zellert pároljuk meg, hideg vízben kezdve a főzést. Amikor forr, jéghideg vízbe rakjuk át, hűtsük le.
Egy vaslábasban - célszerűen kínai wokban - öntsük össze a dióbort, a gyümölcsecetet, a dióolajat, a vörösbort. Adjunk bele
12 dióbelet, valamint a zellerkockákat. Pároljuk együtt az egészet 35 percig, rendszeresen rázogatva, keverve. Ezután adjuk
hozzá a nyers és a hámozott szőlőszemeket is, és főzzük további 25 percig. Sózzuk, borsozzuk.

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

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

TOULOUSE-I FOKHAGYMAMÁRTÁS
Hozzávalók:
8 dkg dióbél
2 egész fej fokhagyma
2,5 dl dióolaj
1 evőkanál apróra vágott petrezselyem
Mozsárban - ajánlott a márvány-mozsár - megtörjük, eldolgozzuk a dióbelet és a tisztított
fokhagymát. A munka folyamán 2-3 evőkanál hideg vizet adunk hozzá, hogy egyenletes
krémszerűvé dolgozhassuk. Adjunk hozzá sót, borsot, elkeverve a mozsártörővel, és lassan öntsük
hozzá a dióolajat, hogy egyneművé keveredjen.
Végül adjuk hozzá a petrezselymet is. Mártásos csészében tálaljuk.
Húsokhoz, például grillezett pecsenyekacsához vagy sült marhahúshoz kiváló.
VEGYES SALÁTA DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 4 személyre:
60 dkg, a szezonnak megfelelő vegyes zöldség
6 evőkanál dióolaj
6 evőkanál egyéb étolaj
4 evőkanál gyümölcsecet
6 evőkanállal a vegyes zöldségek felvagdalásából származó zöldségléből, ha kevesebb,
kiegészítve vízzel 6 evőkanálnyira
1 kisebb fej, apróra vagdalt vöröshagyma
1 közepes, héjában főtt burgonya, meghámozva, darabokra vágva
só, bors
Amíg a burgonya fő, az olajat, ecetet, zöldséglevet, vöröshagymát robotgéppel egyenletes állagú folyadékká keverjük. A még
forró burgonyadarabokat is beledolgozzuk, elpürésítjük. Az így kapott langyos öntetet az összevágott vegyes salátára öntjük,
és még langyosan tálaljuk.
VINEGRETT
Jacques és Laurent Pourcel receptje
Hozzávalók:
1 evőkanál mustár
1,5 dl dióolaj
3 dl étolaj
0,5 dl fehér borecet
0,5 dl piros borecet
egy csipet fehér bors
3 csapott kávéskanál só
A hozzávalókat egy tálban keverjük egyneműre, végül öntsünk, keverjünk hozzá 0,6 dl meleg vizet.
VINEGRETT 2
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
só, őrölt bors
1 evőkanál borecet
1 tojás sárgája
1-2 kávéskanál mustár
1/4 csésze olivaolaj
1 evőkanál dióolaj
Egy tálban alaposan keverjük össze a borecetet, a tojássárgát, a mustárt sóval, borssal.
Keverés közben előbb az olivaolajat öntsük vékonyan a vinegrettbe, majd a dióolajat.
Felhasználásig tároljuk hűtőben. Bármilyen típusú salátára jó.

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

A dióolaj gyógyászati használata

A dióolaj gyógyászati ismeretei olyan széleskörűek, hogy nem fértek egy fejezetbe.
Itt a szervezeten belüli hatása olvasható, a külsőleges használat pedig majd
később, a gyógynövény-fejezetben.
A dióolajat a gyógyszerészek latinos hangzású neveken emlegetik. Talán, hogy
más ne értse. (Oleum nuceum juglandis, Oleum nucis juglandis, Oleum juglandis)
Tisztelt Kollégám, most már mi is tudjuk ezeket a bűvszavakat, nem lehet minket
velük megszédíteni.
A dióolaj linolsav-tartalmának immunrendszer-erősítő hatást tulajdonítanak, ahogy a
németek mondják, lendületet ad a hormonháztartásnak. Belélegezve aromaterápiára is jó.
A dióbél egészségmegőrző, szív- és érrendszeri betegségeket megelőző hatása fokozottan
érvényesül a dióolajban. Csökkenti a koleszterinszintet, a vérrögképződést, a
trombózisveszélyt.
A bélgörcs ellen is jó a dióolaj, hasmenés ellen is. Mintegy 15 g dióolaj bevétele eredményt
hoz.
Alzheimer-kórt késleltető hatást is tulajdonítanak a dióolajnak, valamint lázcsillapító hatást
is.
Mivel a dióolaj egészségvédő hatása az utóbbi időben az érdeklődés előterébe került, sokan
csodaszert látnak benne, amitől én is óva intek, meg a szakértők is óva intenek. Ne várjunk
tőle csodát, módjával fogyasszuk, és bízzunk egészségvédő hatásában.
A módjával azt jelenti, hogy preventív jelleggel, az érelmeszesedés
megelőzésére nagyon jó, ha az étrendünkbe iktatunk napi 2-3
kávéskanálnyit. Dióolajos receptet én is közlök, de manapság már
magyar és idegen nyelven igen sok olvasható.
A friss dióolajnak féregűző hatása van, bélparaziták, bélférgek ellen is
jó.
Mivel a dióolaj gyorsan avasodik, és az avas dióolaj már nem jó ízű,
étkezésre már nem használhatjuk. De jó lehet még - kis adagban hashajtónak.
A középkorban is hittek a dióolaj gyógyerejében. Piemontban szokás
volt olajmécsessel menni a karácsonyi misére, és az olajmécsesbe
ilyenkor dióolajat öntöttek. A dióolaj lángja a szentmisén állítólag
megvédett a szembetegségektől.

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

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

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

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

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

Dióolajjal kezelt konyhaeszközök:

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

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

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

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

A pekándió olajáról

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

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
Vázlat:
Népi gyógyászat
Kínai gyógyászat
A Bach-féle virágterápia
Szent Hildegárd
Én úgy gondolom, a beteg ember meg akar gyógyulni.
És mindig van olyan ember, aki a beteg embert meg akarja gyógyítani.
Ha a gyógyítást nem a hivatalosan elismert, természettudományos alapokon álló - nyugati módszerekkel az arra hivatott képzett, felesküdött, elismert orvosok végzik, a gyógyítás - vagy
öngyógyítás - bizonytalan területre téved. Lehet eredményes, hiszen a természet csodákra képes, de az
eredmény egyáltalán nem biztos. Valószínű, hogy a hivatalos orvostudomány módszerei
célravezetőbbek, az esetek nagyobb arányában érik el a sikeres gyógyulást.
Dehát az emberek azelőtt is voltak betegek, szerettek volna meggyógyulni, és voltak, akik gyógyították is őket, mielőtt a mai
orvostudomány kifejlődött volna. És ma is vannak a világnak olyan területei, ahova a korszerű gyógyászat nem jut el,
természetesen ott is gyógyítanak és gyógyulnak az emberek. Gyógyszereket is használnak, amelyeknek alkalmazását nem
kötik, nem köthetik a gyógyszerészeti kutatások ellenőrzött módszereihez, dehát gyógyítani muszáj, azzal, ami van. És
leginkább a természet volt - van - kéznél. A természet meglepően gazdag. A növényekben előforduló hatóanyagok sokszor
valóban jók, hatásosak. A természethez közel élő népeknél hosszú idők tapasztalata bizonyította be és választotta ki a
megfelelő természeti anyagokat, és a tapasztalat vezetett annak megismeréséhez is, hogy ezeknek a természeti, növényi
gyógyszereknek melyek a legcélravezetőbb felhasználási formái.
Véleményem szerint a természeti anyagok gyógyászati felhasználásának népi tapasztalata és gyakorlata
nevezhető elsősorban természetgyógyászatnak.
Minden olyan népnél, amely a diófa elterjedési területén él, általános a diófa különböző részeinek
gyógyászati felhasználása. Sőt, tovább is mehetünk. Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ázsiában, ahol a
mi diónk rokonai élnek, a dió rokonait is gyógynövénynek tekintik és használják. A diófélék már csak
ilyenek.
A nyugati orvostudomány mellett párhuzamosan él, létezik a keleti orvostudomány is, amelynek elméleti alapjai alapvetően
mások, mint a nyugati természettudományokon alapuló orvoslásnak, - ezért én nem is tudok bízni benne, - dehát
tagadhatatlan, hogy emberek tömegei gyógyulnak meg keleten is. Ez tagadhatatlan akkor is, ha az elméleti alapok nem

egyeznek racionális világképünkkel.
kínai orvoslás gyógyszerként leginkább különböző gyógyszer-kombinációkat alkalmaz, amelyek alapanyaga többnyire
gyógynövény, és - ugye, nem meglepő, - a dió ugyanúgy megvan benne, mint például az európai népi gyógyászat szereiben.
Gondolom, a kínai gyógyászatra is alkalmazhatjuk a természetgyógyászat kifejezést.
A természetgyógyászat harmadik nagy területének pedig azokat az eljárásokat tekintem, amikor egyes emberek - akár
orvosok is - hátat fordítanak a mai orvostudománynak, és - mint az egyházban az eretnekek - a saját hitük után mennek, a
saját módszereiket szinte csodaként hirdetik, és sajnos, hiszékeny emberek anélkül követik őket és módszereiket, hogy
módszereik tudományosan beigazolást nyertek volna. Manapság ezekre a módszerekre üzleti vállalkozások épülnek, amelyek
lényege a nyereség, nem a gyógyítás. Lásd agykontroll és egyéb hülyeségek. Ezeknek most divatjuk van nemcsak nálunk, de
még a legfejlettebb népeknél is.
Hát, sok még a dolgunk.
Egy szimpatikus vonása van egyes ilyen eretnekségeknek, éspedig a természethez való visszanyúlás. Ide tartozik dr. Edward
Bach virágterápiája, ami - szerintem - tipikus természetgyógyászat.
Végül egyértelmű elismeréssel hajtok fejet azok előtt, akik ugyan nem orvosok, de gyógyítani akarnak, és e célból kutatják a
természet, a növények titkait, és kutatásuk eredményeit mindannyiunk javára közzéteszik. Ezek közé tartozik Szent
Hildegárd, aki - már nem is meglepő - szintén foglalkozott a dióval.
A diónak a természetgyógyászatban játszott fontos szerepét tehát a népi gyógyászaton túl a kínai gyógyászatban, a Bachvirágterápiában és Szent Hildegárd módszerének ismertetésében érintem.

Népi gyógyászat
Hogy is kezdődött a népi gyógyászat, és benne a dió gyógyszerkénti használata?
Hogy régebbre ne tekintsünk vissza, a középkor századaiban, amikor a tudományos orvoslásnak még a lehetőségét is tiltotta
az egyház, még minden európai nép a természet közelében élt. A nők voltak elsősorban fogékonyak a beteg ember
szenvedéseire, és minden időben, minden vidéken éltek olyan bölcs asszonyok, akik felismerték a növények gyógyító erejét.
Tudásukat idős korukban továbbadták, így a gyógyászat valóságos népi gyógyászat volt.
De mielőtt továbbadták volna, sok embert meggyógyítottak, ami gyanússá tette őket, mert olyan tudást mutattak, amivel a
nép többsége, de még a tanult, írni-olvasni tudó előkelőség sem rendelkezett. Ez a tudás átlagember-feletti volt, és ez volt a
probléma. Mert a tudás letéteményese a papság, az egyház volt, monopóliumukat nem lehetett veszélyeztetni, tehát aki túl
sokat tudott, azt boszorkánynak kellett kikiáltani és el kellett égetni. Így állt helyre a világ rendje.
Ezekkel a gondolatokkal vezeti be a középkori népi orvoslás, és azon belül a dió szerepét vizsgáló angol tanulmány szerzője a
vizsgálatát, és kiinduló gondolataival én is egyet tudok érteni.
Ha már említettem a boszorkányokat, meg kell említenem a diófát is, amit az olasz népnyelvben ma
is a boszorkányok fájának mondanak. Valószínű, azért, mert a boszorkánynak mondott tudós
asszonyok sokat foglalkoztak a diófával. De van az elnevezésre egy profánabb magyarázat is. Azért
hívják a diófát a boszorkányok fájának, mert téli ágai úgy meredeznek minden irányba, mint a
boszorkányok haja. Íme:
A diólevél, a diókopáncs, sőt más részei is a diófának, a különböző népeknél általánosan elterjedt
gyógyszerek voltak.
Német népi gyógyászatban a diótermés kivonatát orsóféreg (galandféreg?) ellen alkalmazták. „Elűzi
a férgeket” - mondták.
Dió-borogatást alkalmaztak tüdőgyulladásra, tályogokra, ficamokra, a könnyzacskó gyulladására.
Belsőleg vértisztítónak, valamint „kisalakozónak” itták. És gyomorteának.
Abba is hagyjuk a népi tapasztalatok sorolását, nehogy arra illetékes inkvizítorok boszorkánynak nézzenek. Ha tisztelt beteg
Kollégámat a téma részletesebben érdekli, forduljon - ne orvosához, gyógyszerészéhez, hanem sámánjához, boszorkányához.

Kínai gyógyászat
Mottó:
"Több dió - több egészség."
(A VII. Nemzetközi Dió-Szimpózium mottója. Kína, 2013. július 20-23.)
Persze, a kínai, növényi alapanyagokon alapuló gyógyászatban nem mélyedhetünk el, de azért a dió vonatkozásában érintsük.
Például mit kell azon értenünk, ha Kínában járván egy ilyen megállapítással találkozunk?
"A Fructus Schisandrae Chinensis (Wu Wei Zi) és a Semen Juglandis Regiae (Hu Tao Ren) összehúzza és abszorbálja a vese

„qi”-t."
Ilyenkor mi a teendőnk?
A kérdés már könyvünk bevezetője óta izgat minket. Csak akkor nyugszunk, ha megismerjük a hu tao ren
alapelveit a kínai orvoslásban, amelyek nyersfordításban a következők:
édes, meleg jellegű
vesére, vastagbélre, tüdőre
tonizálja a vesét, erősíti a hátat és a térdeket
melegíti a tüdőt, és segít a vesének, megtartani a „qi”-t
nedvesíti a beleket, és eltávolítja a belekből az akadályt
További jellemzői:
táplálja a vesét, fenntartja az életerőt, „megnedvesíti az élet kapuját” (a vesetájon), „színezi a három égőt”, melegíti a
térdet, nyugtatja az asztmás légzést, nedvesíti a beleket.
Köhögésre, asztmára, megfelelő meghűlésre, náthára, alsó háti fájdalomra, gyenge lábszárra, a gyakori vizelésre, éjjeli
„kibocsátásra”, különösen jó vesekőre, véres székletre, kelésekre (carbuncles), mérges daganatokre.
Ellenjavallt yin hiánynál, erős égető érzéseknél, lázas, váladékos köhögésnél, hasmenésnél.
Adagolás: 10-30 g. Asztmás légzésre (köhögésre is) kopánccsal együtt. Kopáncs nélkül a belek nedvesítésére, a
bélmozgás segítésére.
Hűlésekre, éjszakai magömlésre, gyakori vizelésre, fáradtságra, krónikus köhögésre, asztmás légzésre, a tüdő „qi”
hiányaira, székrekedésre, valamint fertőzéses betegségek utáni lábadozásra.
No, hát ezt nem tudtuk.
Most már tudjuk, és felbátorítva érezzük magunkat, hogy 10-30 g dióbelet vegyünk magunkhoz, mindig, amikor szükséges.
Kínában létezik valódi gyógydió is, a Juglans hopeiensis, amit angolra wenwan walnut-ként fordítanak.

Nem ironizálok, tényleg gyógydió. Két egyforma diót kell állandóan a két kezünkben tartanunk, és fogdosnunk, forgatnunk,
koptatnunk kell. Stimulálja a tenyér akupunktúrás pontjait, és ezen keresztül a gyógyerő szétterjed a szervezetben. Nézzük
csak meg, mennyi mindent gyógyít!

A wenwan diók gyógyhatását azzal is magyarázzák, hogy a kéz állandó mozgatása stimulálja a vérkeringést, a dió
csúcsának, éleinek kiemelt szerepe van. Nemcsak játék, türelemre, önfegyelemre nevelő eszköz is. Az állandó aktivitás az
öregedést is lassítja. Önfegyelemre is nevel, mert dióval a kézben nem lehet a kínai harcművészetet gyakorolni.
Az eladást gondos diópárosítás előzi meg, azért, hogy a vevő két egyforma diót kapjon. Mennyiért lehet megkapni? 100
yüanért (3700 forintért) már kapunk, a legdrágábbak ebből a típusból még négy nulla - nem semmi! - hozzátoldásával érhetők
el.

Aki ilyen diópárt vásárol, - felhívják a figyelmet a kínai árusok, - ne vegyen meg akármilyen diót. Keressen az egyéniségének
megfelelőt, a kezdő diófogdosók ne túl bonyolult mintázatút. A használat is óvatosságot igényel. Ne tároljuk túl hidegen és túl
melegen, rendszeresen tisztítsuk, nem elég meleg vízzel, hanem tisztítószer is kell, és mindig kenjük be dióolajjal. A dióolajos
kenet idővel megadja a barnásvörös színt, azt, amit az antik diópárokon megcsodálhatunk.

Végül is mint egy csiszolt kristály, olyan lesz gyógyító játékdiónk.
A wenwan-dió változatai szinte végtelen számúak. Egy kínai gyűjtemény képeit mellékletben mutatom meg.

A Bach-féle virágterápia
Az Egyesült Államok-beli Alternative Medicine Magazin 1999. szeptemberi száma foglalkozott a
dióvirágnak a Bach-terápiában betöltött szerepével. Az alternatív szó ne tévesszen meg minket, nem a
valódi orvostudomány alternatívájáról van szó, de mindenesetre érdekes elgondolkozni azon, hogy mi
mindent kigondoltak emberek, - orvosok is - a jobb, eredményesebb gyógyítás érdekében.
Dr. Edward Bach orvosnak jól menő praxisa volt Londonban, a Harley Street-en,
az 1920-as években. Többre tartotta magát, mint egy egyszerű orvos.
Immunológusnak, bakteriológusnak, kutatónak. A szomatikus (testi) és a
pszichikus (lelki, agyi) tünetek, betegségek együttes gyógyításának úttörője volt.
Olyan gyógyítás kifejlesztését célozta meg, amely egyszerre természetes, óvó és gyengéd, a beteg
szervezete maga is résztvesz a gyógyításban. A lelki tünetekből indult ki, és a szervezet erősítésével a lelki
nehézségeken kívánta betegeit átsegíteni, és ezen keresztül a meglévő testi bajokat is orvosolni.
Ennek a kérdéskörnek szentelte magát. Felhagyott jövedelmező londoni praxisával, és vidékre költözött. Diófabútorokat
készített magának (sajátkezűleg), és azokat saját készítésű diófapáccal dörzsölte be (ugyancsak sajátkezűleg).
Kutatásait az 1930-as években végezte Wales lankás dombvidékein, és az ott akkoriban honos növényeket vette vizsgálat alá.
A gyógynövényeket és a többi, nem mérgező növényt.
Órákig studírozott (nem tehetek róla, így írja az amerikai folyóirat) egy-egy növény fölött, és igyekezett mindent
megérteni az adott növényről. A habitusát, formáját, egyéniségét.
Módszere intuitív volt, kérdéseire érzékeivel kereste a választ. Megérezte, ha valamely
virágon egy-egy harmatcsepp kioldott, átvett valamilyen gyógyító erőt a virágból. Elmélete
szerint a nap heve aktiválja a növényt, gyógyító erőt csepegtet bele. A harmatcsepp közvetítette a
nap gyógyító energiáját a növénybe.
A kutatásokat először saját magán végezte. Érezte, ha egy sziromlevél gyógyító ereje a tenyerébe
árad, vagy a nyelvére tette, vagy egyéb testrészeire. Így győződött meg a vizsgált virág
hatásosságáról, minőségéről. Ez a meggyőződés képezte annak alapját, hogy a kísérletekbe más
alanyokat is bevonjon.
A kutatások először 12 növény esetében voltak eredményesek. Tapasztalatait leírta, majd közreadta A Tizenkét Gyógyító és
más orvosságok címmel. Ez a könyvecske a korabeli Magyarországon is megjelent, 1936-ban. Hogy szellemiségét és
színvonalát érzékeltessem, hadd idézzem a könyv bevezetőjét.

"Régóta ismert, hogy a Gondviselés eszközei a Természetben rejtőznek, hogy
Isten a füveket és fákat ruházta fel a betegségek megelőzésére és gyógyítására
szolgáló erővel. Könyvünkben a Természet azon gyógyszereit mutatjuk be,
amelyek más szereknél talán több áldásos hatással bírnak, és megadatott
számukra a sok szenvedés és betegség leküzdéséhez szükséges erő. Amikor e
füvekkel gyógyítunk, a betegség fizikai természetét figyelmen kívül hagyjuk. A
beteget kezeljük, és ahogyan gyógyul, a betegség tünetei is múlnak, elűzi őket az
erősödő egészség. Köztudott, hogy ugyanaz a betegség különböző emberekre más
és más hatást gyakorol. Ezen eltérő hatásokat kell kezelni, mivel ezek vezetnek el
minket a kór tulajdonképpeni okához. A lélek a test legérzékenyebb része,
világosabban mutatja a betegség kezdetét és lefolyásának irányát, mint a testünk,
ezért a megfelelő esszenciát, esetleg esszenciákat a kedély állapota alapján kell
kiválasztani. Amikor az ember beteg, általános kedélyállapota megváltozik. Aki
elég figyelmes, néha jóval a betegség fellépése előtt képes felismerni ezt a
változást, és megfelelő kezeléssel akár a tünetek kialakulását is
megakadályozhatja. Ha a betegség már régóta fennáll, akkor is a szenvedő
hangulata fog segíteni a helyes gyógyír kiválasztásában. Eszerint a betegség tüneteire nem szükséges figyelmet fordítani,
csakis a beteg hangulatát és életfelfogását kell figyelembe venni.
E könyvben harmincnyolc különböző lelkiállapotot írunk le egyszerű és könnyen
megérthető formában. Az uralkodó kedélyállapot vagy kedélyállapotok felismerése nem
ütközhet nehézségbe, s ha ez sikerül, képesek leszünk a megfelelő gyógyír
kiválasztására és akár magunk, akár mások meggyógyítására. Ezen írás címét - A 12
gyógyító - azért tartottuk meg, mert sok olvasónak ismerősen csenghet. Már az első 12
esszencia is annyira jótékonynak és hasznosnak bizonyult, hogy fontosnak tűnt a
nagyközönséggel való megismertetésük, még mielőtt a sorozat a többi 26-tal kiegészült
volna."
De ha egy kutatás beindul, nehéz megállítani. 38-ig jutott a gyógyításban eredményesen
használható virágok felkutatásában, pontosabban 37-ig, mert az utolsó a tiszta
forrásvíz, az is gyógyít. Ezeket a virágokat angol nevük szerint abc-sorrendbe rakta,
mindegyikről leírta, milyen lelki problémák ellen hatásosak, és a Bach-irodalom a
különböző nyelveken (német, olasz, francia, magyar, stb.) ugyanezen sorszámok alatt
tárgyalja a virágokat.
Jegyezzük meg jól, mert ez a legfontosabb, a dióvirág a 33-as!
Dehát a virág hatását valahogy mégis közvetíteni kell a beteghez. Beteg ember mindig van, dióvirág pedig csak áprilisbanmájusban, éghajlattól függően. Ezért a virágokból Bach doktor kivonatokat készített, 10-10 ml-es cseppentős üvegcsékbe,
amelyekből egy-egy alkalommal csak cseppeket szabad fogyasztani, mindjárt leírom, hogyan.
A virágesszencia-gyártás és árusítás nagyipari méreteket öltött a legfejlettebb
országokban. Helyesbítek. Csak az árusítás, a terjesztés folyik ellenállhatatlan,
lehengerlő erővel, - pl. az Egyesült Államokban több cég is foglalkozik vele, de 66
országban terjesztik jelenleg is, - a gyártás titkos, monopolizált, és ha hiszi, ha nem,
tisztelt gyógyulni vágyó Kollégám, csak a lankás Wales dombjain gyűjtött növényekből
készült esszencia az igazi. Hát, az üzlet már csak ilyen. Monopolizált.
Jogos a kérdés, hogyan működik, mi a hatásmechanizmusa a virágesszenciás
terápiának.
Habár a Bach doktor által bevezetett és szabadalmaztatott módszer már 70 éves, még
ma sem tudja senki a kérdésre a választ - írja az alternatív orvosi folyóirat.
Ez egy ennyire titkos gyógymód.
A lehetséges válaszokból:
Dr. J. Herbert Fill New-York-i pszihiáter szerint, aki maga is alkalmazta a virágesszenciákat más nyugtatók és gyógyszerek
kiegészítéseként, az esszenciák anyagai az agy ingerületátvivő anyagaira hatnak. Más magyarázat szerint a virágokban
megkötött napenergia van szabályozott hatással az emberek pszihés állapotára. Elisabeth Wiley pszihoterapeuta és oktató
pedig úgy gondolja, hogy a virágesszenciák hatóanyagainak bioenergetikus frekvenciái egyensúlyozzák ki az emberi
energiamezőt.
Hát, így is lehet mondani. De az ilyen magyarázatokról mindig egy nyírlugosi öreg paraszt, az öreg Csipkés András mondása
jut az eszembe, amikor én keveredtem bonyolult magyarázatba: "Hát, így is lehet mondani, de így semmi értelme."
Mindegy is, mondja az alternatív orvosi újság cikke, a lényeg az, hogy hatnak.

Vagy a hatás csak placebo-hatás lenne? Dehát Bach doktor és követői pozitív hatást mutattak ki kisgyerekek és
háziállatok esetében is, ezekben a kategóriákban pedig nem ismerik a placebo-hatást. Sőt, egy német tanácsadó
azt ajánlja, hogy a maradék, fel nem használt cseppeket se engedjük kárba menni, hanem öntözővízbe téve a
kertünk kedvenc fái alá locsoljuk, mert azokra is jó hatású. Hát ... lehet.
Mondják azt is, hogy a virágterápia kiegészíti más szerek hatását, és azokat erősíti.
Az biztos. Ilyenkor pedig az öreg Zsukk Laci bácsi mondása jut eszembe, szintén Nyírlugosról: "Az biztos." De ezt csak
olyankor mondta, amikor olyanról volt szó, ami egyáltalán nem volt biztos.
Meg azt is mondják, ha az ember a virág-esszenciák hatására feldolgozza a problémák mentális és
emocionális oldalát, a probléma többi része már könnyebben megoldható.
Mert hát melyek is az ember problémás, nehéz periódusai az élete folyamán?
a fogzás
az iskolás kor
a pubertás kora
a munkába állás
az állás elvesztése
az elszegényedés
a betegség
a házasság
a szülés
a válás
a költözés
a változás kora
az időskor
a gyász
és mindenféle jelentős változás az ember életében: az emberi kapcsolatok változása, a
valláshoz való kötődés és attól való szabadulás, stb. (Az amerikaiak új kocsi vagy számítógép
vásárlását is ilyen jelentős változásnak tekintik.) Ide tartozik minden váratlan esemény, ami
megzavarja nyugodt életünket, és életkörülményeinkben változást hoz.
Ezekben az esetekben az ember hajlamos elbizonytalanodni és ingadozni. Tehát aki erre egyébként
is hajlamos, annak kifejezetten ajánlható, hogy forduljon Bach doktor módszeréhez, mert az ilyen
típusú emberek a "dió-típusú"-ak. Azok, akiknek vannak ugyan céljaik az életben, de saját
elgondolásuk helyett túlságosan környezetük hatása alatt állnak, túlzottan alkalmazkodnak mások véleményéhez,
befolyásához, elgondolásaihoz.
Nos, mindezen esetekben szüksége lehet az embernek virágterápiára, és azon belül is a 33-as sorszámmal jelölt dióvirágesszencia használatára, amit kimondottan az ilyen jelentős változások lelki hatásának feldolgozására javasol dr. Bach.
Megjegyzem, nem véletlen, a 38 esszencia közül a dióvirág-esszencia a legnépszerűbb, erre van az embereknek leginkább
igénye, pl. az Egyesült Államokban ez vezeti az eladási statisztikát.
A dióvirág - sehol sincs leírva, hogy dr. Bach a dió hím-, vagy nővirágára gondolt-e, és hogy Bach doktor tudta-e, hogy a
dióvirágok különneműek - jótéteményei a következők.
Átsegíti az embert a nehéz periódusokon. És mikor nincsenek nehéz periódusok? Azok mindig
vannak.
Elszakítja a korábbi időszakhoz kötő láncainkat, lehetővé teszi, hogy könnyedén forduljunk előre,
és nézzünk szembe a jövővel. És e félfordulat közben őrizzük meg egyensúlyunkat, (szerintem
komolyságunkat is,) valamint komfort-érzésünket.
A dióvirág-kivonat megvéd bennünket más személyek túlzott negatív behatásától. És segít saját
döntéseink kialakításában. Ha habozunk a döntő lépést megtenni, pedig már alig várjuk, hogy
megtegyük.
A Bach-féle dióvirág az újrakezdés záloga. Az új életszakasz megkezdéséé. Dióvirág kell a döntő
lépések megtételéhez! Ha magunk nem merünk dönteni, döntsön sorsunkról Bachvirág-dílerünk, aki egészen biztosan a
dióvirágot fogja ajánlani. Némi készpénzért.

Jellemgyengeség ellen is jó! (Ismerünk ilyen embert?) És megszünteti a kompromisszumokra való
alkalmatlanságunkat, megtanít előítélet-mentesnek, elfogulatlannak lenni. Szóval, nagyon jó. (Ha
találkozunk ilyen emberrel, ajánljuk neki a 33-as sorszámú cseppeket!)
A dióvirág nagyon ajánlható azoknak, akiknek belső kételyeik vannak. Segít félretenni a kételyeket.
Mit nyerhetünk? Lelki szabadságot, új életet, tág horizontot. Néhány fiola áráért. Ilyenkor tényleg nem
szabad kicsinyesnek lennünk!
A Bach-esszenciák németországi terjesztője, Mechthild Scheffer a páciens pozitív fejlődési lehetőségeit
emeli ki. Szerinte a dióvirág-kivonat hatására az ember megtanulja belső hangját követni, és hű marad
önmagához.
Bár a lényege ugyanaz, az olaszok egy kicsit máshogy, saját temperamentumuk szerint fogalmazzák meg, kiknek van
szükségük a dióvirág-kivonatra. Hadd írjam le azt is!
A dióvirág a változás virága. És azoké, akik túlságosan érzékenyek mások
befolyására. Védelmet nyújt, amikor az életünk nagy változáson megy át. Hasznos a
kisgyerek fogzásakor, a pubertás idején, a felnőttkorban a munkahely változásakor, a
partner váltásakor, a házasságkötéskor, váláskor, nyugdíjazás idején,
megözvegyüléskor, stresszes periódusokban. Segít elszakítani a múlthoz fűző
kötelékeket, és megteremteni az új szituációk alapjait. És megerősíti azokat, akik
túlzottan mások befolyása alá helyezik magukat, és azokat is, akiknek a hangulatát
egy semmiség is erősen megváltoztatja. Akik érzékenyek a környezetükre, akik
felfogják, magukra veszik mások feszültségét. Hasznos a dióvirág azoknak, akik nagy
célokat tűznek maguk elé, kezdeményezők, úttörők, alkotók, akik szakítani akarnak
a hagyományos mentalitással, és szabad, konvencióktól kötetlen életre vágynak, akik
meg akarnak szabadulni a kötöttségektől, a korlátoktól és a fékektől. Az ilyen
embereknek a dióvirág a fő orvosságuk. Megszünteti a korábbi negatív hatásokat,
elfeledteti azokat a gondolatokat, amelyek nem vágnak egybe céljaikkal. Az a
személy, akinek dióvirágra van szüksége, hezitál magában, de belül tudja, mit akar. A
dióvirág segít az aggodalom, a szorongás megszüntetésében.
Sőt, az olaszok egy kicsit bővítették is a dióvirág
jótékony hatásainak leírását. Nem hagyják ki,
hogy emlékeztessenek a dió és az emberi agy
hasonlatosságára, és ebből levonják a
következtetést, hogy a mentális zavarok
kezelésére a dió már alkatilag is alkalmas. Ilyen
zavarok: a fejfájás, a szédület, migrén,
álmatlanság, túlérzékenység, meteorológiai
frontok hatása, rosszullét, a változás korának
tünetei nőknél és férfiaknál, az impotencia, végül
az alkohol- és a drogelvonó kúrák fájdalma.
Tehát a dió mindenre jó. Sőt, használata esetén
védőaurát képez a páciens körül, ami távol tartja
a negatívumokat, stabilan befolyásolhatatlanná
változtatja a kétkedőket és a pesszimistákat, és
az ember végre maga tarthatja kezében a sorsát.
De jó is lesz!
A fejlődés, látjuk, megállíthatatlan! Hasonlítsuk
csak össze az eredeti "Tizenkét Gyógyító"-beli
leírással: "Diófa. Azoknak, akiknek határozott ideáik és elképzeléseik vannak, amelyek teljesen kitöltik életüket,
ugyanakkor mások erősebb véleménye, meggyőződése vagy lelkesedése miatt néha hajlamosak feladni saját céljaikat és
elképzeléseiket. Ez az esszencia állhatatosságot és védelmet nyújt nekik az erősebb befolyások ellen."
A különbség, ugye, szembetűnő.

Tehát szedjünk dióvirág-cseppeket! Nem kell hozzá orvos, magunk is rendelhetünk
magunknak, sőt, adagolhatjuk is!
A terjesztők azt ajánlják, 38-as sorozatot rendeljünk egyszerre, mert előre nem tudhatjuk,
mikor melyikre lesz szükségünk. Már eddig is kellett volna, de nem rendeltünk.
Szóval, az esszenciákat 10 ml-es cseppentős üvegcsékben árulják. Úgy készülnek, hogy a
megfelelő állapotban lévő virág vizes kivonata - 1:240 arányban hígítva - 39,5 %-os
alkohollal van konzerválva.
A dióvirág-kivonatot, de minden más Bach-féle virágesszenciát is vagy önmagában használjuk, vagy más esszenciákkal
kombinációban. Hogy egy amerikai példát idézzek, azokon a nehézségeken kívül, amelyeket a dióvirág-kivonat gyógyít, az
ember egyidőben lehet túlterhelt, szomorú, zavart, bűntudatos, haragos, félénk, magányos, nyugtalan és hiperkritikus (aki
mindenben csak a rosszat látja) is, egyszerre. Állítólag van ilyen ember is. Ilyenkor kombinálni kell a kivonatokat.
Akár magában fogyasztjuk, akár más esszenciákkal együtt, alapszabály, hogy minden kivonatból csak 2 cseppet szabad egy
nap magunkhoz vennünk. Ha 2-3-4, stb. esszencia szükséges számunkra, akkor 2x-3x-4x 2 cseppet cseppentünk ugyanabba a
pohár vízbe.
De vigyázat! Az emberi szervezet tűrőképességének határa van. Ezt a határt dr. Bach 7-féle
esszencia egyidejű használatában jelölte meg. Természetesen, vannak emberek, akiknek
nemcsak egyféle problémája van, hanem - hadd ne soroljam - olyan gondjai is, amelyek egyéb
virágok kivonatával orvosolhatók, az ilyen emberek egyszerre több probléma ellen is
eredményesen vehetik fel a harcot, de legfeljebb csak 7 ellen. (Pl. ha sárkánnyal küzdünk,
legfeljebb csak hétfejűvel vegyük fel a harcot.) Dr. Bach szerint az emberi szervezet ezen felül
már összezavarodik, nem is tudja, mi ellen kell küzdenie.
Tehát vizespohárba, tiszta forrás-, vagy ásványvízbe csepegtessük a 2-2 cseppeket, de fontos,
hogy a vízbe előbb öntsünk egy teáskanálnyi brendit! Aki a brendit nem szereti, az fogyaszthat
helyette almaborecetet - mondja dr. Bach. A pohár vizet egy nap alatt, apró kortyokban,
elosztva a nap folyamán igyuk meg!
A másik gyógymód, hogy a cseppeket testünk érzékeny felületeire - a csuklókra, a halántékra, a fül mögé, stb, ahogy a
legjobbnak gondoljuk - kenjük. A javasolt adagolás ez esetben alkalmanként 2 csepp elkenése, de vigyázzunk, egy nap
folyamán a kezelést négyszer alkalmazzuk, mert három kezelés nem hatásos!
Időben hosszan elnyúló problémák esetén ne legyünk türelmetlenek, a gyógyítás is hosszabb ideig fog tartani! Addig szedjük a
cseppeket, amíg jótékony hatásukat meg nem érezzük!
Végszükség esetén pedig, amikor azonnal kell cselekedni, és semmi más nem segít, a legjobb, ha
egy csepp dióvirág-kivonatot hígítatlanul helyezünk a nyelvünkre. Ebből a célból a legjobb, ha
állandóan magunkkal hordjuk, mert nem tudhatjuk, mikor ér váratlan szerencsétlenség minket.
Rossz hír, baleset, stb. Ekkor azonnal cselekednünk kell.
Az esszenciákat fürdőben is alkalmazhatjuk. Egy kád vízbe 5 csepp kell.
Ne féljünk attól, hogy a kúra mellékhatásai károsak lesznek! Ne kérdezzük meg orvosunkat,
gyógyszerészünket! A virágkivonatok nem mérgezőek, és nincs szenvedély-függőséget okozó
hatásuk.
A terápia módszere dr. Bach szerint kíméletes, nem erőszakos, homeopatikus.
Kisgyerekeknek, akik még nem cselekvőképesek, különösen ajánlhatók a Bach-virágok, különösen a 33-as dióvirág mondják a dílerek. (Én ezt a gyakorlatot beetetésnek ismerem.) Barbara Mazzarella könyvet is írt a dióvirág hasznáról a
gyerekek szüleinek. Azt írja, a dióvirág a kisdedeket kibalanszírozza és harmonizálja, acélból, hogy boldog felnőttek
legyenek. (Mert ha már cselekvőképesek lesznek, és elhagyhatják a Bach-esszenciák szedését, valóban boldogok lesznek szerintem.)
A felnőttkorhoz közeledő gyermek lelkiállapotát így jellemzi Barbara: "Új házba, új iskolába kerülök! Nem leszek többé
kisgyerek, fiatal felnőtté válok! Oly nehéz minden ilyen változás!"

Nahát, a Bach-dió ezeken a változásokon segít át. Nemcsak a negatív energiák (Vannak ilyenek? én úgy tanultam, energia vagy van, vagy nincs, de hogy negatívba menne át?) ellen véd meg,
hanem még aurát is von a Bach-gyermek köré. (Szegény gyerek, sok gondja közt még az
aurájával is törődnie kell.)
Nem folytatom Mazzarella kisasszony gondolatainak tolmácsolását.
Végül ne feledkezzünk el kedvenc háziállatainkról se, hiszen nekik is lehetnek lelki nehézségeik (a
jobbmódú országokban, mert a virág-esszenciákat nem adják olcsón). Az adagolás ugyanolyan,
mint emberi használatkor, és a cseppeket ugyanúgy adhatjuk az ivóvízbe, a takarmányba, vagy
kenhetjük a kedvenc állat pofájára, orrára.
Csak egyre ügyeljünk. Arra, hogy manapság van megváltozóban a háziállat fogalma. Az idők kezdetétől a közelmúltig a
haszonállatok számítottak háziállatnak, most meg már azokról nem esik szó, csak a kedvtelésből tartott állatokról. Pedig a
tehénnek, hízónak, háztáji baromfinak is milyen jó lenne!
A Bach-virágesszenciák svájci dílerének leírásából tudom, hogy mennyire hasznos a dióvirág-kivonat a házi kedvencek
számára. Nekik is vannak életük során nehéz periódusaik, amelyeken a dióvirág segítheti át őket, és önbizalmat adhat
számukra.
Melyek is a háznál tartott állatok nehéz, kritikus időszakai?
A fiatal állatok nevelkedése, különösen a fogzás időszaka (kivéve a fogzás alól a házi hüllőket és madarakat).
A fiatalkori betegségek, különösen az első megbetegedés.
Új gazda, új lakás megszokása, de még csak az új kutyaház megszokása is. Borjú esetében pedig az új kapu
megszokása, hogy ne bámuljon annyit.
A párzás, a fialás időszaka.
Fertőzéses betegségek, balesetek, műtét.
Végül ne feledjük, hogy amiként mi sem vagyunk halhatatlanok, házi kedvenceink se azok. Utolsó idejüket könnyítsük
meg Bach-féle dióvirág-esszenciával.
És amit korábban jeleztem, ha kedvenc kerti növényeinken látunk lelki tüneteket, minden liter öntözővízbe csöppentsünk 1-2
csepp virág-esszenciát. Nehogy már ők kimaradjanak a jóból!
M.E. Campanini Olaszországban tudományos vizsgálatot végzett 115 beteg Bach-terápiás kezelésével
kapcsolatban. A betegeket három csoportban, szorongás, depresszió, illetve stressz ellen kezelték. (A
dióvirág-kivonatot a depresszió ellen küzdő csoport kapta, a többi mást.) A vizsgálat részleteivel nem
terhelem tisztelt Kollégámat, csak az eredménnyel.
A lényeg az, hogy a több hónapos kezelés 68 %-ban eredményes volt, 22 %-ban részlegesen
eredményes, 10 %-ban eredménytelen. A fiatalabb korosztályok hamarabb és jobban reagáltak a
kezelésre, míg nők és férfiak között nem volt lényeges különbség. És ami a lényeg, az eljárásban bízók
86 %-ában mutatkozott teljes vagy részleges siker, az eljárásban nem bízóknak pedig 95 %-ában.
A tanulság tehát az, hogy érdemes bízni a Bach-terápiában, mert sose tudhatjuk, mikor lesz rá
szükségünk!
Sajnos, most hallom, hogy az esszenciákat már Magyarországon is terjesztik. Hát, sok még a dolgunk, amíg a dióvirágot
megszabadítjuk a Bach-dílerek negatív energiáitól, káros befolyásától!

Szent Hildegárd
Tisztelt Kollégám, ha Ön Mosonmagyaróvárott járt óvodába, biztos ismeri Szent Hildegárdot.
Szerintem Szent Hildegárd - akinek szobra Mosonmagyaróváron a 48-as téren lévő, 1882-ben alapított óvoda falfülkéjében
áll - igazi szent volt.
Bingeni Hildegárdként ismerik, mivel élete jelentős részét a bingeni kolostorban töltötte. Bingen Mainz alatt, a Rajna erős
jobbkanyarjában fekszik, ahol a folyó északnyugatnak fordul. Hildegárd 1098-ban született, egy Rajna-vidéki nemesi
családban. Családja a gyenge fizikumú, gyenge egészségű lányt korán a disibodenbergi kolostorba adta, ahol felnevelkedett.
Amilyen gyenge volt fizikailag, olyan erős szellem lakozott benne, rendkívüli aktivitását 81 éves korában bekövetkezett
haláláig megőrizte. 38 éves korában apácatársai - akarata ellenére - apátnőjükké kiáltották ki, és igazi aktivitása ekkor
kezdődött.

Előbb Bingen mellett, majd Eibingenben építtetett új kolostort, és sokat utazott. Korának egyházi és világi személyiségeivel
gyakran levelezett, a hozzá fordulóknak látnoki erejű tanácsokat adott, amelyek beváltak. Látnoki képességei már
gyermekkorában jelentkeztek. Mint mondja, látomásai nem a jövőre vonatkoznak, hanem a jelen jobb megértésére.
Közemberektől a leghatalmasabbakig fordultak hozzá tanácsért, III. Konrád császárt és Barbarossa Frigyest is beleértve. Ő
pedig nem kedveskedett senkinek, rosszallásait egyenesen fogalmazta meg.
Csak mellesleg jegyzem meg, hogy egy német olajvállalat nemrég közzétett egy naív rajzot arról, hogyan jósolta meg Szent
Hildegárd a kőolaj és a földgáz hasznosítását és annak hasznát.
Tehetsége a nyelvek területén is kitűnt. Segítség nélkül tanult meg latinul. Misztikus írásait latinul
írta, különös költőiségű, látomásokkal telített verseit, amelyek a mai költészetben is megállnák
helyüket, latinul és németül. Egyik versét Babits fordította magyarra.
A nyelvészek és az eszperantisták védőszentjüknek tekintik, mert - isteni sugallatra - mesterséges
nyelvet talált ki, amit ignota lingua-nak, ismeretlen nyelvnek hívnak, és ennek a nyelvnek nemcsak
a leírása maradt fenn, hanem a nyelv szavait verseibe szervesen be is építette.
Állítólag a zenéhez is értett. Daljátékát apácák játszották örömmel.
Én mindezeken túl elsősorban tudósnak tartom. Magába szívta korának ismereteit, és azokat
továbbfejlesztette. Elfogulatlanul, dogmák nélkül vizsgálta a természetet. Elsősorban gyógyítani
akart, de ehhez először a természetet akarta megismerni. Az első német természettudósnak, az első
német orvosnak is nevezik. Orvosi ismereteit a Füvek Könyvében és a Fák Könyvében írta le.
Önzetlenül és alázattal gyógyított, nem pénzért, és tudását megosztotta másokkal is. Nézzük, mit írt a diófáról!
"A diófa meleg és keserűség van benne, és mielőtt gyümölcsöt hozna, ez a keserűség a törzsében és a leveleiben található, és
ez a keserűség meleget ad és ez hozza a diókat. És amikor a magok növekedni kezdenek, csökken a keserűség, és édesség
keletkezik a helyén. Amikor azonban az édesség a magokban növekszik, akkor van az édesség a legmagasabb szinten, és így
keveredik az édesség és annak legmagasabb foka, és hívják elő a magot, és akkor a keserűség és a melegség a törzsben
maradnak és kívül diókat növelnek. Azonban a növekedés és a gyümölcsérés után a gyümölcstermő fák levelei gyógyításra
többé nem alkalmasak, mert nedvük a gyümölcsökbe költözik.
A diófa levelinek első felpattanásától addig, amíg gyümölcsei növekednek, vagyis amíg a diók még éretlenek, és nem lehet
őket megenni, vedd a fa leveleit, amikor még frissek, és préseld a nedvüket arra a helyre, ahol az embert férgek gyötrik, vagy
ahol nyüvék vagy más férgek benne növekednek, és tedd ezt gyakran, és a férgek megdöglenek. Ha azonban a férgek a
gyomrodban születnek, végy diófalevelet és barackfalevelet egyenlő mennyiségben, mielőtt ezek gyümölcsöt érlelnek, porítsd
őket egy felforrósított kövön, és edd ezt a port tojással, levessel, vagy egy kevéssé megpirított liszttel, és a férgek a
gyomrodban megdöglenek.

És akiben a lepra elkezd növekedni, az préselje ki a levelek nedvét és adja öreg zsírhoz, és így készítsen kenőcsöt, és akkor
amikor a lepra még fiatal benne, kenje magát tűz mellett, és tegye ezt gyakran, és kétség kívül meg fog gyógyulni, kivéve ha
az Úr nem akarja. És akit köszvény kínoz, az vegye a földet, ami e fa gyökereinél található, mielőtt a fa gyümölcsöt érlel. És
forrósítsa fel ezt a földet tűzben, mintha kő lenne és így készítsen izzasztófürdőt, és amikor ebben a fürdőben ül, locsolgassa
az így felforrósított földet, hogy ettől melege legyen és verítékezzen, és így fürödjön. És a köszvény, ami tagjait kifacsarja és
ki akarja törni, kihajttatik, és törött tagjai is meggyógyulnak így, ha gyakran teszi ezt, amennyiben a köszvény még csak
elkezdte őt kínozni.
És akiben sok a nyálka, vegye azt, amit a dió kiizzad, ha megvágják az ágait, mindegy hogy az gomba avagy más tajték-e, és
főzze mértékkel vízben édesköménnyel és egy kevés zsázsával, és szűrje át kendőn, és igya azon melegében, és ez kihajtja
belőle a nyálkát, és megtisztítja őt.
És akinek ótvar van a fején, vegye a dió külső burkát, vagyis a héját, és préselje ki a nedvet belőle a sebes helyek felett,
vagyis az ótvarok felett, és ha a nedv keserűsége miatt ezek a helyek megduzzadnak, azonnal kenje be faolajjal, és ez enyhíti
a keserűséget. És tegye ezt gyakran, és az ótvar meggyógyul.
Azonban aki sok diót eszik, akár frisset, akár öreget, könnyen lesz lázas, mégis az egészségesek ezt kiállják, de a betegek
károkat szenvedhetnek tőle. A diókból kipréselt olaj meleg, és zsírossá teszi annak a húsát, aki belőle eszik, és vidámmá is
teszi; de kivész belőle a nyálka, és az ember mellét váladékkal, vagyis nyálkával tölti meg. Mégis a betegek csakúgy, mint az
egészségesek kiállják és elviselik ezt az étket; de a beteg mellet némileg kehessé teszi."
Eddig az idézet, a helyesírást igyekeztem az eredeti szöveg módján tartani.

Üdítően egyéni, eredeti gondolatok, mástól ilyeneket nem olvastam, minden elismerésem a
szent hölgyé! Gyógyítsuk magunkat dióval, a gyógyulás nem lehet kétséges, ha Isten másként
nem akarja!
Szent Hildegárd minden tudása és zsenialitása mellett is megmaradt a legszerényebb
apácának. Önmagáról csak így nyilatkozott: "egy nyomorult nőszemély", "törékeny ember,
akiben semmi állandóság nincs, hamu a hamuból és por a porból".
Alázattal, segítséggel fordult mindenki felé. És ez a szent hölgy az egyház szemében mégsem
válhatott szentté. Egy évvel halála előtt kolostorába fogadott egy, a mainzi érsek által
kiközösített ifjú lovagot, aki a kolostorban halt meg, és Hildegárd ott temettette el, az érsek
minden haragja és hatalma ellenére.
Így aztán ez a legszentebb hölgy hivatalosan mégsem lehetett szent. Pedig a diófáról is milyen
jókat írt!

Melléklet: Juglans hopeiensis gyógyító dióinak képgyűjteménye

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

A vegetáriánizmus és benne a diófogyasztás nem az indiai szattvikusok privilégiuma. Európai kultúránkban, a zsidókeresztény kultúrkörben ugyancsak mély gyökerei vannak. Köztudott, hogy Máté apostol magokat, dió- és mogyoróféléket,
valamint zöldségeket evett, és sem a Bibliában, se máshol nem találjuk nyomát annak, hogy maga Jézus Krisztus valaha is
húst evett volna (halat is csak kétszer).
Mégis.
Tisztelt Kollégám, maradjunk annyiban, hogy nem én leszek a vegetáriánus étkezés népszerűsítője, mert elveimmel is,
tanulmányaimmal is, tapasztalataimmal is ellenkezik a húsmentes étkezés. De nem kívánom a vegetáriánusok kedvét kedvenc
szórakozásuktól elvenni, tiszteletben tartom véleményüket.
Ugyancsak nem kívánom idézni azokat a véleményeket sem, amelyek a dióról fogalmazódtak meg a vegetáriánizmus
kérdéskörében véleményt nyilvánítók részéről. A vegetáriánus szakírók véleményei ugyanis sokfélék ebben a tárgyban. Nincs
univerzális vegetáriánizmus. Nem tehetem meg, hogy egyetértőleg idézzem a húsmentes diós étrendet propagálókat,
ugyanakkor elhallgassam vagy bíráljam azok véleményét, akik nem feltétlen javasolják a dió bevonását a vegetár étrendbe.

De.
Bármennyire nem kívánom a vegetáriánizmust népszerűsíteni, muszáj vagyok George Hebden Corsan (1857-1952) úrról
megemlékezni, aki korának ismert kanadai vegetáriánusa volt. Nagyon sok diót evett, diótermesztő volt. És diónemesítő,
diókutató. A közönséges dión kívül más diófajokkal is foglalkozott. Nevével még találkozni fog tisztelt figyelmesen olvasó
Kollégám ebben a könyvben. Corsan úr nem véletlen élt meg 95 évet. Vegetáriánus volt egész életében. Túlélte két feleségét,
két lányát és négy fiát. Harmadik felesége temettette el, aki férjénél 35 évvel volt fiatalabb, férje halálakor 60 éves volt.

Corsan úr 95 évesen se halt volna meg, ha egy autó el nem üti.
Azt hiszem, akkor járok el helyesen, ha e néhány bevezető mondat után itt, most inkább csak olyan diós vegetár recepteket
közlök, amelyeket vitán felül álló vegetáriánusok tettek előbb közzé. Meggyőződésem egyébként, hogy hús nélkül is lehet
jókat enni, - én sem eszem mindig húst, - ezért a közölt receptek kipróbálásához jó étvágyat kívánok, és nemcsak a
vegetáriánizmus híveinek. Mások is megkóstolhatják, az egyébként húsevők is.
A dió szerepét így ábrázolják a vegetáriánus élelmiszerpiramisban (a nuts dióféléket
jelent):
Angolul nem tudóknak: a nuts jelenti a dióféléket. A piramis magyarázatául pedig
annyit, hogy legalul a minden nap, nagy mennyiségben fogyasztandó élelmiszerek
láthatók, középen a hetente néhányszor fogyasztandók, - a dió is ilyen, - legfölül pedig a
havonta néhányszor ajánlottak.
Vannak olyan, híres vegetáriánusok, akik a fenti piramis előírásait megszegve
táplálkoznak, és mégis nagyon sikeres munkát tudnak végezni. Például Bellini
gyakorlatilag kizárólag fügén, rozskenyéren és dión élt. Nem kell tehát a vegetáriánus
szabályokat nagyon komolyan venni.
Azért ha egy vegetáriánus szaktekintély ajánlja a diófogyasztást, akkor az ajánlást kéretik komolyan venni.
Ferencsik István például így írt az áprilisi táplálkozásról:
"Jó hatású lehet, főleg az intellektuális alapozottságúak számára a dióvaj. A darált diót alaposan összekeverjük citrom vagy
egyéb gyümölcs levével. Ez csak frissen elkészítve ehető."
Én még azt teszem hozzá, hogy aki ezt az ajánlást nem fogadja meg, az biztosan nem intellektuális alapozottságú.
Néhány vegetáriánus recept:
DIÓS SPAGETTISZÓSZ
Hozzávalók:
1 hagyma
1/2 köteg leveles zeller
3 közepes sárgarépa
40 dkg friss paradicsomvelő vagy pizzaszósz
1 zöldségleveskocka
40 dkg dióbél
1 evőkanál mogyoróvaj
1/2 csésze vagdalt petrezselyemzöld
Vagdaljuk fel a hagymát, szeleteljük fel a sárgarépát, a zellert (külön a gumóját, külön a zöldjét), törjük meg a dióbelet.
A hagymát egy kanálnyi vízben főzzük 3 percig, hogy megpuhuljon. Közben keverjük meg, és ha le akar égni, adjunk még
vizet hozzá.
Főzzük bele a zeller zöldjét is, puhára, majd együtt adjuk hozzá a zellergumót, a sárgarépát, a paradicsomvelőt és a
zöldségleves-kockát. Mindig csak annyi vizet adjunk alá, amennyi kell, mintegy 1-1,5 dl-t. Fedő alatt pároljuk tovább 20
percig, amíg a zöldségek meg nem puhulnak.
Adjuk hozzá a tört dióbelet és a mogyoróvajat is, és újból forraljuk fel.
Kóstoljuk meg, és ízesítsük. (Citromlével, paprikával, avagy amilyen ízzel szeretjük.)
A dióbél jellegzetes "bolognai" ízt ad spagettimártásunknak. A mártás elkészítés után is ehető, de még jobb, ha a kész
mártás egy éjszakát a hűtőben tölt, és másnap, étkezés előtt újból felforraljuk.
A petrezselymet csk közvetlenül tálaláskor tegyük rá.

DIÓVAL TÖLTÖTT CUKKINI
(görög recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db cukkini
5 dkg elmorzsolt feta-sajt
5 dkg zsemlyemorzsa
4 dkg dióbél
1 apróra vágott hagyma
1 apróra vágott fokhagyma
1 habart tojás
1 kávéskanál frissen vágott kapor
3 evőkanál étolaj
só, bors
A cukkinit vízben 3 percig blansírozzuk, majd hideg vízzel leöblítjük, leszárítjuk.
A cukkinik végét levágjuk, majd egy éles késsel két hosszanti vágatot vágunk rajtuk, amelyek vályúszerűen a cukkinik
közepéig érnek. Kanállal kiszedjük a cukkinik magját és húsát. A cukkinik kiemelt húsát kockákra vágjuk.
Egy serpenyőben 2 evőkanál olajat melegítünk, a hagymát és a fokhagymát üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk a kockázott
cukkinit, tovább pároljuk, míg a hagyma meg nem barnul. Ekkor levesszük a serpenyőt a tűzről, és hagyjuk kihűlni.
Sorrendben előbb a sajtot, utána a dióbelet, a zsemlyemorzsát, a tojást és a kaprot keverjük bele, és ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk. A keveréket a cukkinikba töltjük.
A töltött cukkinikat tepsiben sütőbe tesszük, a maradék olajjal meglocsoljuk, és alufóliával fedjük. 190 C°-ra előmelegített
sütőben 30 percig sütjük. Ekkor levesszük róla a fóliát, és további 15 percig sütjük.
Forrón tálaljuk, fehér kenyeret adunk melléje.
Ha nem vagyunk annyira vegetárok, a dióval töltött cukkinit grillezett hal, vagy - ne adj' Isten - hús mellé is adhatjuk.
"SÜTEMÉNY" ERDEI GYÜMÖLCSÖKKEL ÉS DIÓVAL
Hozzávalók:
3 csésze nem tartósított, nem cukrozott almalé
2 csésze cseresznye- vagy baracklé
15 dkg vegyes erdei gyümölcs
15 dkg dióbél
1 csésze kuszkusz
rizsszirup
Egy fazékba öntsük össze a gyümölcsleveket, és hevítsük forrásig.
Keverjük bele a kuszkuszt, fedjük le egy fedővel, és oltsuk el alatta a tüzet.
Kb. 10 perc múlva, amikor a folyadék elnyelte a kuszkuszt, keverjük bele a
gyümölcsöket. Öntsük át egy nem túl magas falú tálba, és kanállal simítsuk el a kuszkusz tetejét. Most öntsük rá a dióbelet,
és a kanállal nyomkodjuk a kuszkuszba.
Hűtsük le, és egy kávéskanálnyi rizssziruppal ízesítve szervírozzuk.
KÖRTÉS-PARMEZÁNOS SALÁTA
Hozzávalók 1 adaghoz:
5 dkg salátaféle (fejes saláta, endívia, kínai kel, stb., az eredeti receptben kerti mustár
szerepel)
1 nem túlérett körte
1 marék dióbél
parmezánsajt
dióolaj, gyümölcsecet
kevés citromlé
só, bors
A körtét hosszában vékony szeletekre vágjuk, nagy lapostányérra helyezzük, citromlével lecsöpögtetjük. A salátát
megtisztítjuk, megmossuk, kisebb darabokra vágjuk, a tányér közepére helyezzük. Két evőkanál dióolajat, egy evőkanál
gyümölcsecetet öntünk rá. Megsózzuk, borsozzuk, óvatosan összekeverjük. A parmezánt durván ráreszeljük. A dióbéllel
borítjuk be.

TÖKÖS-DIÓS TÉSZTA
(amerikai őszi vegetáriánus vacsora)
Szokatlan kombináció. Bármilyen tökből készíthető, talán a sütőtök a legjobb.
Hozzávalók 2 személyre:
Sütőtök 1 cm-esre kockázott húsa, 2-3 diónyi nagyságú
2 db apró cukkini húsa, ugyancsak 1 cm-esre vagdosva
3 nagy gerezd fokhagyma, vagdalva
étolaj
10 db dió bele, igen apróra vagdosva
20 dkg tészta
só, bors
dióolaj
Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A sütőtök-kockákat egy nagyobb sütő-edényben (tálban) kevés olivaolajon süssük 10
percig. Adjuk hozzá a fokhagymát és a cukkinit, és süssük további 15 percig, vagy amíg jónak látjuk. Hintsük meg a dióbélmorzsával, sózzuk, borsozzuk, és süssük további 5 percig.
Közben főzzük meg a tésztát sós vízben. Szűrjük le róla a főzővizet, és borítsuk a sült tökre. Hintsük meg dióolajjal, és
keverjük jól össze. Ízlés szerint fűszerezzük, a sütőedényben tálaljuk.
Reszelt sajttal gazdagíthatjuk.
Ezek a receptek csak példaként szolgáltak. A többi vegetáriánus receptet a diós étel- és süteményreceptek között találja
tisztelt vegetár Kollégám. Vannak külön csoportba sorolt vegetáriánus receptek, de a többiek nincsenek elkülönítve, mint
ahogy a vegetáriánusok sincsenek kiközösítve a diófogyasztók társaságából.
Hogy a különböző sajtokhoz milyen jól passzol a dió, arra már több példát is felhoztam.
Tisztelt vegetáriánus Kollégám, tessék elhinni, olyan vegetáriánusok is vannak, akik nem esznek sajtot. Az ő számukra
vegetáriánus műsajtot fejlesztettek ki olasz élelmiszergyártók, no-muh-chas néven. Csak a dió valódi benne, a többi valami
sajtízű anyag.

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

Azért csak azt tudom mondani, hogy nagyon vigyázzunk! Ne higgyünk el mindent, akármilyen hangzatos név alatt hirdetik is
az igét!
Például engem kimondottan felháborít, hogy az ún. Bibliai Misszió Alapítvány szerint A Biblia azt mondja a helyes
táplálkozásról, hogy dió helyett "Dejó"-t is tehetünk a vegetáriánus hamburgerbe!
Én olvastam a Bibliát, de hamburgerről nem olvastam benne. És diópótlóról se. A recept egyébként jónak tűnik, de a diót
őrölt napraforgó és búzacsíra keverékével helyettesíteni nemcsak barbárság, de a dió értékes tápanyagait se pótolhatjuk
velük.
VEGETÁRIÁNUS HAMBURGER
Hozzávalók:
9 pohár zabpehely
1 pohár dió
2-3 gerezd fokhagyma
2-3 fej kisebb vöröshagyma
2 kávéskanál kapor
1 evőkanál zellerzöld
2-3 kávéskanál só
őrölt szezámmag
2 dkg élesztő
kis olaj a sütéshez
8 pohár víz
A hozzávalókat 8 pohár forró vízben 5-10 percig főzzük. Ha kihűlt, 2 dg felfuttatott élesztőt tegyünk bele. Kicsit kelesztjük.
Olajozott tepsibe lapos pogácsákat teszünk, és mindkét oldalát 15-20 percig sütjük.
Szóval, maradjunk inkább a természetes vegetáriánizmusnál.

A DIÓFAANYAG NEVELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA
Vázlat:
A dió fájáról
Milyen diófát ültessünk?
Ültetvények közönséges dióból
Vegyes dióültetvények
A feketedió termesztéstechnológiája
Az ültetvény megtervezése
Az ültetés előkészítése. Vetés, ültetés
A feketedióültetvény gondozása
Oregoni feketedió faanyagnak
Agroforestry
A diófa kivágása
Fafeldolgozás
Ipari, iparművészeti használata
A vadászfegyvernek való diófaanyag
Diófabútorok készítése
Diófabútorok restaurálása
A feketedió mint faanyag
Egyéb diófajok mint faanyagok
Mit is ír a mértékadó forrás, a Pallas lexikon a dió fájáról?

„A fiatal diófa fája fehér és puha, a vénebbé barna, kemény, szívós és rugalmas; az európai fák egyik legcsinosabbika és
legfinomabbika, gyakran igen szép hullámzatos, vagy márványos rajzok vannak rajta, kissé fénylő, nagyon finoman likacsos,
a tükörrostja alig észrevehető; szépen fényezhető, könnyen hasad, szárazon nagyon tartós”
A kérdés, hogy mi az oka a diófaanyag tartósságának, kínai erdészeti kutatókban is felmerült. A diófa hatóanyagát, a juglont
jelölték meg a tartósság fő tényezőjének. Mert távol tartja a faanyagtól a károsító mikroszervezeteket, rovarokat.

És tovább a lexikon: „Kaukázusból s a persák Gilan tartományából igen sok diófát szállítanak. Nálunk Krassó-Szörény és
Szeben megyében vannak diófa-erdők.”
Kezdjünk hát a diófa faanyagának tanulmányozásába. De hogy értsük is, amiről beszélünk, nézzük meg egy fatörzs
keresztmetszetét. Ebben vannak az alapfogalmak.

Most már elindulhatunk a diófaerdőbe. Jó tanulmányozást a diófához! Kedvcsinálónak néhány diófaanyag-minta:

A dió fájáról

Mottó:
"A diófa kétségkívül a legszebb faanyag a Földön, színe a mézszíntől a gazdag, mély
csokoládé-barnáig, gyakran füstös örvényekkel, sötétbarna-fekete vonalakkal díszítve.
Erezete lehet teljesen egyenes, elegánsan ívelt, vagy a hullámok, fodrok, csavarodások,
pettyek, foltok tűzijátékát, valóságos fesztiválját adhatja, mint egy kusza, ópiumos
álom."
(McIntosh, 1995)
"Ökológiai szempontból a diófa világ legértékesebb fái közé tartozik, mivel faanyaga és
termése egyaránt pótolhatatlan értékűek."
Mielőtt tisztelt Kollégám elfogultsággal vádolhatna, jelzem, hogy az idézet nem tőlem származik, hanem egy olyan
fakereskedőtől, aki a világ legértékesebb faanyagaival foglalkozik.
Ha faipari, fafeldolgozási szempontból értékeljük a dió fáját, körültekintőnek kell lennünk.
A diófa fás részeinek szaporítószövetétől, a kambiumtól beljebb lévő farészt két részre oszthatjuk. A fabél körüli legbelső,
sötétebb, tömör, kemény része a geszt, az ezt követő világosabb évgyűrűk sávja a szijács. A gesztes anyagrész szárazabb és
tartósabb, minden tekintetben jobb műszaki tulajdonságú. A szijács az idősödő fa életműködésében még résztvevő szövetek
évgyűrűinek halmaza. Világosabb színe a még élő sejtek fehér színű cellulózától van. A szijács területe még a keményebb fák
esetén is lazább szerkezetű, puhább és nagyobb nedvességtartalmú.

A faanyag gesztre és szijácsra oszthatósága nem minden faanyag jellemzője. A dión kívül az akácnak, a tölgynek, a
cseresznyének, a vörösfenyőnek, stb. De mindezeknél jóval nagyobb mértékben a feketediónak. Feketedió és közönséges dió
keresztmetszete:

Először színét és mintázatát vegyük szemügyre. A diófa fabele - gesztje - színben eltér a faanyag külső, élő részétől, a
szijácstól.
A közönséges diónak vékony, világos szijácsa van, a szijács szélessége 5-10 cm. Színe változó, a szürkésfehértől a
sárgásszürkén a pirosas árnyalatig terjed.

Gesztje általában barna, a barna szín különböző árnyalatait adja,
sokszor sárgás árnyalattal. Színe ritkábban sötétszürke, a minőségi
faanyag sűrűn, sötéten erezett. A geszt színe változó. Megfigyelték, hogy
nemcsak a termőhelytől függően mutat eltérő színárnyalatokat, hanem a
szín a fa magasságától is függ. A szín erősen variálódik világostól
sötétbarnáig. Lehet akár egérszürke árnyalatú is, sőt egy német leírás
szerint "felhős hatású" is.
Előnyt, értéket jelent, ha a szín nem egyenletes barna, hanem szürkés,
vöröses, ibolyás beütése van, de ez inkább a feketedióra jellemző.
Tónusai élők és sötétek, főleg az erezete.
A gesztben szabálytalanul futó sötétebb vonalak láthatók.
A dió fájában az évgyűrűk felismerhetően, szabályosan különülnek el, ebből adódik szép erezete. Bélsugarai finomak, szabad
szemmel alig észlelhetők.
Faipari szaknyelven húrmetszetnek, tangenciális metszetnek nevezik az olyan deszkát, amelyik a széldeszka alatti elsőmásodik deszka, amelyiknek vágata nem a fabél irányába, hanem arra keresztbe mutat. Nos, az ilyen vágású diódeszkára
mondják, hogy foltos rajzolatú. A diófaanyag húrmetszeten rendkívül dekoratív, rajzos.
Foltos rajzolatú diófaanyagok:

Arra pedig, amelyik a törzs közepe tájáról származik, - ezt sugármetszetnek, radiális metszetnek nevezik, - a csíkos rajzolatú
jelzőt alkalmazzák. Hosszmetszeten nagyon jellegzetes a rendszertelen és szabad szemmel is jól látható árkoltság.
A diórönk sugárirányú metszete:

A faanyag szerkezete, textúrája dekoratív, felülete legyen akár matt, akár fényes. Mindkét esetben csillogó felülete van. A
faanyag szaknyelven félig porózus, vagyis a pórusok elszórtak, egyszerűek. A diófaanyag szórtlikacsú, nagy pórusméretű.
Edénynyalábai kifejezettek. Az edénynyalábok alakja és elrendezése is növeli a dekoratívitást. Alakjukat félkörösnek,
féliggyűrűsnek írták le. Vastagságuk átlagosan 60-240 mikron, az idősebb fákon vastagabbak az edénynyalábok.
Négyzetmilliméterenként 3-14 edénynyaláb található.
A diófa anyaga mikroszkóp alatt. Keresztmetszet, radiális és tangenciális metszet:

A dió fájában nem fordulnak elő olaj- vagy nyálkatartalmú sejtek. Kristálytartalmú sejteket a közönséges dió fájában nem
figyeltek meg, de a feketedióéban igen. Ezek kalcium-oxalátot raktároznak. Kovatartalmú sejtek a diófaanyagban nincsenek.

A németek szerint a legjobb minőségű faanyag Franciaországból, Törökországból,
valamint a Kaukázusból származik. A francia diófaanyagnak a szépségét emelik ki,
az olasznak a meleg, pirosas árnyalatát, a töröknek pedig fekete rajzolatait.
Az amerikai faiparban a legértékesebb diófaanyagot "circassian walnut"-nak
nevezik, képe jobbra látható. A kifejezést a szótárban hiába keressük, cserkesz diót
jelent. A cserkeszek a Kaukázus vidékén élő török eredetű nép. Circassian walnutnak tehát a tágan értelmezett kaukázusi diófaanyagot nevezhetjük.

A törökök szerint cserkesz diónak a Törökország keleti határvidékein nőtt diófák anyaga nevezhető. De az se mind, csak az
idős, vastag törzsű diófák. A török fafeldolgozók rengeteg fegyvert készítenek belőle.

A fenti képen egyébként jól látható a németek által kiemelt fekete rajzolatosság.
Hogy egyértelműsítsük, a circassian walnut nem más diófajnak, az is a közönséges diónak a faanyaga, általában világos színű
anyag, és lényege a gyönyörű rajzolatosság, mintázat. Amerikában úgy tartják, a legtöbb ilyen diófa Törökországból, Iránból
és a volt Szovjetunió ezekhez közeli területeiről származik.
Amerikai fakereskedőkkel is előfordul, - ugyan, kivel nem fordul elő? - hogy terminológiai hibába esnek. Képzelje el tisztelt
fakereskedő Kollégám, hogy még francia diófaanyagot is "circassian walnut"-nak mondanak egyesek. Tudatlanságból?
Szándékos félrevezetésből? Ugye, hogy milyen tisztességtelen azokkal szemben, akik nem tesznek ilyet? És még mellékelt
képük is van hozzá!

A török fafeldolgozók véleménye szerint a cserkesz dió gyönyörű színe és egyedülálló sűrűsége a talaj magas ásványi anyag
tartalmának köszönhető. És az a garancia, hogy csak 100 évesnél idősebb fák anyagát árulják ilyen néven.
Csak egy hibája van a cserkesz diónak nevezett diófaanyagnak, nevezetesen, hogy anyagában gyakoribbak az üregek, amik
kritikus helyen gyengíthetik a készárut, például a vadászfegyvert. De ez nem abszolút hiba, feldolgozási kérdés, hogy kritikus
helyeken erős legyen a vadászfegyver anyaga.
Nézzük meg még egyszer, olyan szép!

A diófaanyag Európa legértékesebb faanyaga. Keményfa. Keménysége mint a tölgyé, de jóval könnyebb megmunkálni.
Faanyaga tartós.
A frissen kivágott diófa fajsúlya 0,9-1,0, átlagosan 0,92 g/cm 3, a 12-15 %-os nedvességtartalmú rönké 0,57-0,81, átlagosan
0,68 g/cm 3, a száraz diófaanyagé 0,45-0,75, átlagosan 0,64 g/cm 3. Súlya alapján a keményfák közé tartozik. A hibátlan,
egészségesen nőtt diófák anyagának szilárdsága a tölgyfáéval egyenlő.
A 12 % nedvességtartalmú diófaanyag mért fizikai jellemzői:
Nyírószilárdság: 7 N/mm 2
Húzószilárdság: 100 N/mm 2
Hajlítószilárdság: 119-147 N/mm 2
Hajlítási-rezgési szilárdság: 42 N/mm 2
Nyomószilárdság: 58-72 N/mm 2
Csavarási szilárdság: 15-30 N/mm 2
Elaszticitás: 12500 N/mm 2
Kiemelkedik hajlítószilárdsága. A faanyag elég kemény, de nem elég rugalmas. Hajlítási igénybevétel esetén jól bírja a
terhelést, de ha nem bírja, nem hajlik, hanem törik! Ezért gerendának, hajóárbócnak nem való!

A 12 % nedvességtartalmú faanyag keménysége Brinnel szerint 52-70, Janka szerint 54-72 N/mm 2, a Moh-féle skála szerint
kb. 2,5.
A diófaanyag hőátbocsátási együtthatója (k tényező): 0,14-0,15.
A diófaanyag görcstartalmának követelményei: szálirányban legfeljebb 0,5 %, sugárirányban legfeljebb 5 %, köbtartalomban
legfeljebb 14,0 % lehet az első osztályú faanyagban.

Nem így, ha a rajzolatosságot tekintjük a fő értéknek. Ilyenkor a görcs, a dudor, a göb a kincs. Minél nagyobb, annál inkább.
Nagyméretű görcs akkor keletkezik, ha a diófát fiatalon sérülés éri. Ilyenkor a szaporító szövet aktivizálódik, és a fa benövi a
sebet. De vannak olyan típusai a diófának, amelyekben a szaporítószövetek aktivitása túlmegy a normalitás határán, és szinte
rákosan burjánoztatja a sejteket, akár a fa öreg koráig is.
Ritka az ilyen típusú diófa, de értékes. A természetes diófaállományok közül a középázsiai dió-rasszban fordulnak leginkább
elő, főleg Kirgizisztán természetes diófaerdeiben. A legnagyobb ilyen görcsök kétméteresek, egytonnásak.

A képen nem agrobaktériumos tumor látszik, nem is az alany megvastagodása, hanem a görcs.
Úgy látszik, a középázsiai, kirgiz diófák génjeikben hordozzák ezt a - mondjuk - rendellenességet. Mivel rögzült
tulajdonságról van szó, tapasztalatok szerint a hatalmas görcs képzésére való hajlam vegetatív úton továbbvihető, ilyen diófa
könnyen szaporítható.
Tudomásom szerint a görcsképző hajlamú diófák vegetatív úton történő szaporításával nem foglalkozik senki a világon, pedig
megnövelt értékű faanyag nevelése válna általa lehetővé.
Tisztelt diófaiskolás Kollégám, csapjunk le a lehetőségre! Bishkekig repülővel, onnan Jalal-Abadba belföldi légijárattal,
onnan busszal Arszlanbobba. Arszlanbobból bármerre induljunk, diófaerdőket fogunk találni, a városból a taxi szinte ingyen
kivisz. A nyár első felében menjünk, amikor már nő a zölddió, és még folyékony a sziklevele. Egy zacskónyi zölddió bőven
elég, azt kézipoggyászként is hazahozhatjuk. A dióbél folyékony sejtjeiből Dumanoglu professzornő módszerével

sejttenyészetet nevelhetünk, és jövő tavasszal már ezrével ültethetjük ki a rendkívül értékes csemetéket.
Ha hazajöttünk, innen folytathatjuk a képeskönyv olvasását.
Szóval, ott görcsöltünk be, hogy diófagörcs, és elrohantunk Kirgizisztánba. Kár volt, hogy ha már ott voltunk, nem néztünk át
Üzbegisztánba is, ott ugyanolyan görcsös tövű diófákat láthattunk volna. Nem kell annyira rohanni!

Mert ha nem rohanunk, hanem nézelődünk egy kicsit, a következő kép ötlik a szemünkbe.

Feldolgozásra váró hatalmas, görcsös diófatönköket látunk egy török fegyvergyár raktárában. És akkor gondolkozhatunk.
A törökök, mint említettem, a cserkesz dióra esküsznek. A cserkeszek a Kaukázus vidékén élnek, az általunk eddig
megismert görcsös diófák pedig jóval odébb, Kirgizisztánban és Üzbegisztánban. Tehát, ha a cserkesz diók is görcsösek, kár
volt olyan messze utaznunk.
A másik lehetőség pedig az, hogy a törökök is hazudnak, mint mindenki a világon. És csak félrevezetésként mondják csrkesz
diónak a kirgiz diót, hogy más meg ne találja a világ legremekebb faanyagát.
A harmadik lehetőség, hogy török nyelven ugyanúgy hívják mindkét rokon népüket, a cserkeszt és a kirgizt. Még ez is lehet.
Van min gondolkozni.
A diófaanyagnak főleg a tőkéje szép, ahol a faanyag és a gyökéranyag találkozik. Itt fekete szeder jellegűként jellemzik.

Ahol a diófa törzse elágazik, szintén szép, jellegzetes mintázatú. A faanyagnak ez a része általában nem furnírkészítésre
szolgál, hanem deszkát vágnak belőle. Érdekes hatású természetes, rusztikus bútorokat szoktak a villás diófaanyagból
készíteni. Az angol nyelvű faipari irodalom crotch walnut néven említi az ilyen diófaanyagot.
Hogy milyen bútor készülhet görbe diódeszkából? Például ágyvég:

Görbetörzsű diófa anyaga:

Hullámos rajzolatú diófaanyag úgy keletkezik, hogy a fiatal, gyorsan növő diófát a szél hajlogatja, tönkje a tő közelében
hajladozik, és a még meg nem fásodott szövetek mozognak, hullámossá válnak. Később a törzs megszilárdul, nem látni
kívülről, milyen értékes anyagot rejt. Attól függően változik mintázata, hogy a fény hogy esik rá. Az ilyen anyagot
sokféleképpen nevezik, mosódeszkának, harmónikának, tigriscsíkosnak, cellulitnak, fiedlbeck-nek. Főleg a vadászfegyvergyártásban értékelik.

Európában a Római Birodalom korából származik az első írásos emlék a diófából készült bútorokról. Sztrabón, az ókor
legnagyobb földrajztudósa szűkebb hazájának, Pontosznak leírása során így fogalmaz: "Sinópé vidékén tenyészik még a
juhar és a hegyidiófa, amelyekből asztallapokat vágnak;" - ez a leírás szinte pontosan időszámításunk megkezdésének éveiből
származik, vagyis már több, mint 2000 éves.
Az 1600-as években pedig már általánosan ismert és népszerű volt Európában a diófa mint bútorfa. És azóta is népszerű.
Kiemelkedő tulajdonsága, értéke a diófa faanyagának - más fákkal összehasonlítva is - a tartóssága. A tartósságnak is
egzakt, a diófa biológiájából következő oka van, nevezetesen a diófaanyag juglontartalma, ami garantálja, hogy a kártevő
rovarok elkerülik. Öt-nyolcszáz éves diófa-szobrokat ismerünk, többé-kevésbé jó állapotban, de közel ezer éves örmény
tmplomkaput, és valamivel idősebb egyiptomi istenség-szobrot is. És ha hinni lehet a katolikus egyháznak, - minden csak hit
kérdése, - Krisztus keresztfájáról az eredeti INRI tábla is diófából készült, legalábbis egy római templomban ekként őrzik.
Végül mutatok még egy példát a diófa anyagára. A többi famintát - a nagy terjedelem miatt - külön mellékletben mutatom be.

A Képeskönyv következő fejezeteiben a diófaanyag megtermelésének és feldolgozásának technológiájáról lesz szó. Mert
végzett és gyakorló agrárszakemberként azt vallom, hogy csak olyan növény nevelésébe szabad belevágni, aminek a
technológiáját kellően ismerjük.
Ugyanakkor végzett és gyakorló könyvelőként pedig azt vallom, hogy csak akkor szabad egy növény nevelésébe belevágni, ha
termesztése előreláthatólag nyereséges lesz.
A faanyagcélú diófa esetében ez az igényünk nagy valószínűséggel teljesülni fog.
Mert a diófaanyag - ideértve a feketediót és a hibriddiót is - a mérsékelt égövi
faanyagok közül jelenleg is a legdrágább.
Mert rendelkezésünkre állnak faanyagnevelési célra olyan szaporítóanyagok,
amelyek potenciálisan a korábbinál jóval rövidebb vágásidővel nevelnek értékes
faanyagot.
Mert adottságaink alkalmasak a dióerdő létrehozására.
Mert hozzáférhetők a korszerű termesztéstechnikai információk. (Most nem a jelen
Képeskönyvre utalok.)
Mert a magyar gazda értelmes és szorgalmas.
Mert a trópusi erdők fogyatkozásával az európai és amerikai módos fogyasztók
egyre inkább újra a diófaanyag felé fordulnak.
Hogy ne csak a levegőbe beszéljek, irányszámként egy idevágó európai szakmai
konferencia adatát írom le: Közönséges dióból, feketedióból, illetve a kettő hibridjéből
európai körülmények között 50 év alatt 100 m 3 kiváló minőségű diófaanyag nevelhető
hektáranként, 600 eurós köbméterenkénti értékben.
Tehát, joggal remélhetünk komoly nyereséget. Ha a nevelés, kivágás gondos lesz.

Milyen diófát ültessünk?
Mottó:
"Young men plant radishes, old men plant trees."
(A fiatalok retket ültetnek, az öregek fákat.)
(Gary Goby)
Azt már többször érintettük, hogy diótermelési célra milyen diófát érdemes ültetni. Most csak a kimondottan fatermelési célú
ültetvények szempontjából vizsgáljuk a kérdést, alapul véve és hazai viszonyokra adaptálva a híres szakíró, J. Becquey A
faanyagnak való diófa című könyve okfejtésének egy részét, kiegészítve Andreas Ehring német kutató megállapításaival.
De előbb szögezzük le, hogy egyetértünk Szentiványi Péterrel: "Üzemi árugyümölcsösökben ipari rönkfa létrehozására nincs
lehetőség, mert az állomány fáinak nagy része ötvenéves életkoron túl teljesítőképességében olymértékben visszaesik, hogy az
ültetvény további fenntartása és üzemeltetése nem gazdaságos."
Professzor úr még azzal a gondolattal is kiegészítette fenti szakvéleményét, hogy a diófaanyag gesztesedése, vagyis értékes
színeződése főleg 50 éven túl történik, az árutermő dióültetvény kivágott fáinak faanyaga ezért is kevésbé értékes.
És szerintem azért sincs lehetőség, mert a gyümölcstermő diófa törzsalakítása, fiatalkori metszése nem teszi lehetővé 2,30 mnél hosszabb, egyenes, hibamentes rönk kinevelését. Válasszunk hát az egyéb lehetőségekből.

Mert milyen választási lehetőségünk van egyáltalán? Vagy hazai közönséges diót ültetünk,
- magoncot, mert a fajtadiók diótermesztésre valók, - vagy feketediót, mert hazai klímánk
nagyonis megfelel neki, vagy a kettő hibridjét (amit egyszerűen csak hibriddiónak
neveznek).
Azt már magam teszem hozzá, hogy ha öntözési lehetőségünk van, létesíthetünk diófaerdőt
az Oregoni feketedióból is, ami a feketedió és az észak-kaliforniai feketedió hibridje, és a
mi éghajlatunktól hűvösebb vidéken, - igaz, gyakori esők mellett - az egyik legszebb
diófaanyagot képes produkálni.
(Becquey úr tanításán túlmenően vannak, akik máshogy nevelik a diófaanyagot.
Feketedió alanyt vetnek végleges helyére, és 2 m magasság fölött szemzik be diótermő
közönséges dióval. Így valóban biztosított a kettős hasznosítás.)
Ha közönséges dió mellett tesszük le voksunkat, akkor azért csak a hazai jöhet
számításba, mert a külföldiek más klímához szoktak, nálunk nem érnének el olyan
növekedést, mint a hazaiak. A hazai dióból pedig - mint említettem - csak a magoncok
jöhetnek számításba, mert az oltványdiók nemcsak drágák, hanem a hazai fajtadiók
kiválogatása során az értékmérő szempontok között nem szerepelt a faanyagtermelés, és diótermesztési célra a központi
tengelyes, fának való típussal szemben a laza, szétágazó koronájú fajták bizonyultak jó diótermőknek.
Léteznek faanyagcélú diófajták is, a Juglans regia fajon belül. Angliában például azért ültetik előszeretettel a francia
Lozeronne diófajtát erdészeti célra, mert növekedése gyors, ugyanakkor ez a fajta jobban bírja a téli fagyokat, télen kevésbé
károsodik, mint a többi francia diófajta. A tavaszi fagyokat is jól elkerüli, mert későn, május közepén kezdi rügyeit bontani.
Franciaországban létezik a Charentes fajta is.
A francia INRA kutatóintézet foglalkozik Európában legszínvonalasabban a faanyagcélú diófák nemesítésével,
szaporításával. Erdészeti célú diócsemeték az INRA-telepen:

A feketedió erdészeti hasznosítása Európában több mint százéves. 1900-ban a
Rajna és a német Duna vidékén már foglalkoztak vele. Ha a feketedió mellett
döntünk, feketedió magvakat kell beszereznünk, hasonló vagy zordabb éghajlat alól
származókat, és azokból kell magoncot nevelni, mert a kimondottan
faanyagtermelésre szolgáló feketedió-fajták még most állnak kipróbálás alatt. Ilyen
fajta például a Purdue Selection, amely jó növekedésével tűnik ki, évente mintegy
2,5 cm-t is vastagodhat törzse.
A két faj hibridje viszont nem akármilyen hibrid lehet, mert hibriddióként a
közönséges dió apától és feketedió anyától származó hibridek a jók.

Ha házilagosan kívánunk hibriddiót nevelni, megtehetjük, hogy olyan feketedió-magvakat
csíráztatunk, amelyek anyafája közelében közönséges diófák is voltak. De ez a körülmény nem
jelent garanciát arra, hogy az utódok hibridek lesznek. Vagy a csemetéket kell küllemük alapján
szelektálnunk, vagy olyan gyakorlattal, szakismerettel kell rendelkeznünk, hogy a feketedió
szemekről, esetleg csírájukról felismerhessük a hibriddió utódokat. Túl azon, hogy ilyen ember
Magyarországon - tudomásom szerint - csak kettő van, az is kérdéses, hogy a saját nevelésű
hibriddió-csemeték a legnagyobb növekedési erélyűek lesznek-e, amire nincs garancia. Erre
szakosodott kutatók a szelekciós a munkát már elvégezték helyettünk, célszerűbb az ő klónszaporított csemetéiket megvennünk.
A faanyagtermelésre számításba jöhető dióhibridek vagy a Juglans x intermedia, vagy a Juglans
x Vilmoriana. Ez a kettő bizonyítottan jó faanyagtermelő a miénkhez hasonló éghajlat alatt, és
beszerzésükért nem kell Amerikába menni, Európában is folyik csemetenevelésük.
Franciaországban is, Toulouse vidékén, ahol a legígéretesebb hibrideket NG23, NG28 és MJ209
név alatt tesztelik. Tapasztalatuk szerint ezek a klónok jó hidegtűrők Észak-Franciaországban, Elzászban is. Angliában is az
NG-23 és az MJ-209 hibrideket propagálják. Kiemelik ezen hibridek jó téli hidegtűrését, ami viszont arra utal, hogy más
hibridekkel hideg éghajlatú vidékeken gond lehet.

(Most látom, szövegembe becsúszott egy kis pontatlanság. Az előző bekezdésben említett erdősítési célú dióhibridek közül az
MJ-209-es nem a feketedióval, hanem az arizonai dióval, a Juglans majorral létrehozott hibridje a mi közönséges diónknak,
erre utal az MJ betűjel, az NG betűjel pedig a Juglans nigrára. A többi stimmel.)
Az arizonai diónak a közönséges dióval létrehozott hibridje, a J. major x J. regia szeintem
nálunk nem jön számításba, mert az arizonai dió melegebb éghajlatról származó diófaj. Ezért
újdonság számomra, hogy Elzászban és Angliában viszont jól megfelel, sőt, BadenWürttembergben is. Ezek szerint nem nekem van igazam. (Most az egyszer.)
De mégis igazam volt. (Mint rendszerint.) Most olvasom, hogy a hibriddiók közül az MJ-209 a
leghosszabb tenyészidejű. Ősszel előfordul, hogy kambiumszövete és a hajtások állománya nem
fásodik időben, ezért a korai fagyok a leginkább károsítják, a többi hibridhez viszonyítva.
Szóval, mégis melegebb éghajlatra lehet küldeni.
Jobboldalt kiültetésre előkészített hibriddió-csemetéket láttunk. A képen baloldalt az NG-38,
középen az NG-23, jobbszélen pedig a mikroszaporított MJ-209.
Csak kiegészítésként jegyzem meg, Európa mediterrán régiójában is hoztak már létre faanyagtermelésre alkalmas
dióhibrideket, azonban ezek melegebb éghajlat alatt születtek, ezért nálunk nem vehetők figyelembe. De azért tudjunk róluk.
Olaszországban ilyenek: Orvieto, Chiusi, Tapogliano, Görögországban a West Crete, Spanyolországban az MBT122. De a
spanyol hibriddió-csemeték zömét a francia MJ209 és NG23 hibridek teszik ki. Ezek képei:

7 és 24 éves hibriddió-ültetvény Franciaországban:

Egy mintaszerű hibriddió-ültetvény képei Franciaországból, Périgord megyéből, Trémolat községből. Az ültetvényt úgy
találjuk meg, hogy a falunál letérünk az országútról, és a Dordogne folyó felé indulunk. Ott van, 300 m-re. A képeket
szándékosan nem kicsinyítettem le, klikkeléssel eredeti nagyságra nagyíthatók.

A hibriddió erős növekedése jól megmutatkozik a jobboldali képen is. Németország délnyugati
csücske, Kaiserstuhl község határa. Ötven éves hibriddió fa, 35 m magas, 70 cm
törzsátmérővel.
A hibriddió is terem diót, ami hasznosítható is. Nehézséget jelent, hogy nagyon keveset terem,
és termése a feketedióra hasonlít.
Spanyolországban, Barcelonában nagy méretekben szaporítják a Juglans x intermedia
helyben előállított IRTA X-80 fajtanevű klónját. Egyetlen hátrányuk a hibriddióknak, hogy
drágák. Egy spanyol faiskolás 1-2,5 euró/db közti áron adja a gyengéjét, 5-7 euróért a javát.
Előnyük viszont a szép színű, rajzolatú faanyag.
Mivel később nem lesz rá módom, hadd szóljak itt néhány szót az IRTA X-80 fajtájú
hibriddióról, amit Mas Bové-ban, Barcelona mellett nemesítettek ki. Nemrég olvastam róla
egy cikket.
Nemesítői elérték kitűzött céljukat, vagyis ez a fajta kiemelkedően a fatermelésre való.
Hajtásnövekedése igen nagy, jellemző csúcsrügyi dominanciával, ennek következtében
gyakorlatilag egyenes törzset nevel. Vegetatív típus, virágzása, terméshozama minimális.
A mikroszaporítás következtében saját gyökerű fa, és állománya igen egyöntetű.
Tavasszal április 15-e után hajt ki, így - spanyol viszonyok között - tavaszi hajtását a kései fagyok nem veszélyeztetik.
Törzskörméreti növekedése évente 7 cm-t ér el.
Az alábbi képek közül a két kisebb képen látható fa ilyen fajta, 1,30 m magasságban 44,5 cm átmérőjű, 2,50 m magasságban
pedig 40,8 cm. Hasznosítható törzshossza 4,90 m!
Hibriddiók:

Ha már elgondolkoztunk a számításba vehető diófajokon, utána először a rendelkezésünkre álló földterület talajviszonyait
vizsgáljuk meg. Kémhatását és vízellátását. Az 5-6 pH-jú savanyú talajok a hibriddiónak tökéletesen megfelelnek, a
feketediónak közepesen, a közönséges diónak gyengén. A talaj savassága kisebb problémát jelent, ha rendszeresen
műtrágyázunk, meszezünk. Ha a talajunk csak gyengén savanyú, 6-7 pH-jú, az mindhárom diónak kiváló. Ha viszont lúgos
kémhatású, 7-8 pH-jú talajunk van, az a közönséges diónak, valamint a hibriddiónak közepesen megfelel, de a feketediónak
csak gyengén. Tehát a kémhatás szélső értékei 5 és 8 között lehetnek, ezeken kívül dióerdő nem él meg. A talaj szabad
mésztartalma önmagában nem kizáró ok.
Ha a vízellátás a tenyészidőszak folyamán jó, az mindhárom diónak kiváló. Ha a vízellátás gyenge, változó, akkor fekete diót
egyáltalán ne ültessünk. A közönséges dió fejlődése is gyenge lesz, viszont a hibriddió kielégítően fogja magát érezni. Külön
kérdés az időnkénti vízborítás kockázata. Ha fennáll olyan kockázat, hogy a dióerdő talaja több napon át is el lesz öntve
vízzel, közönséges diót nem szabad telepítenünk, mert gyökere megfullad. Hibriddiót se, mert annak meg a fejlődése lesz
gyenge. Feketediót telepíthetünk vízveszélyes területre, mert az eltűri, ha nem is szereti.
Kevésbé jók dióerdő számára azok a kötött talajok, amelyek az év egy részében szárazak, más részében nedvesek. Az
állandó nyirkos termőhely a kedvező. Még azok a mélyedések, medrek, amelyekben az év folyamán jellemzően nincs víz, se
igazán jók. A feketedió - ha válogathat - a völgyeket, mezőket, réteket kedveli legjobban, de ha a talaj mélyrétegű, jó
vízgazdálkodású, más fekvésben is jó növekedést produkál.
A talaj után értékeljük éghajlatunkat. Dióerdő számára az éves 8 C°-ot legalább elérő átlagos hőmérséklet szükséges. Ez
Magyarországon megvan.
Ha az éves csapadékátlag 800 mm fölött van, az optimális az összes diónak. Ha 650 mm alatt, akkor nem szabad feketediót
ültetnünk, a közönséges dió fejlődésével is gondjaink lesznek, de a hibriddiónak megfelel, ha nem is tökéletesen.
Ha földünk jellemzően napos fekvésű, akkor ez a körülmény a közönséges diónak optimálisan megfelel. A hibriddiónak is

átlagosan, de a feketedió nem szereti a túl sok napot. Ha éghajlatunk jellemzően felhős, - ez Magyarországon nemigen
mondható el, - akkor nem ajánlott a közönséges dió ültetése - a gomba- és bakteriális betegségek iránti nagyobb
fogékonysága miatt, - de kiváló a másik kettőnek.
A diófák érzékenyek a szélre, a nagyobb hajtásnövekedés szeles időben nagy töréskárokkal járhat. Ha földterületünk
szélvédett, az mindhárom diónak optimális. De ha lombos állapotuk idején gyakoriak az erős szelek, akkor feketediót
egyáltalán ne ültessünk, és a másik kettőt is erősen gondoljuk meg, mert sok bajunk lesz.
A téli hidegről hazai viszonyaink között nem sokat kell gondolkozni, azt a diófák jól elviselik. -30 C° alatt lép csak fel olyan
károsodás, ami a faanyagnak nevelt fát tönkreteszi. Más a helyzet a szomszédos, hegyesebb országokban. 600 m-nél
magasabban erősen gondoljuk meg a dióerdő telepítését, mert magas hegyekben a téli hideg is keményebb, kivéve talán a déli
oldalakat. De azért vigyázzunk, én nem ajánlom magas hegyekre a diófaerdőt.
A fák fiatalabb korában a téli fagyveszély nagyobb. Havas téli időben a szikrázó téli napsütés is felmelegítheti annyira a fiatal
fák kérgét, hogy azokon repedés vagy fagykáros folt keletkezhet. De olyan fagykár is van, ami kívülről nem látszik, de a
faanyag akkor is károsul a kéreg alatt. Szakértők még gyökérelfagyásról is írnak, annak következtében pedig armilláriás
gombafertőzésről. És fagykár miatti kipusztulásról is. Az Armillária egyébként gyengeségi parazita. Nemcsak a fagyott,
hanem a szárazság következtében meggyengült diógyökeret is megtámadja, súlyos esetben már fapusztulásról is írtak. És a
mechanikailag (talajművelő eszközzel) okozott sebeken is fertőz.
A gyümölcstermő diófákhoz hasonlóan károsítja a csúcsrügyeket a kései fagy. Nem az a baj, mint a diótermő fáknál, hogy
nem lesz termés, hanem az, hogy a legerősebb rügy, a csúcsrügy nem tud tovább növekedni, a fejlődő fatörzs nem lesz
egyenes, a csúcsalatti rügyből vagy a vessző többi hajtásrügyéből kitörő hajtások rövidebbek és elágazók lesznek. Tehát
amiért az erdőt telepítjük, az egyenes, magas fatörzs károsul. A kései fagyok szempontjából a jellemzően fagymentes
területek mindhárom diófélének optimálisak. Ahol viszont gyakoriak a kései fagyok, fekete diót nem szabad telepíteni, a
közönséges dióval is sok bajunk lesz, egyedül a hibriddiónak felel meg, mert talán a legkésőbbi kihajtású a három közül.
A későtavaszi fagy kérdésében a német szakértő véleménye eltér a franciától. Ehring úr szerint a kései fagyok csak ott
károsítják a dióerdőt, ahol gyakoriak. Egy-egy fagykárt a diófa könnyen kinő, nincs hatása. A lefagyott hajtást a diófa bőven
pótolni tudja, annál is inkább, mert a lefagyott szaporító szervek helyett minden energiáját a növekedésre tudja fordítani.
Tehát a dióerdő esetében egy-egy tavszi fagy még hasznos is lehet, nagyobb növekedést eredményezhet. Kivéve a feketediót,
ahol a csúcsrügy hiánya a törzs görbülését eredményezheti.
És még egy német szempont: a korai fagyok, ősszel. Ezek egyértelműen veszélyesek, mert ha a hajtások és a szaporítószövet
még nem fásodtak meg, károsodnak.
Vegyük azt is szemügyre, - tegyük vizsgálat tárgyává, - hogy mi volt eddig a területen. Ha szántóföld, rét vagy legelő, ez a
körülmény a közönséges diónak és a hibriddiónak tökéletes. A feketediónak is megfelel nagyjából. De a feketediónak az az
optimális, ha erdő, gyümölcsös vagy elhagyott parlagterületek helyébe kerül. Én nem tudom, miért ilyen az ízlése, de azt még
nagyjából meg tudom érteni, hogy ezek az utóbb felsorolt területek miért csak módjával felelnek meg a hibriddiónak.
Valószínűleg azért, mert fogékonyabb lehet az olyan farontó gombák fertőzésére, - lásd pisztricgomba és Armillária, amelyek korábban a területet uralták. A közönséges dió esetében viszont olyan terület szóba se jöhet, ahol korábban fák
nőttek.
Külön kérdés az árnyékhatás. Sajnos, nagy, összefüggő dióerdők telepítésére nem sok földtulajdonos gondolhat, jellemzőek a
kisebb földparcellák. Ezeken is lehet eredményesen dióerdőt nevelni, de kisebb területnek aránytalanul nagy a relatív külső
határa - a nagyobbhoz viszonyítva, - ezért komolyabban kérdéses a szomszéd területek fáinak árnyékhatása. Már ha nem
magunk idézünk elő a telepítéskor mesterséges árnyékot a diófáink számára egyidejű más fafajok telepítésével, ahogy egyes
leendő erdőtulajdonosok csinálják. Szóval, ha nincs árnyékhatás, az mindhárom diófélének tökéletes, bár a feketedió egy
csöpp árnyékot talán jobban szeret. De ha árnyékhatással kell számolnunk, közönséges diót egyáltalán ne telepítsünk
árnyékos helyre, és az erős árnyékhatás a másik két diófélének se jó, növekedésük gyenge lesz. A fiatalkori fejlődésre
mindhárom faj fokozottan igényli a fényt, és később is megvan mindegyiknek a szabad fényen lévő korona iránti igénye. Ne
tévesszük össze tehát az árnyéktűrést a fényigénnyel. Az árnyékot esetleg tűri a feketedió, de a fényt az is igényli. Az
árnyékhatás még egy kárral jár: nem is olyan ritka az olyan, görbetörzsű diófa, amely a fototropizmust követve görbe törzset
nevel. A cél az értékes, egyenes diófatörzs.
És ha az egyenes diófatörzs szóbajött, még egy különbség észlelhető a szóbajöhető diófélék között. A közönséges diótól
általában nem várható el olyan hosszú szabad, egyenes törzs, mint a másik két diófajtól. Német tapasztalat szerint a
közönséges dió 20-30 m-es értékes egyenes törzset nevel, a feketedió és a hibriddió pedig 30-40 m-eset.
Az erdőtelepítéskor az is szempont lehet, hogy magvakból - magoncokból - telepíthetünk, vagy csemetét kell vennünk. Erre
már bevezetésben utaltam, a közönséges és a feketedió csak magról - magoncból - telepítendő, a hibriddiót viszont
csemeteként kell megvennünk, mert azt nem tudjuk magunk előállítani, az meghatározott fajta hibrid. És arról is tudjunk,
hogy Európában nincs elég belőle, nem biztos, hogy kapunk, ha drágán is.
Persze, erdőtelepítés nem közvetlenül a dióból ajánlott, a sokféle lehetséges kár miatt, amik következtében az eredmény
sokszor gyenge, hanem csemetekertben előnevelt egyéves suhángokról.

Ha magvakból telepítünk, a szaporítóanyag hasonló éghajlatú vidékről származzon, mint ahova telepíteni kívánjuk. A
melegebb éghajlathoz akklimatizálódott dió (a közönséges dió és a feketedió egyaránt) nem tud egyik generációról a másikra
hidegebb éghajlathoz szokni.
Ha diócsemeték telepítése mellett döntünk, a csemeték szabad gyökerűek
lehetnek, a konténeresek túl drágák lennének. Fontos, hogy terjedelmes
gyökérzettel rendelkezzenek, magának a csemetének a mérete kevésbé fontos.
15 cm-től 120 cm-ig szokott lenni. Jó, ha 50 cm mélyen meglazíthatjuk a talajt,
de még jobb, ha ilyen mély gödrökbe telepíthetünk. Az egyéves diócsemete
gyökérhossza gyakran eléri az 50 cm-t. Ültetéskor a csemete ne kerüljön túl
mélyre, az eredeti mélységéhez képest legfeljebb 10 cm-rel. A főgyökeret ne
rövidítsük meg az ültetési költség csökkentése céljából. Esetleg a túl nagy
oldalgyökerekből metszhetünk le, a sérült gyökereken kívül.
Ugyanezt a kérdést, a szaporítóanyag kérdését a telepítési költségek
szempontjából is feltehetjük: Melyik az olcsóbb? Toronymagasan olcsóbb a
közönséges dió, de a feketedió se drága. Az olcsóságot tekintve messze a
harmadik a hibriddió, 2-4x drágább, mint a másik kettő. Dehát annak más
előnyei vannak.
Például nézzük meg a faanyag európai árát. Európában más az értékítélet, mint
Amerikában, ahol egyértelműen a feketediót értékelik a legmagasabbra. Nálunk
a közönséges dió a legértékesebb, szinte ugyanolyan értékes a hibriddió, és csak
harmadik a feketedió. Ízlés kérdése különben.
Tehát a hibriddió telepítése a legdrágább. Amikor ezt írom, az egyéves hibriddiósuhángok ára 3-6 euró/db, ami igen drága. Hektáranként ezért csak 100-250 db-ot ajánlanak Németországban is, (amely
állam polgárai nem a szegénységükről híresek), vagyis 40-100 négyzetméterenként egyet. Ezzel szemben feketedióból és
közönséges dióból 250-1000 darabot javasolnak egy hektárra, vagyis 10x4-es kötéstől 5x2-es kötésig. De ezekből a fajoktól
nem várható olyan szép, egyenletes, erős növekedés, mint hibridjüktől.
Kézenfekvő a gondolat, tisztelt dióerdész Kollégám is gondolt már rá, ha ilyen drága a hibriddió-csemete, akkor hibriddiómagokból nevelünk értékes dióerdőt.
Nos, nem egyszerű a dolog. Először is kell egy termő feketedió fa, aminek elérhető közelségében pollenadó közönséges dió
van. Eddig rendben van, de olyan, kimagaslóan jó növekedésű fákra van szükség, amelyek az erős növekedési hajlamot
fokozottan örökítik tovább. Ilyen, termő fákat nem tudunk prezentálni. Továbbmegyek, Magyarországon a legfelkészültebb
erdészeti csemetenevelők sem, így reménytelen a hibriddió-mag megvásárlása.
És még tovább megyek. A feketedió fa diói, függetlenül attól, hogy a beporzást feketedió vagy közönséges dió végezte,
küllemre egyformák. Más szóval: nincs az a szakértő, aki megállapítaná egy feketedió-szemről, hogy csírája a feketediófajhoz tartozó géneket hordoz, vagy pedig génkészlete a két faj kombinációja.
És ha már elérkeztem a szakértelemhez: A Képeskönyvben legalább kétszer megemlítettem, hogy van az országban mégis két
szakember, aki a kétféle mag között különbséget tud tenni, egyikük nekem is elárulta a titkot. Most, hogy már öt év eltelt,
lejárt a titkosítás határideje, magam is elég idős vagyok, nem akarom a titkot a sírba vinni, megosztom.
Amikor a feketedió-szemek csíráznak, akkor kell megnézni a gyököcskéjüket. Ha rózsaszín árnyalatú, hibriddiót látunk, ha
fehéres, feketediót. Szortírozzuk szét a csírázó diókat, és lehet hibriddió állományunk. De arra készüljünk fel, hogy
növekedésük nem fogja elérni a francia hibridekét.
Úgyhogy hibriddió szaporítóanyagért legjobb, ha Franciaországba megyünk. Jó pénzért - euróért - adnak. Egy kisterületű
francia hibriddiós:

A dióerdő telepítési költségei éppen a szaporítóanyag ára miatt magasabbak sokkal, más erdőkhöz viszonyítva.
A kitermelt dióerdő újratelepítése már lényegesen könnyebb. Nemcsak azért, mert a dió tősarjról jól sarjad, (a feketedió

gyökéranyaga nem értékesebb, ezért talajszinten szokták kivágni), de amíg a dióerdő él, a természetes újulás magról is
bekövetkezik. A magról, helyszínen kelt diófák, ha az erdőművelésbe beilleszkednek, sokkal jobban növekszenek, mint a
telepített csemeték.
Még a hibriddió természetes újra erdősülésében is joggal bízhatunk, annak ellenére, hogy diója sokkal kevesebb, mint szüleié
volt. Hátránya csak annyi, hogy a második (F2) nemzedék hibridhatása odavan, és a hibriddió magvaiból kelt diófák egyik
vagy másik nagyszülőjükre fognak inkább hasonlítani. Dehát azok is értékesek.
De a leírtakat elolvasva ne bizonytalanodjunk el. Van olyan termesztői elgondolás is, hogy a különböző dióféléket vegyesen
telepítik. Sűrűbben. És majd meglátják menet közben, melyik típus marad meg. Van, aki így csinálja.
Például az alábbi, franciaországi ültetvényben vegyesen található mindhárom dióféle.

Sőt, vannak, akik tovább mennek. Ugyancsak Franciaországban egy gazdának az az elgondolása támadt, hogy a dióféléket
más értékes fafajokkal, például cseresznyefával is elegyíteni lehet. Elgondolását meg is valósította, mintaszerűen:

A harmadik franciaországi kép pedig azt tanúsítja, hogy a diófélék gyorsan növő fafajokkal, nyárfával, fenyőfával is
elegyíthetők. (Lehet, hogy a kép ezt nem nagyon tanúsítja, de akkor ez az én hibám. A valóságban szépen néz ki az ültetvény.)

Egy idős amerikai farmer, Andy Dixon is a puhafákkal elegyes telepítés híve. A fákat tág térállásban neveli, a köztük levő
területet évente 2-3-szor kaszálja. Mint mondja, a betegségek és kártevők elhatalmasodása ellen jó az elegyes telepítés.
A telepítés vázát a 12x12 m-re ültetett nyárfák adják meg, és közéjük ültethetők a nemes keményfák, konkrétan a dió.
Bár az is igaz, így igazi kihívás egyenes törzsű feketediót nevelni, mert a bőséges napfény hatására a diófa korán és gyakran
elágazik. A törzs alsó részének feltisztítása ezért fontos és nehéz feladat.

Ültetvények közönséges dióból
Ha csak egyszerűen hazai dióból indulunk ki, és abból szeretnénk kiváló minőségű, magas árú diófaanyagot termelni, akkor
is ki kell dolgoznunk egy saját használatra szánt termesztéstechnológiát.
A dióerdő telepítésekor milyen sor- és tőtávot alkalmazzunk? Gyakorlatilag ránk van bízva, hazai technológia nincs. 2x2 mtől 10x10 m-ig a legváltozatosabb térállásokkal lehet találkozni, a hazai erdészeti kutatás is ezek között a növőtér-méretek
között vizsgálta a térállás hatását.Tisztelt dióerdész Kollégám, a dióerdészeknek alapjában háromféle elgondolás közül kell
választani a dióerdő megtervezésekor.
1. Dióerdő tisztán, faanyagnak.
2. Vegyes hasznosítás. Faanyag és diótermés.
3. A diófák közötti területen mezőgazdasági (kertészeti) termelés. Ezt nevezik agroforestry-nek, később külön fejezet
szól majd róla.

A közönséges dió természetes, vad körülmények között nem erdőalkotó fa, hanem magányosan vagy
kisebb csoportokban nő. Ha faanyagnak kívánjuk nevelni, akkor is meg kell adni számára a
szükséges térállást, hiszen gyökérzónája a lombkoronánál szélesebb. Kezdetben viszont, amíg a fák
össze nem érnek, ültethetjük sűrűbbre, és később is dönthetünk a ritkításról.
Bár nem erdőalkotó, ültethetjük kedvenc diófáinkat sűrűn is. Ha azt akarjuk, hogy egyenes törzset
neveljenek, és nem akarunk diófát ritkítani, ültethetünk a fák sorába ritkításra szánt nevelő fákat, erre a célra nyírfát is, cseresznyét is, gyorsan növő tuját is ajánlanak, - és a diófasorok közé pedig
önálló bokorsort, amint a jobboldali tervrajz mutatja. (Az ábra fölső részén a zöld a diófa.) Ha a
diófákat a szomszéd sorokban eltolva ültetjük, a bokrok és a nevelőfák kivágása után a kör alakú
koronának megfelelő háromszög alakú kötést kapunk, 5 méteres méretben.
A más fákkal, bokrokkal vegyes ültetés azért is célszerűnek látszik, hogy a fiatal diófa növekedését
függőleges irányba kényszerítsék a fényviszonyok, egyenes legyen a törzse. A diófa erősen
fototropikus (bocsánat, fénykövető). Arra nő, amerről a fény éri.

A feketedió viszont erdőalkotó, szívesen nő erdei környezetben. Erdőben ágai nem tudnak elterebélyesedni, és ezért szép
egyenes törzset nevel.
A közönséges diónál is követelmény a magasan egyenes, elágazásmentes törzs. Akkor lesz értékes faanyag, kitermeléskor. A
diótermesztési céllal szelektált hazai és külföldi diófajták ezt a követelményt nem elégítik ki. A szelekció során a fa törzsének
tiszta hossza, ágtisztulási hajlama, vékonyágúsága nem volt szempont. (Az Erdészeti Tudományos Intézet végzett ugyan ilyen
jellegű vizsgálatokat a hazai természetes diófa-állományban, de annak eredményéről nincs ismeretem.)
A közönséges dió természeténél fogva szereti a bokorformát, korán és sokszor elágazik. A metszést mégis óvatosan kell
végezni, nem szabad egy metszéskor túl nagy lombfelület-csökkentést végrehajtani, mert az a fa erőnlétének rovására megy.
Több részletben végezzük el a törzsalakító metszést.
Feketediónál - l. később részletesebben - könnyebb a helyzet, mert szívesebben nevel hosszú egyenes törzset. Elvárás
feketediónál a 4-6 m-es szabad, egyenes törzshossz.
Erdészeti kultúrában kifejezetten erre a célra nemesített diófajtákat ajánlatos nevelni. Közönséges dióból a legismertebb
ilyen fajta a francia „planquette”. De nevelhető diófa-erdő helyi magoncdiókból is. Küszöbön áll hazai, erdészeti célra
alkalmas diófajta elismertetése és oltványkénti szaporítása is.
Ami a termőhelyet illeti, a diófa botanikai leírásánál olvasható talaj- és éghajlati viszonyok között a legkülönbözőbb típusú
termőhelyeken és a legkülönbözőbb termesztéstechnológiák mellett eredményesen nevelhető diófa-erdő.
A faanyagcélú diófa talajigénye teljesen azonos a diótermesztési célú diófa igényével. Mivel nem a dió, hanem a minél
nagyobb fatömeg az elérni óhajtott cél, a javasolható műtrágyázásban van eltérés. Faanyag céljára 2-1-1 arányban szükséges
a diófát nitrogénnel, foszforral, káliummal műtrágyázni.
Ha nem csemetét telepítünk, a dió magvetésére három módszer ajánlható:
Őszi magvetés
A diót az időjárástól függően november végén, legkésőbb december elején, de mindenképpen a fölső talajréteg
megfagyása előtt kapával fészkenként helybe vetjük.
Tavaszi magvetés előcsíráztatott dióval
Az előcsíráztatás munkaigényesebb a helybe vetésnél, de elég egyszerű módszer. Ősszel barázdába vetünk úgy, hogy a

diók ne érintkezzenek egymással. Ha az időjárás is engedi, március közepétől kezdve néhány helyen óvatosan
belebontunk a sorokba, és megfigyeljük, csíráznak-e a diószemek. Amikor megindult a csírázás, a diókat óvatosan
kiemeljük, és úgy rakjuk végső, vagy csemeteneveléskori helyükre, hogy lehetőleg varratukon feküdjenek, és ha kell, a
gyököcskének kis mélyedést nyomunk a talajba. Ha szállítani kell, a dió nyirkosan tartásáról pl. nedves fűrészporba
fektetéssel gondoskodjunk.
Tavaszi magvetés előáztatott dióval
Az előáztatáshoz nem vetjük el ősszel a diót. Tavasszal a vetés megkezdése előtt 3-4 napig zsákban vízben áztatjuk.
Többhetes késéssel kell számolnunk az előző két módszerhez képest.
A diócsemete viszonylag könnyen felnevelhető, kezelhető és kiültethető, az ültetés ugyanúgy történik, mint a magtermő célú
ültetvény telepítésekor. De vehetünk ötleteket a feketedió-erdő telepítőktől is.
A csemete kiültetése előtt megvizsgáljuk gyökérzetét, és a sérült, esetleg elhalt részeket lemetsszük. A telepítés ősszel
lombhullás után, vagy tavasszal történhet, ha már elmúltak a fagyok.
A későbbiekben a gyomirtásnak állandónak kell lenni. A metszés tekintetében ugyancsak a feketedió-nevelés szempontjai a
mérvadók, és később, a gyérítés során is. A metszési helyeken fellépő gombafertőzés sokszor alkalmatlanná teszi diófánkat
az ipari célú felhasználásra.
Valamennyi dióerdő-telepítésben az első öt évben az alábbi károk elhárítására kell felkészülni.
Gyomosság. Sokszor szinte megoldhatatlan a gyomok elleni védelem. Mégis meg kell oldani.
Rágcsálókár. Az új telepítés gyökerét az egerek, törzsét a nyulak károsítják. Mindegyik ellen a tisztán, gyommentesen
tartott terület a védekezés alapja.
Nagyobb állatok. A házi és a vadon élő kérődzők a fiatal diócsemeték lombját, törzsét súlyosan károsíthatják.
Tűz. A gyomállomány a tenyészidőszakon kívül is, egyes esetekben nyáron is tűzveszélyt jelenthet a dióerdőre.
Gyomirtószer okozta pusztulás. Ha az előző károk ellen szakszerűtlen gyomirtással védekezünk, leendő dióerdőnket
magunk tehetjük tönkre.
Ezek után az általános meggondolások után nézzük sorra a szóbajöhető technológiákat.
1. Diófaerdő tisztán.
Sűrűség: 3x3m = 1.100 fa/ha
Termelési cél: Csomómentes törzs 7,5 m magasságig, kitermeléskor 40 cm törzsátmérő mellmagasságban,
furnérkészítési célra. Minőségi diófadeszkának fűrészelhető törzsek a ritkításból. Melléktermék lehet az összeszedett
diótermés, a nyolcadik évtől.
Várható élettartam: 40 év.
Műtrágyázás: főleg nitrogén, a harmadik évtől kezdve.
Öntözés: 600 mm éves, tenyészidőszakbeli csapadék alatt.
Gyomtalanítás: A fiatal telepítésben életfontosságú, a fák tövétől 1-2 m távolságban. Kézi kapálással, talajműveléssel, a
harmadik évtől lehet gyomirtószerrel is. Mulcsozás is jó.
Metszés: Az első három évben alakító metszés tavasszal rügypattanás előtt és nyáron. A negyedik és a tizenkettedik év
között törzstisztító metszés.
Első ritkítás: A nyolcadik évben, ha a fakoronák összeérnek. 560 db/ha maradjon. A selejtanyag tüzifa.
Második ritkítás: A tizenhatodik évben. 300 db/ha maradjon. A selejtanyag fűrészáru.
Növényvédelem: Erős xanthomonaszos és gnomóniás fertőzés esetén rezes készítménnyel.
2. Vegyes hasznosítású diófaerdő.
Sűrűség: 4x4 m = 660 fa/ha
Termelési cél: Csomómentes törzs 4 m magasságig, kitermeléskor 40 cm törzsátmérő mellmagasságban, furnérkészítési
célra. Minőségi diófadeszkának fűrészelhető törzsek a ritkításból. Melléktermék lehet az összeszedett diótermés, a
nyolcadik évtől.
Várható élettartam: 27 év.
Műtrágyázás: Ajánlott a rendszeres műtrágyázás. Nitrogén a harmadik évtől kezdve, kálium és foszfor a hatodik évtől.
Öntözés: 600 mm éves, tenyészidőszakbeli csapadék alatt, a nevelés végéig.

Gyomtalanítás: A fiatal telepítésben életfontosságú, a fák tövétől 1-2 m távolságban. Kézi kapálással, talajműveléssel, a
harmadik évtől lehet gyomirtószerrel is. Mulcsozás is jó.
Metszés: Az első három évben alakító metszés tavasszal rügypattanás előtt és nyáron. A negyedik és a tizenkettedik év
között törzstisztító metszés.
Első ritkítás: A nyolcadik évben, ha a fakoronák összeérnek. 560 db/ha maradjon. A selejtanyag tüzifa.
Második ritkítás: A tizenhatodik évben. 300 db/ha maradjon. A selejtanyag fűrészáru.
Növényvédelem: Xanthomonaszos és gnomóniás fertőzés esetén rezes készítménnyel, almamoly ellen rovarölőszerrel.
3. Diófaanyag nevelés agroforestry-ben.
Sűrűség: 6x3 m = 555 fa/ha
Termelési cél: Csomómentes törzs 4 m magasságig, kitermeléskor 40 cm törzsátmérő mellmagasságban, furnérkészítési
célra. Minőségi diófadeszkának fűrészelhető törzsek a ritkításból. Éves mezőgazdasági hozam. Melléktermék lehet az
összeszedett diótermés, a nyolcadik évtől.
Várható élettartam: 30 év.
Műtrágyázás: Ajánlott a rendszeres műtrágyázás. Nitrogén a harmadik évtől kezdve, kálium és foszfor a hatodik évtől.
Nitrogénmegkötő kultúrák termesztése ajánlott, lucerna kivételével.
Öntözés: 600 mm éves, tenyészidőszakbeli csapadék alatt, a nevelés végéig.
Gyomtalanítás: A fiatal telepítésben életfontosságú, a fák tövétől 1-2 m távolságban. Kézi kapálással, talajműveléssel, a
harmadik évtől lehet gyomirtószerrel is.
Mezőgazdasági (kertészeti) termelés: Kerülendő a burgonya és a paradicsom.
Metszés: Az első három évben alakító metszés tavasszal rügypattanás előtt és nyáron. A negyedik és a tizenkettedik év
között törzstisztító metszés.
Első ritkítás: A tizedik évben, 275 db/ha maradjon.
Második ritkítás: A huszadik évben, 140 db/ha maradjon.
Növényvédelem: Xanthomonaszos és gnomóniás fertőzés esetén rezes készítménnyel, almamoly ellen rovarölőszerrel.
Talán észrevette tisztelt dióerdész Kollégám, - ismerjük már egymást annyira, - hogy a diófaerdő javasolt technológiájának
leírása nem a saját stílusom szerint történt. Nem is hazai a technológia, hanem a miénkhez hasonló éghajlat alól való.
Követhető is, de jobb is kidolgozható.
A probléma abban áll, hogy a közönséges dió faanyagnevelésével kapcsolatos erdészeti kutatások
ugyanannyira elhanyagoltak, mint a kertészetiek. A diófa mindenki mostohagyereke, pedig már
mintegy száz éve tartják az erdészek reményteli alapanyagnak. Az eddigi sikertelenségek (téli és
tavaszi fagykárok, gyenge vastagodás, stb.) elriasztották még a kutatókat is.
A jobboldali kép diófaanyagért telepített dió kísérleti területét mutatja, Angliából. A képen nem sok
látszik, csak annyi, hogy a diótelepítés megtörtént. A kísérlet célja a diófa és a nitrogénmegkötő
pillangósvirágú növények kölcsönhatásának kutatása. Eredményekről még korai lenne beszélni.
Svájcban már 25 évesek az erdő céljára telepített kísérleti diófák, Zürich kantonban, Obfelden
község területén. Indiai, Kasmírból származó alapanyagot használnak, diószemeket vetettek. Az elgondolás lényege az volt,
hogy azokon a vidékeken, ahol a diófa még természetes állapotában alkot erdőket, és a diótermésre irányuló szelekció még
nem rontotta le a diófa természetes faanyagtermelési potenciálját, jobb faanyag nevelhető. Ezért a szaporítóanyagot
Kasmírból, valamint a közeli pakisztáni erdőkből hozták. Kontrollként kirgiz, lengyel, svájci és más európai diófák
szolgáltak.

Érdemes megnézni ezeket a képeket. A tiszta, elágazásmentes törzshossz 8,5 m! A fák magassága mintegy 17 m,
törzsátmérőjük 24 m.
Nem érdemes idejekorán lemondani a kísérletek sikeréről. Például amikor a fenti diófák még csak 4-5 évesek voltak, így
néztek ki:

Ezzel együtt is csak 136.000 db erdészeti célú diófa van Svájcban. Semmi.
Faanyagnak nevelt diófák Olaszországban, Veneto tartományban:

Ugyancsak Olaszországban, Toscanában Arezzo felé közelítve találjuk meg a következő képen látható, faanyagcélú
dióültetvényt. A diófák kötése 6x6 m, és minden 6x6 m-es kocka közepén egy bokrosan növő erdei fa található, sűrítés
céljából. A diófák törzsét 3 m magasságig tisztították fel az elágazásoktól, az ültetvény talaja gondos talajmunkával
gyomtalanított. A talaj ezért laza, porhanyós. Eredetileg köves, meszes a talaj. A diófák egyenes növését - más, olaszországi
ültetvényekhez hasonlóan - 3 m-es erős karóhoz történt kikötözés is biztosítja.

Olaszországban egyébként gyakoriak a kisebb területű diófaerdők, tisztán közönséges dióból. Főleg lejtős területeket
hasznosítanak ilymódon.
Akad közöttük elhanyagolt is, mint a következő képen látható, Ancona közelében lévő lejtő.

De többségében mintaszerűen gondozzák az olasz dióerdőket. Campaniában Benevento felé közeledve látható az alábbi
telepítés.

Közelről jól látszik, hogy az erdőt gyengén termő, meszes talajra telepítették. A fák távolsága 4x4 m, minden fa törzse 3 m
magasságig fel van tisztítva, és a fák vastag, hosszú karókhoz vannak kötve.

A gyomirtást gondos talajmunkával oldották meg. A fák állapota alapján joggal remélhető az értékes diófaanyag.

A bemutatott dióerdőt nem öntözik, de máshol előfordul Olaszországban, hogy a sűrűre, 2-3 m-re telepített fákat magasra
akasztott csepegtetőcsővel öntözik, így a traktor nyugodtan eljárhat alatta, a csepegtetőcső nem akadályozza a gyomirtást.
Mintaként egy esettanulmány következik a tisztán, köztes fák nélkül ültetett közönséges dióerdőre.
Az alábbi képen egy erdészeti célú közönséges dió ültetvény látható Olaszországból, Firenze vidékéről, Empoliból. Az
ültetvény körülményei: Tengerszint feletti magasság mintegy 30 m, a talaj jó víztartó képességű meszes (pH=8) homokos
hordaléktalaj, az éves csapadék kb. 800 mm, (nyáron nincs eső), az évi átlaghőmérséklet 14,4 C°. Az ültetvény 1 ha
kiterjedésű, 29 éves. A felhasznált szaporítóanyag a környéken termő diófák magoncaiból állt. Telepítés előtt a terület 40-50
cm-es forgatásban részesült. Az egy éves csemeték mellé 4-4,5 m hosszú póznákat állítottak, a vezérhajtást ahhoz kötözték.
Az első öt évben pillangós virágú köztesnövényeket termeltek a területen, és évente növekvő mennyiségű, 2-8 kg komplex
műtrágyát juttattak ki, fánként. Nem öntözték. Évente 2-3 alkalommal részesült talajmarós talajművelésben. A fákat évente
intenzíven metszették, 4 m-es magasságig. Gomba- és baktériumos betegségek ellen évente rezes permetezést alkalmaztak,
ami hatásos volt, jelentős károsodás nem érte az ültetvényt. Az ültetvény 20 éves kora körül ritkítást végeztek, minden
második fát kivágták, ezáltal a hosszirányú sorok átlósra változtak. Ritkításkor a fák átmérője kb. 30 cm volt.

Vegyes dióültetvények
A diófa a természetben nem szokott tiszta állományokat alkotni, a feketedió is más fafajokkal vegyes erdőkben él:

Ha a természetet másoljuk, vegyes dióültetvényeket alakítunk ki. Például cseresznyefával vegyítünk, annak is szép faanyaga
van.

Három esettanulmány következik, meglévő vegyes fajú dióültetvények leírása. Közös tanulságuk, hogy ha a diófa igényeit
kielégítjük, akkor erősen eltérő módszerek is sikerre vezetnek. De ha nem tudjuk kielégíteni a diófa igényeit, akkor nem
vezetnek eredményre, amint a harmadik eset mutatja.
A diónak fekete dióval alkotott hibridje már nem olyan sötét fát termel, mint a fekete dió. Ennek a hibridnek a tulajdonságai
a két faj között vannak, inkább mindkettőnek az előnyeit örökölte. Például vagy tíz nappal később hajt ki, mint a dió, így
virágait a fagy már nem veszélyezteti annyira. Persze ez a körülmény a faanyagtermelésben érdektelen. A
faanyagtermelésben nem a nővirágot, hanem az egyenesen továbbnövő csúcsrügyet féltjük a májusi fagyoktól.
A következő két képen közönséges dió-fekete dió hibrid-ültetvény és annak részlete látható. Az ültetvény 18 éves,
Franciaországban, Dordogne megyében 30 m tengerszint feletti magasságban található, ahol az éves csapadékátlag 748 mm,
az átlaghőmérséklet 12 C°. A talaj mély szerkezetű, jó vízellátású, de levegőtlen. 25 cm-ig homokos hordaléktalaj, 75 cm-ig
agyagos, mélyebben homokos-agyagos hordalék van. A talaj enyhén savas, 6-6,7 pH kémhatású. Az ültetés előtti
talajelőkészítés csak középmély szántásból és boronálásból állt. Az ültetés kézi ásóval történt, 8x8 m-re. A 2.-5. évben
kukorica köztesnövénnyel voltak a sorközök hasznosítva, ezekben az években a diós öntözést is kapott, és ezen kívül évente
400 kg/ha vegyes és 200 kg/ha nitrogénműtrágyázásban részesült. Kétévente Ca és Mg pótlás is történt. Ezekben az években
erős gondot okozott a túl erős hajtásnövekedés, sok volt a kukoricaművelés miatti töréskár és a szélkár. A 6.-12. évben a
területen alkalmi talajművelés történt, a diófasorok vegyszeres gyomirtásban részesültek. A 13. évben 200 kg/ha N+P
műtrágyát kapott, a 14.-17. években csak talajművelés folyt a területen. Metszést az 1.-8. években végeztek telente, amit
augusztusi zöldmetszés egészített ki. A fatörzseket átlagosan 3,4 m magasságig tisztították fel. 18 év alatt a fák 12,5 m

átlagmagasságot értek el, az évi átlagos körméret-növekedés 3 cm volt, de a legnagyobb fák 80 cm, egyesek pedig 100 cm
körméretet is elértek. Az ültetvényben az átlagos törzsátmérő 22 cm.

Az ültetvény részlete:

A következő kép is feketedió-közönséges dió hibrid ültetvényt ábrázol, kukorica köztessel. Az ültetvény Franciaországban,
Cause de Clerans községben található, 11 éves, 10x10 m-es kötésű. Az éves csapadék átlagosan 748 mm, a középhőmérséklet
12 C°. Az ültetvény völgyben, egy domb lábánál található. A talaj 60 cm mély, jó szerkezetű, jó vízháztartású és kellően
levegős. Főleg agyagos hordaléktalaj, meszes bemosódással, 10-20 % kővel a talajban. A kémhatás közel semleges, 6,5-7 pH.
A telepítés előtti talajelőkészítés csak szokásos szántásból és boronálásból állt, az ültetés kézi erővel, ásóval történt. Az
ültetvény az első télen a szarvasoktól jelentős vadkárt szenvedett, ezért a második évtől a fákat egyedileg törzsvédőzték. A
sorközökben 7 éven át kukoricát termeltek köztes növényként. A 8.-9. évben fűvetés után juhokkal legeltették, a 10.-11.
évben évi kétszeri talajművelésre tértek át, a két művelés között pedig valamilyen takarónövény borította a területet. Az első
három évben júniusban metszettek, a 4.-9. évben pedig júliusban. A metszés célja a törzs 4 m magasságig történő feltisztítása
volt. Ez a cél 11 év után 2,8-5,6 m magasságú tiszta törzs elérésével realizálódott. A fák növekedése igen jó volt. 5 év után 5,4
m, 8 év után 8,7 m, 11 év után 10,7 m átlagmagasságot ért el az ültetvény. Ugyancsak kiemelkedően jó volt a fák vastagodása
is. 11 év után a fák törzskörmérete átlagosan 58 cm, az évi átlagos növekedés 5,2 cm volt. A fatörzsek átlagos átmérője 17
cm, de a fák 18 %-a nem éri el a 15 cm-t, 25 %-a pedig meghaladja a 20 cm-t.

Harmadiknak pedig egy vegyes dióültetvényt ismertetek, amelyben a fő erdőalkotó fa a (közönséges dió x fekete dió)
hibriddió, de kontrollként elég sok közönséges dió is közé lett telepítve. A telepítő elgondolása az volt, hogy más erdőalkotó
fákkal és bokrokkal sűríti be az ültetvényt, ezzel mintegy védelmet nyújt a diófáknak az egyébként széljárta területen, és
növekedésre serkenti a diófákat a konkurens erdei fák növekedése. Az ültetvény 2,5 ha területű, jelenleg 6 éves, benne a
diófa-állomány térállása 8x8 m. A vegyes erdei fák a diófáktól a sorokban is és a sorközökben is 4 m-re vannak, a bokrok
közelebb. Bár az éves csapadék ez esetben is, mint az előző két tanulmánynál eléri a 800 mm-t évente, és az éves hőmérsékleti
átlag 12 C°, a diófák növekedése eddig igen gyenge volt. A hiba nagyrészt a talajadottságokban kereshető. A talaj ugyan
foszforban gazdag, mészmentes agyagos hordaléktalaj, 10-20 % kővel, a kémhatása se rossz, a felszínen 6, 1 m mélységben
7,5 pH-jú, de igen rossz szerkezetű, vízgazdálkodású. Az év folyamán többször vizessé, nyirkossá válik, a talajvíz szintje
nehezen csökken le. A terület korábban szántóföldi művelésbe volt véve, a telepítési előkészület is mindössze egy szokásos
szántásból, boronálásból állt. Az ültetést kézi erővel, ásóval végezték. Telepítés óta a művelést se vitték túlzásba, a megnőtt
gyomokat évente egyszer szárzúzóval vágták le. Az ültetvény állaga a hatodik évre már beállt, eleinte nagy lopáskárral kellett
számolni és rendszeresen pótolni. Metszést minden évben nyáron, június-júliusban végeztek. A növekedés eddig lassú volt,
feltételezés szerint elsősorban a talajvíz miatt. És bár az erdei fák valóban mérséklik a szélveszélyt, de a diófáktól tápanyagot
is vonnak el, ezért a diófák növekedése, vastagodása nem kielégítő.

Az ismertetett négy eseten túl természetesen létesíthetünk erdőt tisztán fekete dióból is, ezzel hamarosan külön foglalkozunk.
Az alábbi képek feketedió-ültetvényekből valók.
Fiatal feketediós képei:

Ha értékes faanyagnak való fákat akarunk nevelni, nem kell feltétlenül erdőben vagy ültetvényben gondolkoznunk. A ház, a
tanya körül kisebb területen is ültethetünk faanyagnak való diófákat. Szép diófasor alakítható ki a tanyához vezető út két
oldalán vagy a telekhatáron. Más célra hasznosíthatatlan zugokat, kisebb földdarabokat is nyugodtan betelepíthetünk
faanyagnak való diófákkal.
Feketedió-fák Spanyolországban, Vilar de Barrio faluban:

Az előző két képen összehasonlíthattuk, hogy öt éves korukban milyen fejlődési különbség látható a gyomos és a gyomirtott
területen nőtt feketedió-fák között.
És egy feketedió fasor az Egyesült Államokban:

Egy nagyon érdekes dióültetvény látható itthon, Veszprém megyében is. Idősebb akácfa-sorok közé ültetett közönséges dió

sorok, az akácfa nitrogén-megkötő képességét kihasználva. Látjuk, az akác közelsége, amit idehaza csak talajzsaroló fának
tartanak, jóhatású a diófák fejlődésére.
A diófák növekedésével az akác kitermelhető.

Egy évvel későbbi képek a téli metszés idején:

Érdekes. Majd megnézzük nyáron is. Például 2011-ben:

Hajós közelében is van egy faanyagcélú diófaerdő, 2 ha területen. Képem nincs róla, csak hallomásból tudok róla.
Faanyagcélú diófa bármilyen apró, félreeső területre telepíthető, de ha nem telepítjük, az is megoldás, ha csak hagyjuk, hogy
nőjön. Például egy diócsemete-nevelő terület értéktelen csemetéinek maradványaként.

Jó az elgondolás, csak egy kritikám van. Túl sűrű. Félméteres-egyméteres térállás helyett minimum 2x2 méteres, de inkább
nagyobb térközt kellene hagyni.
Örömmel jelentem tisztelt leendő erdőbirtokos Kollégámnak, hogy megindultak és néhány éve erősen folynak a hazai
hibriddió-kutatások is, az Erdészeti Kutatóintézetben. Általában a diófa ültetvényszerű termesztésével 1980 óta foglalkozik az
intézet, hibriddióval pedig néhány éve.
Hazai hibriddió-klónnal még nem rendelkezünk, de a természetes hibridizáció eredményeként létrejött egyedek mindenben
igazolják a fajközi hibridek erős növekedési erélyét.
A Kutatóintézet az ország sok pontján egyszerre létesített kísérleti parcellákat, összesen 60 ha területen 35 parcellát, ezek
közül a hajdúböszörményiből mutatok három képet.

A telepítés hazai erdei fafajokkal elegyesen történt, a hazai fafajok közül a kocsányos tölgy bizonyult a legjobbnak. A hazai
faanyagok közül az a legértékesebb, a hibriddió faanyagának ára pedig a kocsányos tölgyének kétszerese. De csak akkor, ha
a gyökeres gyökfő is kiemelésre kerül. Ezen kívül a törzs felső része, a koronaelágazás is szép rajzú, érétékes.
Hát, szépek, ígéretesek a hazai kísérletek. Ha érdekli tisztelt erdőművelő Kollégámat, Berényi Gyulához vagy Csiha Imréhez
forduljon.
Végül egy hibriddió ültetvény Franciaországból, St. Jean en Royans községből, apró, félreeső parcellán. Ilyen nálunk bárhol
létesíthető lenne.

Fafeldolgozás
Mottó:
"Látod, a diófát felszeletelve"
(Dévai Nagy Kamilla: Fénykép az ágyam felett)
A nyers diófaanyag száradása viszonylag lassú, de száradás alatt nem vetemedik. Ha gyorsítják a szárítást, minőségromlás
adódhat.

A faanyag szárítható természetes úton, a fakereskedő vagy a fafeldolgozó üzem udvarán. Például Gyömrőn:

Diófarönkök szárítása Törökországban:

De jó, hogy ráleltem a fenti diófarönkös török képekre!
Módom nyílik idézni Orbán Balázsnak, az 1849 utáni, törökországi emigráció résztevőjének Bursa felé utaztában írt
észrevételeit a diófarönkökről.

"Még leginkább értékesíthető a roppant mennyiségben vadon tenyésző diófa, mert Nyugat-Európában a diófa megszűkülvén,
azt innen Kis-Ázsiából szállítják Franciaországba. E végett francia ügynökök barangolják be Kis- Ázsiának tengerparthoz
közel eső vidékeit, a diófa törzseket bizonyos meghatározott mértékre elfűrészelik s teveháton a kikötőkbe vivén, hajón
szállítják Franciaországba. Egy ily ügynökkel éjjeli tanyául szolgáló egyik falu ronda hánjában együtt szállásolván, azon
kérdésemre, hogy hát kifizeti-e az ily messziről való költséges szállítást a diófa, ő elmondotta, hogy egy ily törzsről több száz
méter furnir szeletet nyernek oly módon, hogy a törzs bizonyos oly folyadékba forog, amely fellágyítja és a leszelt vékony
lemeznek kelmeszerű hajlékonyságot ad. A gép finom keresztfűrésze folyton szeli a forgó törzsről a fellágyított felületet,
amely egy hengerre tekeredik fel s ily módon egyetlen törzsről oly mennyiségű ily vékony szeletet nyernek, mely háromnégyszáz frank értéket képvisel.Ebből aztán megértettem, hogy az ily messziről való szállítás nagyon is kifizeti magát."
Megállapítható, a törökországi diófakitermelés és export már hosszú multra tekinthet vissza. És milyen méreteket ért el! A
méretek az alábbi, szintén török képekről érzékelhetők.

Diófarönkök (feketedió-rönkök) Amerikában, fűrészelés előtt:

De mostanában inkább mesterségesen szárítják, és ha kell, gőzölik is. Diófa-szárító:

A feketedió esetében a gőzölésnek különös jelentősége van, gőzöléssel érhető el, hogy a szíjácsa is bebarnuljon. Bár van, aki
szerint a gőzölés tulajdonképpen csalás, mert a fa külső, kevésbé értékes rétegét is drága gesztként tudják eladni.

Tekintse meg, tisztelt Kollégám a következő képet. Igaz, nem közönséges dió, hanem feketedió faanyagát mutatja, de a
tanulság azonos. Ha ilyen szürkés elszíneződést látunk a faanyagon, gőzöléses kezelésre gyanakodhatunk. Hogy mégse volt
gőzölve, az a felső, világosabb szíjácsréteg színéből látszik, mert gőzöléskor az is besötétedett, minimum elszürkült volna.

A rönk száradása után alapjában két úton kerül feldolgozásra a diórönk. A hosszan egyenes, hibamentes rönkökből furnér
készül. Jól feldolgozható furnérnak, ez drágasága miatt fontos. Felülete a megmunkálás során tiszta, sima marad. A többiből
rendszerint diófadeszkát vágnak.
Furnérkészítés előtt lehántják a diófa kérgét. Kérge könnyen hántható.

Furnér vágás módszerei diófa-rönkből: Lehet körkörösen vágni, félkörösen vágni, végül lapokra vágni. A furnér sokszor
vékonyabb, mint 1 mm.

Ezekből a furnérvágási módszerekből a negyedik a legáltalánosabb, legegyszerűbb. Először félbevágják a lehántott kérgű
rönköt szalagfűrésszel, majd a két félrönköt melegítik, gőzölik. Ezzel puhul a diófa anyaga. Alkalmassá válik félmilliméteres
furnér vágására. A gépet 0,5-1 mm közötti vágásra állítják be, és a furnér-rétegeket egymás után következő síkokban
vágják. Szárítás és körülnyírás következik még.
Minden rönkből három furnérlapot szokás félretenni értékesítési mintának. Egy félrönkből származó összes furnérlapot
egyazon raklapra rakják.
A furnérvágás eredménye: Diótönk-furnér a törzs és a gyökér találkozásától:

A hibamentes furnérnak nem alkalmas diórönkökből deszkát vágnak. A legtöbb diófarönk, főleg a diótermő fák rönkje, nem
felel meg a furnérvágás követelményeinek.

De mielőtt a deszkavágás mélységeibe betekintenénk, álljunk meg egy pillanatra, tisztelt fafeldolgozó Kollégám! Mert egy
határhoz, a faiparosság és a szobrászművészet határára értünk.
Ha furnérnak nem is, de szobrászati alapanyagnak még jó lehet diófarönkünk. Így gondolta egy névtelen amerikai
szobrászművész is, aki az alábbi, belül gombakáros diófarönköt saját műalkotásként árulja, "Rönk" címmel.

Valószínű, hogy már el is adta, mert már vájja a következő rönköt.

És George Nakashima asztalos, egyben szobrászművész is így gondolta, aki "Természet, Lélek és Forma" sorozatában a
"Kétfelé ágazó diófa" című szobrot alkotta:

A Nakashima-szobor asztalos-célra kevésbé értékes diódeszkából készült. Ugyanilyen a következő deszka is, ahol a faanyag
belseje jól láthatóan gombakáros. De műalkotásnak ez is megfelel, a természet remekének.

Ha mégsem szobrot, akkor deszkát készítünk a diórönkből. Diódeszka vágásakor nem a faanyag egyenletessége,
hibátlansága az érték, hanem színezete, rajzolatossága, hibái.
Jó tulajdonsága a diófaanyagnak, hogy jól fűrészelhető.
Deszkakészítés előtt tehát nem hántják le a kérget. Fontos viszont, hogy kijelöljék a legcélszerűbb vágásfelületet. Ezt
többszöri méricskélés előzi meg.

Az első hosszanti vágásokat manapság már nem gatteron, hanem ilyen, fűrészmalomnak nevezett gépeken végzik a
diórönkökön. A vágás és eredménye:

Tisztelt, diófát szerető Kollégám, tessék elképzelni, mi van akkor, ha szép, kedvenc diófánk kidől.
Ez nem fikció, olyan baleset, ami mindegyikünkkel megeshet. Főleg diófánkkal. Ez esetben csináljunk hasznot a kárból,
mentsük, ami menthető.
Amerikában az ilyen esetekre szolgáltató hálózat áll rendelkezésre, akik házhoz mennek, és a helyszínen vágják deszkára az
értékes diófaanyagot. Magyarországon ilyen szolgáltatás nincs, ezért a következő képregény ezt meséli el.
1. Kidőlt a diófa, jelen esetben egy feketedió-fa.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Kész is a munka.

Tisztelt vállalkozó szellemű Kollégám, hasonló, helyszíni fűrészelő szolgáltatás iránt biztosan lenne igény Magyarországon is.
Konkurencia biztosan nincs.

Tisztelt diófatulajdonos Kollégám, mindenkit, minket is érhet olyan baleset, hogy kábeltévét vagy akármi hasonlót vezetnek el
a diófánk mellett. És ezért ágait kell levágni.
Kár lenne a diófaágakat eltüzelni, diódeszkának még nagyon jók lesznek. Egy amerikai feketedió-fa példáján nézzük meg,
mit kell ilyenkor tennünk.

Hívassuk el a mobil deszkavágó vállalkozót.
Hogy ilyen nincs nálunk? Hát erről beszéltem! Ha ilyen vállalkozásba fognánk, monopolhelyzetben lennénk az országban, de
még a Kárpát-medencében is.
Kevés a jelenlegi jövedelmünk, és nem kínálnak más munkát? A monopolhelyzet monopolárakat, monopoljövedelmet jelent!
Na, szóval, megjön a vállalkozó. Helyesebben: Megjövünk mi a megrendelőhöz.

Beállunk az udvarra és vágunk.

Még mindig a költségeken gondolkozik tisztelt Kollégám? Van megoldás, mint a kép mutatja: feketefoglalkoztatás!

Végül a munka eredménye és eredménytelensége. Egy szög a diófában, és új fűrész-szalagot kell vennünk.

De piac lenne, mert mindenkit érhet olyan baleset, hogy kábeltévét vezetnek a lakásába.
Még Amerikában, amely állam egyébként a legfejlettebb állam a világon, - persze, szigorúan csak a diófafeldolgozás
szemszögéből nézve, - se mindenki követi az általam ismertetett jó példákat. Olyan ember is van, hadd mutassam meg képről
is, aki láncfűrésszel végzi a hosszanti darabolást is. De meg is van az eredménye, a képeken látható a metszet.

Visszatérve a diófaanyag tulajdonságaira, amit egyébként kár lenne nem folytatni, egy hibája van azért a diófaanyagnak.
Baltával rosszul hasad. Nem is szabad baltával nekiesni! Inkább fűrésszel, mint az alábbi képen is. Diódeszkák vágása:

Vagy automata fafeldolgozó gépsoron dolgozzák fel deszkáját, mint ahogy az Kansas-ban szokásos, a feketedióval:

Diófaanyag megmunkálása szalagfűrészen:

Az eddigiekben azt sugalltam tisztelt olvasó Kollégámnak, mintha a diófeszkák vágása igen egyszerű, könnyű munka lenne.
Pedig mint minden komoly munkába, a diódeszka vágásába is csak előtanulmányok után szabad belevágni. (Belevágni a
vágásba? Hogy milyen rosszul fogalmazok! Belevágni a diófába.) A következő kép azt illusztrálja, hogy a farönkből melyik
részen milyen rajzolatú deszka nyerhető. A felső kijelölés szerinti vágás foltos rajzolatot eredményez, a jobboldali
sugárirányú vágás szálas rajzolatot, és lehetséges a baloldali szerinti vegyes, inkább esztergálásra szolgáló hasáb kinyerése
is. A második kép a vágás eredményét mutatja.

Ha vadászfegyvernek való puskatus a célunk, speciálisan, lehetőleg mindig csak radiálisan szabad fűrészelnünk. Mert a
diófaanyag radiálisan nagyobb hajlító- és ütésszilárdságú, jobban ellenáll a torziós erőnek, a szakító erőnek.
Egy vastagabb diófarönk vágásmintáit az orosz faipari szabvány rajza szerint mutatom. A baloldali minta szerint először
negyedelni kell a rönköt, és a negyedeket kell a rajz szerint tovább vágni. Jobboldalt pedig nem a mennyiség, hanem a

minőség a cél. Csak radiálisan! Sok a veszteség, de így a legszebb a faanyag.

Tisztelt, diófát szerető Kollégám, kérem, egy pillanatra húnyja be a szemét, amíg a következő képen túl nem jut, olvasás
közben! Mert kivételesen nem diófát mutatok. Csak azt, hogy hogy lehet egy rönköt teljes egészében radiálisan felvágni.

Most, hogy radikálisan vágtunk radiálisan, kinyithatjuk a szemünket, és megnézhetjük, mit csináltunk. Diódeszkákat.
A szellősen rakott deszkák a további készletezés során is száradnak. A további feldolgozás céljától függően vékonyabb például 1 collos - és vastagabb deszkák vághatók.

A dió faanyaga faipari gépekkel, szerszámokkal igen jól megmunkálható. Fája jól gyalulható, polírozható. Erénye a
diófaanyagnak, hogy méretállandó.
A diódeszkák felületét kétkéses gépen gyalulják simára:

Egy szép diófadeszka és további diódeszkák:

Diódeszkák válogatása további feldolgozás előtt:

A méret ellenőrzése, kötegelés és raktározás:

Raktározni esőtől, nedvességtől védett, száraz, szellős helyen kell a diófadeszkát.

Nem a padozatra rakva, mert onnan nedvességet szívhat fel, és nem szorosan egymáson, mert befülledhet.

További diódeszka készletek:

Diódeszkák szállítása további feldolgozásra:

Deszkakészítés szempontjából nem hátrány, ha a faanyag görcsös. Sőt, a mintázatosság előny, érték.

További diódeszka minták a mellékletben.
A diófa jól ragasztható, ez a tulajdonsága teszi alkalmassá arra, hogy a deszkaméretet el nem érő fűrészáruból értékes bútorés egyéb anyagok készüljenek, ragasztással. A mellékelt kép dióparkettát mutat ugyan, de ugyanígy néz ki a ragasztott
diófaanyag is.

A mutatott kép azt is illusztrálja, hogy a ragasztott anyag sokszor szebb is, mint a szabvány szerinti szélességben vágott
deszka. Azért, mert erre a célra felhasználható a nem faanyagnak, hanem diótermesztés céljára
nevelt diófák anyaga is. A kép is dióültetvényből származó faanyag felhasználását mutatja.
A diófa anyaga jól kezelhető páccal, lakkal. Diófából fényes vagy matt felület egyaránt kialakítható.
Olajjal is ugyanolyan jól kezelhető, mint poliészter lakkal.
Ha az ember a diófa-feldolgozás félkésztermékeit nézi, kedvet kap valamit csináltatni diófából, amit
hazavihet, amivel lakását díszítheti.
Vastag diódeszkából erős ragasztott platformok, aljzatok, munkalapok készíthetők.

Ragasztott szlovén és horvát diófaanyagok:

A diófaanyag jól esztergálható is. Esztergályozás céljára különböző méretű hasábokat vágnak a diófaanyagból. Ha a
hasábokat nem teljesen száraz - 10 %-os - diófaanyagból vágjuk, ajánlatos a hasábokat felhasználásig papírba csomagolni,
hűvös helyen tárolni, hogy a túl gyors száradást elkerüljük.

Jobbra fuvola készül diófából, esztergagépen.
Fém kötőelemekkel jól rögzíthető. Jól szögelhető, csavarozható, stb.
A feldolgozás, tárolás, használat során egyre ügyeljünk: Nedvesség ne érje, mert akkor
gombakártétel miatt kékesfekete elszíneződést kap! Szárazon viszont egyáltalán nem kell
gombakártétellel számolni.
Lúgoknak a diófaanyag kielégítően ellenáll, savaknak pedig kifejezetten jól. (Más
faanyagokhoz viszonyítva!)
A diófát festeni, pácolni kiválóan lehet. Fényezéssel kivételesen szép felületet ad.
Most, hogy fel is dolgoztuk diófaanyagunkat, és nagy mennyiségben áll rendelkezésre diófurnérnak alkalmas diófarönkünk,
szeretnénk végre eladni, hiszen 25-30 éve várunk erre a pillanatra.
Most vigyázzunk nagyon.
És legyünk körültekintők.
Mert a diófaanyagnak nincs kialakult piaci ára, leendő vevőnk tehát nagyon be akar csapni minket, mert nincs mihez
viszonyítanunk az általa kínált árat.
Az angliai, northmoori erdészeti kutatóintézet tájékozódott az árkérdésben, és úgy találta, a furnérnak alkalmas rönkért
(minimum 2,2 m hosszú, 40 cm átmérőjű) a minimálár 700 angol font, köbméterenként. A jobb minőségű furnéranyagért
pedig 1000-1100 font/m 3. Ezt szorozzuk be az adott árfolyammal.
De előrejelzésük szerint ez az ár csak emelkedhet a jövőben.
Most, hogy ismerjük az árakat, ismerjük meg a képen látható úriembert is. Ő nem egy gazdag diófatulajdonos, aki most adja
el kincset érő diófáját. Ő diófafeldolgozó. De számára is kincset ér ez a diófa, mert amíg a felvágása eltart, addig biztosan
van munkája.

Ha diófa van, minden van, ha diófa nincs, semmi sincs.

A feketedió mint faanyag

A legkeresettebb mérsékelt égövi faanyag a feketedió fája, ezért arról kissé részletesebben kell szólnunk. Az Egyesült
Államok összes fafeldolgozásának mintegy 2 %-a feketedió.
A feketediónak szép és értékes faanyaga van, Amerikában igen sokra értékelik. Miért?
Mik a feketedió értékei?
Szép színe
Erőssége
Tartóssága. A legtartósabb keményfa.
Száradás alatt nem görbül, nem vetemedik
A faipari gépekkel igen jól megmunkálható
Gőzöléssel jól hajlítható.
Időjárásálló
A feldolgozók és a fogyasztók keresik
A feketedió keménysége:

A feketedió fájáról mindaz a jótulajdonság, ami a mi diónkat jellemzi, szintén elmondható. Keresztmetszete:

Fája kemény, térfogatsúlya közepes (640 kg/m3), erős, ugyanakkor porózus
is. A faanyag nagyítva jobbra látható.
Gyengesége a feketedió-faanyagnak, hogy hajlítószilárdsága (90 N/mm2) és
törőszilárdsága mérsékelt. Merevsége alacsony fokú.
Egy nagy fáért dollárezreket is fizetnek, részben szépsége, jó
megmunkálhatósága, részben a kínálatot meghaladó kereslet miatt. Exkluzív,
drága bútorok alapanyaga. A 19. században készült feketedió-bútorok a mai
aukciók keresett darabjai. Bútorokat, szekrényeket készítenek ma is belőle.
Régebben épületeket is építettek feketedió-fából. Ma már ez elő nem
fordulhatna, drágasága miatt.
Az Egyesült Államok korábbi századaiban a feketedió a kontinens
közönséges faanyaga volt. Ma már hihetetlen, de a 19. században a nagy
vasútépítés idején a vasúti talpfák milliói készültek feketedióból, tartóssága
miatt, azért, mert a talajjal érintkezve nem korhadt el.
Amerika legkedveltebb faanyaga, ezért az amerikaiak részletekbe menően
megvizsgálták. Tessék elképzelni, még mikroszkóp alatt is megnézték! Ott így
nézett ki egy 140 éves, egyenes szálú feketedió faanyagának keresztmetszete:

Feketedió faanyag mikroszkopikus képe keresztmetszetben, valamint hosszmetszetben radiálisan és tangenciálisan: (Elnézést
a csúnya, élénkpiros elszíneződésért, de a Floridai Állami Egyetemen festették meg vegyszerekkel a feketedió faanyagát, a
mikroszkópos felvétel előtt. A valóságban nem ilyen csúnya!)

A valóságban ilyen a keresztmetszete, radiális és tangenciális metszete:

És ugyanaz, még alaposabban megvizsgálva, de megintcsak megfestve:

A faanyag színe általában egyenletesen sötét csokoládébarna, de világosabb barna is lehet. A szín a termőhelytől függően is
eltér. Alkalmanként lilába játszik. A fák korosodásával faanyaguk egyre patinásabb, fénylőbb.

A feketedió kivágásakor a legszebb árnyalatú faanyag zöldes árnyalatú is lehet. Ez a szín nem marad meg, szárításkor a
szokásos szürkésbarnává változik. Sajnos, előfordul, hogy a faanyag színe sötéten foltos. Néha ragyogó foltok is látszanak a
faanyagon, de a feldolgozás során az ilyen anyag nem keresett, mert nem egyenletes. A nagy mintázatú faanyag viszont

keresett, furnérnak is.

Hogy milyen feketedió-faanyagok fordulnak elő? Ó, nagyon sokféle. A faipari szakértők egy sor különlegességet is
megkülönböztetnek a feketedió faanyagán belül. Ilyenek:
Ághelyes:

Fodros:

Foltos, madárszemes:

Könyv:

Márványozott, örvénylő:

A feketediót gyakran más, világosabb színű faanyagok kontrasztjaként is használják.
Mintakép a feketedió faanyagára:

A többi feketedió-faanyag minta mellékletben látható.
Legértékesebbnek az egyenes törzsű, csomó- és hibamentes faanyagot tartják, amiből furnért készítenek. Furnérját
színfurnérozott faforgácslap, rétegelt lemez, farostlemez készítésére használják.
Bár éppen most néztük, hogy milyen szépen változatos tud lenni a feketedió anyaga, mégis az egyenes, párhuzamos szálú
furnéranyagot keresik leginkább. Azt, amelyik egy hüvelyk (kb. 2,5 cm) távolságon belül legalább 6, legfeljebb 9 szálat
tartalmaz. Ha ennél kevesebbet, akkor a vevők gyengébb, lazább faanyagra gyanakodnak, az ennél sűrűbb évgyűrű-szám
pedig a rossz termőhelyet, rossz időjárást feltételezteti, vagyis a gyengébb, kevésbé egészséges növekedést. Ennek
jellemzésére alkalmazzák a faiparban a "textúra" kifejezést. Durva textúrájúnak nevezik a kevés évgyűrűt mutató faanyagot.
Ezt keményebbnek tartják. (Bár én éppen fordítva gondolnám.)

A feketedió-faanyag értékét a színe is befolyásolja, de ez a legvitatottabb kérdés vevő és eladó között. Nemcsak azért, hogy
kinek mi tetszik, persze leginkább a szép barna, hanem azért is, mert a frissen vágott felület akár zöldes árnyalatot is
mutathat, később lehet szürkés is, és végső színét csak érés után éri el. És fontos a szín egyenletessége is.
A feketedió furnér minőségében súlyos értékrontó tényező a legkisebb madárvágta vagy rovarrágta üreg, seb a faanyagban.
Példák a furnéranyagra:
Közönséges furnérlap:

Húrmetszetes lapvágás eredménye:

A feketedió-furnérból főleg bútorokat, szekrényeket, falburkolatokat, ajtókat készítenek. A feketedió-bútorokat így dícséri
egy 1923-as amerikai leírás:
"Jó ízlés és karakter jellemzi az amerikai dióbútorokat. A finom diófaanyagnak karaktere van. Ezért választják a
legnagyobb belsőépítészek a diófát az elegáns lakások berendezéséhez. Tudják, a diófa sohasem ismétli önmagát, ugyanazt a
minőséget produkálja minden megjelenési formájában, minden környezetben. Az amerikai feketedió eredetisége színben és
rajzolatban mindig lenyűgöző. Mély, ragyogóan barna színe sohasem egyforma, mert a természet minden diófánál egy kicsit
megváltoztatja tervét. A faanyag élő, sugárzó színének karaktere van. Mintázatát nem az ember, hanem a természet
intarziája hozta létre. A feketedió minden stílusirányzatnak egyéni formát kölcsönöz. Ára nem magas, a legkisebb lakás
berendezéséhez is elérhető a minőség. Ebben a faanyagban szépség és hasznosság a legmagasabb fokon egyesül. A feketediót
nem lehet mással helyettesíteni."
A szöveg régimódiasan amerikaias, de lényegével egyet lehet érteni.
Furnérnak legjobb - csúcsminőségű - a legalább 40 cm átmérőjű, legalább 2,4 m hosszú egyenes, hibamentes rönk. A
legnagyobb feketedió-fákból többezer négyzetméter vékony furnér nyerhető ki.

A termőhely igazi értéke a feketedió-erdő kitermelésekor mutatkozik meg. Az igazán jó termőhelyen 30 év elteltével nem a
fent írt 40 cm-es, hanem 60 cm-es törzsátmérő is elérhető. Tessék kiszámolni, 1 ha-on hány százalékkal, hány köbméterrel
nagyobb hozam is elérhető az átlagosnál.

Furnérkészítésre alkalmas feketedió rönkök:

Közelebbről:

A furnérnak nem megfelelő faanyagot deszkának dolgozzák fel. A deszkaanyagnál, a fűrészáru minőségű faanyagnál már
nem követelmény az egyenes szállefutás, bár a faanyag neveltetési körülményeiből adódóan legtöbbször a deszkák is egyenes
szálúak. Követelmény ellenben a 30 cm-es törzsátmérő és a 2,4 m rönkhossz.

A deszkának felvágott feketedió-faanyagot oldalasnak (flitch) nevezik Amerikában:

A nem egyenes, hanem rajzolatos deszkák is keresettek. A rostok lefutása ez esetben hullámos vagy habos lehet. Bár a
termesztők az egyenes rostlefutású feketedió-anyagra törekszenek, a feketedió rajzolata a többi keményfához viszonyítva a
legnagyobb változatosságot mutatja. Természetesen, rögtön a közönséges dió után.

A feketedió fájának mintázata, rostjainak lefutása - már csak neveltetéséből adódóan is, lásd a feketedió termesztésénél
leírtakat - legtöbbször egyenes szálú. Mégis, ha törzsének elágazásánál lévő faanyagból készítenek deszkát, az is értékes. A
mintázat lefutása a következő képeken a törzs elágazására utal.

Ilyen deszkából készült asztalt látunk a "Mi készül diófából?" fejezet "Íróasztal feketedió tetővel" c. képén is.

A feketedió-furnérnál nem lehet észrevenni, de a deszkaanyagon már látszik a feketedió fájának egy érdekes sajátossága,
nevezetesen az, hogy más színe van a külső és más a színe a belsőbb faanyagnak. A fatörzs belső, nagyobb része - gesztje adja a jellegzetes, sötét színű feketedió-faanyagot, a külső rész - a szíjács - világosabb, krémfehér vagy szürkés.

Ez a színeltérés jól látszik az alábbi két képen is, ahol fűrészelés előtti és alatti feketedió rönkök láthatók.

És itt a kétféle faanyagot jól elkülönítő feketedió-deszka.

Ez a deszka kizárólag a gesztből készült.

Sőt, jól látszik a furnéranyagon is. Hengeres furnérvágásból származó szíjács-furnér, a világos színe miatt nem is gondolnánk
feketediónak.

Nos, ezért se szabad a feketediót korán kivágni. Minél idősebb, annál vastagabb a belső, értékes színű fatömege. Jól látszik a
korán kivágott faanyag - vagy az időben kivágott fa ágai faanyagának - geszt- és szíjács aránya a következő képen.

Feketedió deszkák készletezése:

Deszkaanyagának felhasználása széles körű.
Előszeretettel használja a hajóépítő ipar. Az első világháborúban az amerikai repülőgépek légcsavarjai is fekete dióból
készültek.
Igen sokféle értékes tárgyat készítenek belőle, például puskatusokat. (Ugyanúgy, mint az
oroszok a mandzsúriai dióból. A fegyverkezési hajsza a diófákat is elérte. A japánok se
maradnak le, ők a japán dió fájából készítenek puskaagyat.) A következő képen puskatus
készül fekete dióból egy amerikai faüzemben:

És itt a feketedió-puskatus választék:

Értékes zongorák is készülnek feketedióból. És gitárok.

Gitárnak az a faanyag szép, amelynek a rost-lefutása eleve mutatja a leendő hangszer alakját.

A feketedió-deszkából gyakran készítenek padlót, parkettát. A képek közül az első különösen méltó a figyelmünkre. Magán a
diópadlón csemegézhetünk a dióból, kortyolhatunk a diólikőrből.

Irodai svédpadló feketedióból (Magyarországon is kapható).

Lakásbelsőnek is hangulatos.

Amelyik feketedió-faanyag a fűrészáru fenti minőségi követelményének se felel meg, az is keresett. A legkülönbözőbb
használati és ajándéktárgyakat készítik belőle.

A feketedió tárgyak felülete felületvédő anyagokkal jól kezelhető. Poliuretán-bevonat egy mintaanyagon:

Igencsak megszépül a fekete dió addig egyenes szálú mintázata, ha a törzs tövében, a gyökerek indulásánál vizsgáljuk. Ezért
a feketediót is, ugyanúgy, mint a mi diónkat, tőkéjével együtt szokás kitermelni, és a tőkéjét nevezik Amerikában burl-nek.
Íme egy szép nagy példány egy amerikai faüzem udvarán:

A tönkből készült furnér mintázata:

És még lejjebb, ahol már a gyökerek is indulnak, vagyis az igazi "burl":

További különlegesség a csomós mintázatú gyökér:

És hogy teljes legyen a kép, tudjunk róla, hogy a feketedió kitermelt gyökéranyagának is jól elkülöníthető szíjács- és gesztrétege van. Ha a gyökéranyagot hengeresen vágják furnérra, a külső rétegekből szinte fehér gyökér-szíjács anyag nyerhető.

De a jóból, vagyis a legszebb feketedió-gyökéranyagból is megárt a sok. Ha tisztelt Kollégámat továbbra is érdekli, igen sok
szép mintát találhat a mellékletben.
Ha a feketedió-gyökértől kissé feljebb eső részen szemléljük meg a feketedió deszkáját, ritka esetekben más
különlegességgel találkozhatunk. Akkor, ha a feketedió-deszka közönséges diót termő ültetvényből származik, és az oltás
helye is a deszkán van.

A nagy méretű faanyag értékesebb a szokásosnál. A legnagyobb feketedió fát, amiről tudomásom van, az USA Washington
államában, a Columbia folyó partján vágták ki. Bizonyítottan az állam legidősebb fája volt, kivágáskor törzsátmérője
meghaladta az 1,8 m-t, vagyis törzskörmérete több mint 5,5 m volt, ami annyit jelent, hogy hárman sem érték körül. Csak
összehasonlításul jegyzem meg, hogy az általam ismert legvastagabb törzsű közönséges dió törzskörmérete 434 cm.

A feldolgozásra alkalmatlan feketedió-rönköket külön szállítják be a kitermelés helyéről. De tüzifának még jók lesznek:

A feketedió-faanyagot annyira feldolgozzák, hogy hulladék szinte nem is marad, esetleg csak fűrészpor.
És mit nem szabad a feketedió-fűrészporral csinálni?
Ne használjuk alomanyagként lóistállóban, mert a lovak lába érzékeny lehet rá. A juglontartalmára.

A feketedió termesztéstechnológiája

Az Egyesült Államok Ohio államában, a csiroki indiánok földjén a feketedió az erdők természetes fája. Ha tüzelőre van
szükség, ma is az erdőből gyűjtik össze a viharkárt szenvedett vagy villámcsapott feketedió-fákat. Legalábbis azt állítják,
hogy csak azokat.
A magyarországi tüzifa-gyűjtögető lakosság nem ilyen szerencsés. Ezért beszélnünk kell a feketedió hazai
termeszthetőségéről.
Hogy miért termesszünk feketediót? Mert igen ritka és igencsak keresett faanyag. Nálunk gyakorlatilag ismeretlen, de
hazájára, Északamerikára is vonatkozik a ritkaság és a keresettség.
Tisztelt Kollégám, a feketedió Magyarországon is eredményesen termeszthető faanyagtermelési célra is. Hazai
alkalmazásáról azonban mégsincsenek hírek. Ezért megérdemli fokozott figyelmünket.
A német rajna- és dunamenti erdőkben 1900 körül kezdtek a feketedió erdészeti hasznosításával foglalkozni. Ott ma már
kiváló, százéves példányokkal találkozhatni. Mint ez itt:

Franciaországi kísérlet feketedióval:

És még egy kísérleti feketedió-ültetvény. Azt nem tudom, hogy hol van, csak az biztos, hogy nem Magyarországon. Valahol a
világban. Ahol komolyan veszik a jó minőségű, jól jövedelmező dióerdő-telepítést. Nem, biztosan nem nálunk.

Az a jó, hogy faanyagnak ültetett feketedióval félreeső terület is hasznosítható, amint a baloldali olaszországi felvételen is
látható. És egyetlen fasorban is nevelhetünk csomómentes rönkű feketedió-fákat (jobbra).

Az ültetvény megtervezése
Mottó:

"A legjobb időpont a faültetésre 20 évvel ez előtt volt.
A második legjobb időpont ma van."
(Kínai közmondás)
Ebben a fejezetben a faanyagáért termesztett feketedió erdészeti technológiájáról kell, hogy szót váltsunk.
A diótermelési célú feketedió egészen más kérdés, mert annak más a szaporítóanyag-kiválasztása,
térállása, gyomirtása. De ha erdészeti célú feketedió-állományunk diót is terem, nyugodtan szedjük össze,
használjuk fel, vagy értékesítsük. Mint mellékterméket.
A hazai éghajlati és talajadottságok kiválóan megfelelnek a legértékesebb mérsékelt égövi faanyag
termelésének, ezért nem intézhetjük el a feketedió termesztéstechnológiájának kérdését egy
kézlegyintéssel, hogy az az amerikaiak belügye.
Legelőször arra a kérdésre kellene választ találnunk, hogy miért fogjon,
vagy egyáltalán miért fog valaki a feketedió-faanyag termesztésébe.
A kérdésre racionális válasz nem adható, ez már kívül esik a gazdasági
számítások és az emberi előrelátás körén, és csak megérzés alapján
válaszolható meg.
30 évet számolhatunk az elvetett, elültetett feketedió vágásérett koráig.
Gyengébb termőhelyen pedig akár 50 évet is. Aki feketedió termesztésbe
fog, nincs rá semmi garancia, hogy az értékes fatermés hasznát élvezni
fogja. De aki 20-30 évesen vág bele, és megadja, amit a feketedió
igényel, nagy valószínűséggel gondtalan nyugdíjas kort biztosíthat
magának.
30 évre előre nem lehet megjósolni a feketedió-faanyag árát. Nemcsak a
várható kínálat-keresleti viszonyok ismeretlenek, hanem a technikai
fejlődés és a divat is. Szükség lesz-e diófurnérra a bútorok,
falburkolatok készítéséhez? Vagy ellenkezőleg, addig még tovább nő a
természetes anyagok iránti fogyasztói igény? Milyenek lesznek az
akkori adózási viszonyok? Milyen lesz a mezőgazdasági termelés általános jövedelmezősége és annak következtében a
termőföld ára, a pénzben elvárható hozama?
Csak egy a biztos. Ha betartjuk az alábbi technológiát, nagy mennyiségű és jó minőségű faanyagot tudunk eladásra kínálni a
legértékesebb mérsékelt égövi faanyagból, amit nem véletlen neveznek fekete aranynak is. A magas jövedelmezőség tehát
biztosra vehető.
Persze, a jövedelmet nem adják ingyen. A gondos munka hozza a pénzt, a hanyag pedig viszi.
Hogy mégis valami irányszámot mondjak, azt mondják, megfelelő termőhelyen 30-35 év alatt érhető el 40 cm-es törzsátmérő,
40-50 év alatt pedig 50 cm.
Úgy írom le a technológiát, ahogy a minnesotai egyetemen Mel Baugham és Carl Vogt oktatják. Csak egy kicsit bővítettem.

Az első feladat annak elképzelése, hogy milyen diófaanyagot szeretnénk. A legértékesebb a hosszan egyenes törzsű,
hibamentes diófa. Mint ezek:

Ilyenek nálunk is nevelhetők.
Nézzük meg, az Egyesült Államok milyen hatalmas területén termeszthető sikeresen a feketedió! A mi éghajlatunk ennek a
nagy térségnek körülbelül a középső részének felel meg, azzal az eltéréssel, hogy a szélsőségesen nagy melegek és hidegek
ott jellemzőbbek, mint nálunk.

A feketedió legalább 600 mm, de inkább 900 mm éves csapadékmennyiséget igényel. Ez nálunk sokszor csak öntözéssel
biztosítható. Nem kell drága megoldásra gondolni, egyszerű árasztás vagy más primitív megoldás is megfelel.
A feketedió eredményes termesztéséhez legalább 140, de inkább 170 fagymentes nap kell az éven belül. Ez nálunk bőven
megvan.
A hazai talajok kémhatása tökéletesen megfelel a feketediónak, ami amúgy is igen széles határok között tolerálja a
savasságot és a lúgosságot (5,0-8,4 pH között). Ideális számára a 6,5-7,2 pH, tehát az enyhén savanyú talajt jól bírja.
A talaj legalább 75 cm, de inkább 1 m mélységig kavicstól, kőtől, sziklától mentes legyen, és a mélyben se forduljon elő
vízzáró agyagréteg. A sekély termőrétegű talajokon nem lehet eredményes a termesztésünk. A talajban a 2 mm-nél nagyobb
durva szemcsék (kavicsok) aránya ne legyen több, mint a talaj tömegének 1/3-a.
Azokon a területeken, ahol a feltalaj jó, de a mélyben az említett hibák előfordulnak, a kezdeti években nem lesz problémánk
a feketedió-erdő fejlődésével, csak később. A csökkenő növekedés, a csúcsszáradás, végül az állomány egy részének vagy
egészének pusztulása jelzi az altalaj hibáját.
A feltalaj jó táperőben legyen, a gyenge homoktalajok nem jók. A feketedió a szervesanyaggal jól, 2-3,5 %-ban ellátott talajt
igényli.
Ami a talaj tápanyagokkal, makroelemekkel való ellátottságát illeti, nitrogénből 0,25-0,3 % a jó. Ami a telepítéskor ajánlott

feltöltő műtrágyázást illeti, foszforból 60-80 kg/ha igényt adnak meg, mészből 3-4 t, káliumból 225-275 kg, magnéziumból
375-600 kg az igény, egy hektárra.
A talaj legyen átszellőző, ugyanakkor jó nedvességtartó, és ne álljon meg benne a pangó víz. A talaj szerkezete ne legyen laza
homok, de homokos vályogtalaj már megfelel, ugyanígy a középkötött vályogtalaj, valamint az agyagtalaj is. Jók a
hordaléktalajok is, ha nincs bennük túl sok kő. A jellemzően száraz talajokat kerüljük.
Gyengébb termőhelyen a feketedió fejlődése lassabb, később érjük el a vágásérettséget. Ezen a hátrányon valamelyest enyhít,
hogy az évgyűrűk szűkebbek, a faanyag színe sötétebb, tetszetősebb, ezért a faanyag értékesebbnek tekinthető.
Ha válogathatunk, hova telepítsük, és kedvezni akarunk a feketediónak, válasszunk lösztalajt. Az a legjobb számára.
Gyakran telepítik a feketediót vízfolyások mellé. Szereti is azokat a termőhelyeket, ahol vizet kap. De ha a feketedióültetvény a téli nyugalmi időben átmenetileg elárasztásra is kerül, annyira vizes termőhelyre ne ültessük, ahol a vegetációs
időben is előfordul vízborítás. Vizes mélyedésekben lassabban növekszik, gyengébben fejlődik, törzsvastagodása elmarad a jó
termőhelyen mérttől.
Ha vegetációs időben belvíz, árvíz boríthatja a területet, fontos, hogy a víz ne álljon meg rajta. A fiatal feketedió-csemete, ha
lombját is elönti a víz, két napon belül megfullad.
És ügyeljünk a jégkár veszélyére is. Ahol jégeső gyakran előfordul, az a terület nem való feketediónak.

A feketedió jól nő dombos vidéken is, a völgyekben ugyanúgy, mint a domboldalakon, ha azok nem túl meredekek. 15 %osnál ne legyen meredekebb a lejtő. Egyedül a dél felé néző domboldalakat nem szereti, azok túl szárazak, melegek számára.
Északi, keleti oldalak jobbak.

Fiatal feketedió ültetvény Spanyolországban, Vivero Biena-ban a dombok között:

Ügyeljünk a szélre is! Dombtetőkön általában erősebb a szél, 30 év alatt elkerülhetetlenek a szélkárok. Ezért dombtetőre
csak más fákkal elegyesen telepítsünk feketediót. De kerüljük a széltől teljesen védett mélyedéseket is, a nagyobb fagyveszély
miatt.
A fiatal feketedió-fa jobban nő, ha lombkoronája nincs árnyékban. Ugyanakkor igényli, hogy a közelben lévő nagyobb fák
elfogják előle az erős, viharos szelet és a túlzottan szélsőséges meleget, hideget. Nagyobb fák alá csak akkor szabad
telepíteni, ha azok két éven belül biztosan kivágásra kerülnek.

Miről szaporítsuk a feketediót? A legtöbbször magról szaporítják.
Amerikában az erdészeti célú feketedió-magvakat szép, egészséges fák terméséből szedik össze. A minőségi faanyagot adó
fák egy részét külön kezelik, a területet gyommentesen tartják. Remélhető, hogy az egészséges fák utódai között is nagyobb
számban lesznek az egészséges, szép egyedek.

Akkor vagyunk sokkal szerencsésebb helyzetben, ha a területen korábban is feketedió állomány nőtt, és nemrég került
kivágásra. Ez esetben tősarjról is szaporíthatjuk, mivel jól sarjad, és a sarjaknak igen jó a növekedési erélye. Csak az
idősebb fák tősarjainak gyengül a növekedési erélye.

Egyébként hiába volt a területen feketedió-erdőnk, más erdőkkel ellentétben kivágás után a feketedió magról nem újul meg.
Elsősorban azért nem, mert a dió kiváló csemege, és az erdei állatok, rovarok szívesen fogyasztják.

Ha nincs tősarj-állományunk, amiről a feketedióst újratelepíthetnénk, - ez a leggyakoribb, - és a feketedió-ültetvényünk
magról sem újul meg, akkor egyértelmű, hogy magról vagy csemetéről kell a telepítést elvégeznünk.
Olyan feketedió-szemeket használjunk fel szaporítóanyagnak, amelyek a mi éghajlatunkhoz hasonló területen teremtek, vagy
legfeljebb a miénkhez hasonló éghajlatú területtől 400 km-rel délebbre, vagy legfeljebb 100 km-rel északabbra.
Hangsúlyozom, ez a követelmény a faanyagnak telepítendő dióra vonatkozik. A diójáért termesztendő feketedió esetében nem
lehetünk ennyire megengedők déli irányban.

A feketediótermesztők szívesen szaporítják a jó minőségű faanyagot növesztő fák magvait. Egyes fákat "anyafának"
neveznek ki, és azok dióit rendszeresen összegyűjtik, szaporítási célra. Egy anyafa Virginia-ban, mellette vadon kelt
magoncok:

Az a leginkább célravezető, legeredményesebb módszer, ha a diókat nem a végleges helyükre, hanem faiskolába vetjük, és
egy éves csemetéket ültetünk ki.
Vagy használjunk vadon kelt feketedió csemetéket. Ilyenek itthon is találhatók, feketedió-fák alatt:

De van még egy megoldás. Vásároljunk feketedió-csemetéket. Franciaországban is kaphatók, de Amerikában hirdetnek
"genetikailag szuper" csemetéket is. Ezek oltványok, az alanyuk közönséges feketedió, a "nemes" részük pedig bizonyítottan
szuper faanyagminőséget produkáló feketedió-fák magvaiból szaporított, másod- vagy harmadgenerációs "nemes"
feketediók.
Arra kérem tisztelt Kollégámat, kapásból ne nézzük le ezeket a "genetikailag szuper" oltványokat. Mert ugyan magam is azt
vallom, hogy a szuperjó diófák magonc-utódai a tulajdonságaikat tekintve nagyonis szóródnak, tehát vegyes állományt
kapunk, amiben jók és rosszak is szép számmal vannak, de itt kissé más a helyzet, mint a közönséges, diótermő diónál, ahol mint láttuk - az értékmérő tulajdonságok nagy száma szerint értékelik és szelektálják a leendő diófajtákat.

A faanyag minősége - a termőhely mellett - elsősorban a feketedió-fák életképességétől, növekedés
erélyétől függ. Ez csak egy értékmérő tulajdonság, a többi értékmérő tulajdonságot figyelmen kívül
hagyhatjuk. Ha csak ebben az egy tulajdonságban kívánjuk diófa-állományunkat nemesebbé tenni,
nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy a nemesebb szülő nagy átlagban nemesebb utódokat
származtat. (Bár az embereknél is így lenne!) Tehát van valami ebben a módszerben.
Ez a módszer a réges-régi, még a keresztezéses növénynemesítés előtti növényfajták, az úgynevezett
tájfajták létrejöttére emlékeztet. Azok se, de ez se azonos genetikai állományú, hanem valamilyen
értékmérő szerint a faj átlagából kiemelkedő egyedek sokaságát jelentik.
A francia "genetikailag szuper" csemeték tehát ugyanazzal a módszerrel kerülnek megnevelésre,
mint az Amerikában hivatalosan is faanyagnevelésre elismert feketedió-fajták, a Purdue és a
Tippecanoe, amelyek a nemesítőik szerint annyira jó növekedést és minőségi faanyagot tudnak
produkálni, mint amire a nemesítés nélküli, "vad" feketedió-állomány legjobb 1 %-a képes.
A különbség az, hogy a francia "genetikailag szuper" csemeték nem részesültek állami
fajtaelismerésben. Persze, ettől függetlenül lehetnek jobbak vagy rosszabbak, mint az említett két
fajta. Ha átmentek volna a hivatalos fajtaelismerési procedúrán, akkor összehasonlíthatók lennének
az elismert fajtákkal. Dehát a "szuper" csemeték előállítói nem is jelenthetik be fajtaként
terméküket, mert nem egyöntetű, nem azonosítható. De attól még lehet jó.
A genetikailag szuper feketedióra irányuló kísérletek nem is olyan régiek. Amerikában a Purdue
Egyetem vágott bele 1968-ban, 400 db ígéretes kísérleti anyaggal. 1979-80-ra ezekből 8 db maradt,
amely nyolc a legnagyobb növekedést produkálta. Az egyetem a nyolcból a két legjobbat Purdue-1
és Tippecanoe-1 néven szabadalmaztatta és eladta, és a továbbiakban a megmaradt hat fajtajelölttel
foglalkozott tovább. Ezek is elérték éves átlagban a 2,5 cm-es törzsvastagság-növekedést, és
habitusuk egyenes törzsű volt. 25-30 éves korukra váltak értékesíthető, kivágható fákká.
Maga az egyetem abban látta a kísérlet létjogosultságát, hogy Amerikában a természetes feketedióállományokból az elmúlt 300 évben módszeresen mindig a legszebb feketedió fák kerültek kivágásra, és a kevésbé értékesek
maradtak meg, tehát a gyengébb faanyagot termő feketedió-állomány továbbélési, szaporodási lehetőségei nőttek meg.
Vagyis az észszerűtlen erdőhasználat a feketedió-faj genetikai értékét rontotta le, éppen faanyagtermelési szempontból. Ideje
volt hát megkísérelni az egyensúly helyreállítását.
A feketedió csíráztatásáról, első éves neveléséről a diótermesztési célú feketediónál már ejtettem néhány szót.
Ha nem magunk akarjuk magról szaporítani feketedió-állományunkat, elvileg vásárolhatunk egy éves csemetét is. Állítólag
itthon is végeznek erdészeti csemetekertek feketediócsemete-nevelést, az interneten is hirdetik magukat. De még nem
ellenőriztem, hogy tényleg csinálják-e, vagy csak hirdetnek. A következő két kép ilyen csemetenevelést mutat, igaz, nem
itthon.

Kezdjük hát a feketedió-fa nevelését az egy éves csemetével.
A kiültetendő csemete gyökérnyaki átmérője legalább 1 cm legyen. A szabad gyökerű csemetéket tavasszal, rügypattanásig
kell kiültetni.

A konténeres csemetéket később is ültethetjük, ha valamilyen ok miatt, például a talaj tavaszi szárazsága miatt nem tudtunk
a nyugalmi időben ültetni.

A következő kérdés pedig az, hogy hova telepítsünk, milyen növénytársítást válasszunk.
A feketedió árnyékban rosszul fejlődik. Ezért kiritkított, részlegesen kivágott erdőbe, ahol néhány nagyobb fa megmaradt, ne
telepítsük. Vagy olyan erdőirtás felel meg neki, ahol a fák kivágásra kerültek, vagy üres, korábban mezőgazdaságilag
hasznosított terület.
A telepítés megtervezésekor, rendjének meghatározásakor még egy kérdést kell legalább
önmagának feltennie és megválaszolnia a leendő feketedió-gazdának. Ez a kérdés pedig az,
hogy mi legyen a végtermék. Lehet diófurnérnak való faanyag, ami a legértékesebb, vagy
megelégedhetünk a deszkának valóval. Ha a diófurnér mellett döntünk, 4-5 m magasságig
teljesen egyenes és hibamentes törzset kell kialakítanunk, míg a deszka esetében kisebb hibák
elnézhetők.
Arról azért már tervezéskor tudnunk kell, hogy kitermeléskor a legértékesebb, furnérnak való
rönkök aránya az állományban 10 és 60 % között szokott lenni.
Ha nem diónak, hanem faanyagnak termeljük, a fák távolságát - sor- és tőtávolságot egyaránt
- 2-3 m körül határozzuk meg. A legsűrűbb, alkalmazott térállás 2x2 m, a legritkább pedig
3,5x3,5 m. A leggyakoribb a 3x3 m. Ez a zárt térállás arra kényszeríti a fiatal feketedió-fákat,
hogy egyenesen nőjenek, - mint a jobboldali képen, - és mintegy önmetszés-szerűen a
beárnyékolódott alsóbb ágaik elhaljanak, azokat a fa ledobja. A sűrűbb térállás egyben
lehetőséget ad a gazdának is, hogy később a fák közül válogasson, a további ritkítást, ha
szükséges, maga végezze.

Ha intenzívebb műveléssel, több kézi metszési beavatkozással és egyéb munkával eleve tökéletes, furnérnak való faanyagot
kívánunk nevelni, a térállás lehet nagyobb is.
A leendő diófaanyag értékét ugyancsak befolyásolja a tiszta vagy a más fafajokkal vegyesen végzett telepítés is. Ha a
területen csak feketediót engedünk nőni, akkor nagyobb a lehetőségünk a jobb minőségű faanyag kinevelésére, de zárt
állományban a betegségek és kártevők jobban terjednek, okozott káruk nagyobb lehet. Nemcsak oda kell figyelni
rendszeresen a diófa-állományunkra, - ami a lakóhelytől távolabb levő ültetvény esetében, valamint ha más foglalkozást is
űzünk közben, nem is olyan könnyű, - hanem a növényvédelemre is fel kell készülnünk.
A más fafajokkal vegyes állományban a környezeti károk is mérsékeltebbek. Viharkár, jégverés, stb. Esztétikailag is szebb
az erdőnk, és a biodiverzitás manapság oly előtérbe került követelményének is jobban eleget teszünk. Nem beszélve arról,
hogy így a diófák távolabb vannak egymástól, a telepítési költség kisebb.
Az eltérő fafajok telepíthetők a diótól különböző sorokba, de a dió sorába is.

Milyen egyéb fafajokkal elegyíthető a feketediós? Hazai keményfákkal is, fenyőfélékkel is. A fenyő különösen jó társa a
feketediónak, mert a fenyőfák beárnyékolják a talajt, ezzel elnyomják a gyomokat, és a diófát egyenes növekedésre
késztetik. Fenyővel azért is érdemes próbálkoznunk, mert egyes fenyőfajok nehezen tolerálják a feketedió juglonját, idővel
sorvadnak, nem növik túl, nem árnyékolják be a feketediót. De jó a tölgy, a kőris, stb. is.

A feketedió eredeti élőhelyén, Északamerikában is más fafajokkal elegyesen alkot erdőt.

Ezért Amerikában kutatják is, milyen más fafajokkal lehet elegyíteni a feketediót. A legjobbnak a nitrogénmegkötő fákat
találták.
Köztudott nálunk is, hogy a pillangós virágú növények gyökere nitrogénmegkötő baktériumokkal él szimbiózisban. Az akácfa
(Robinia pseudoacacia) is pillangós virágú. Itthon szinte gyomfának számít, hazai vélemények szerint kizsarolja a talajt.
Amerikában pedig azt ajánlják, hogy a feketedió elegyeként telepítsék.

És a gyantás égert (Alnus glutinosa) és a nálunk közönségesen csak olajfának nevezett ezüstfa ázsiai változatát, a
pirostermésű ezüstfát (Elaeagnus umbellata) is. Ezekről is azt állítják, hogy nitrogénmegkötők.

Ezeknek a fáknak a szomszédságának hatására a feketedió növekedése az idevágó kísérletek szerint hihetetlen mértékben
meggyorsult. Le sem merem írni, tisztelt Kollégám úgyse hinné el.
Mégis leírom. Három és félszeres a vegyes állomány növekedése a tiszta feketedióhoz képest.
És van még egy előny. A feketedió növekedésével az éger fokozatosan kipusztul, mert nem bírja a juglont. Nem lesz vele több
bajunk. Az ezüstfát viszont nekünk kell majd kiszednünk.
A termesztéstechnológia leírásából látjuk, nagyon sok a dióerdő-nevelők gondja. Nem is győzik magukban. Ezért egyesületbe
tömörültek, a Diótanácsba.

Csak az a baj, hogy az egyesület nagyon messze van. Valahol Iowában, vagy hol.

Az ültetés előkészítése. Vetés, ültetés
Ha a fenti elméleti meggondolásokon túl vagyunk, hozzákezdhetünk a földterület vetésre, ültetésre való előkészítéséhez. Ha
jól készítjük elő a talajt, nagyobb lesz az eredési arányunk, és jobb lesz a kezdeti növekedés is, ami később a faanyag
minőségén is meg fog látszani. A területről a gyomokat és a cserjéket irtsuk ki a diótelepítés előtt, és a gyomirtást még
legalább 3 évig folytassuk telepítés után is, amíg a fák be nem árnyékolják a talajt.

Ha a területen korábban is erdőművelés folyt, a helyes munkaműveleti sorrend a következő:
A nyár végén gyomirtó vegyszerrel permetezzük le a cserjéket és az apróbb fákat.
A tél folyamán termeljük ki az értékesíthető fákat.
A megmaradt fákat is irtsuk ki, majd gyomirtózzuk le a fák tuskóit.
A feketediót tavasszal ültessük az erdőirtásba.
Ha az ültetésre váró területen a kitermelés már korábban megtörtént, a következő előkészítés szükséges:
A területen kitört sarjhajtásokat, fiatal fákat, gyomokat szárzúzóval, majd tárcsával vágjuk le.
Ezután a vegetációs időben végezzünk vegyszeres gyomirtást.
A következő tavasszal ültessük a feketediót.
Ha a közelben feketedió fák találhatók, a vegyszeres gyomirtással vigyázzunk, mert a feketedió érzékeny az elsodródó
permetre is.
Ha a területről nemrég került betakarításra az utolsó mezőgazdasági termény, ültetésig ne bolygassuk meg a tarlót. Ezáltal
megőrizzük a talaj meglévő víztartalmát, nem növeljük a gyomosságot, és a talaj az erózió ellen is védettebb marad mondják a minnesotaiak. Szerintem egy sekély tárcsázás vagy más sekély talajmunka még jobban megőrzi a vizet a talajban,
és hatásosabb a kelő gyomok ellen is.

A diófák gyökérzetével még a fűfélék gyökérzete is konkurrál, és ezt a konkurrenciát rendszeres kaszálásuk se csökkenti.
Telepítés előtt mechanikai vagy vegyszeres úton irtandók ki. Ha a teljes területről nem is, de legalább a telepítés leendő
helyétől 50 cm-es körben.

Ha a területet telepítésre megfelelőnek találjuk, a diókat végleges helyükre vethetjük. A magvetéssel nagy csemete-költséget
takaríthatunk meg. Különösen ajánlható a magvetés akkor, ha ismert, szép, jó tulajdonságú fáról származik a vetődió, vagyis
az anyafa egyenes, hibamentes törzsű legyen. Az nem számít, hogy mekkora a dió mérete, mert a nagyságbeli követelmény - a
jó törhetőséggel és a magas bélaránnyal együtt - csak a diójáért termelt feketediónál fontos.

A feketediót a le nem váló burokkal, a kopánccsal is vethetjük. Jobb azonban az eredés, ha kopáncstalanított diót vetünk. A
dió érésekor, lehullásakor rögtön gyűjtsük össze a szemeket, és azonnal kopáncstalanítsuk.
Itt jegyzem meg, egy másik feketedió-szakértő szerint a leírtaktól eltérően jó eredményt kapunk akkor is, ha burokkal együtt
vetjük el a diót, még ősszel. 60-70 %-os eredést. Végleges helyére is vethetjük. Ez a technológia azoknak ajánlott, akik nagy

területen telepítenek egyszerre. No, de térjünk vissza a Baugham úrék által javasolt technológiához.

Áztassuk a diókat egy vödör vízben, hogy a burok valamennyire megpuhuljon, majd kézzel fejtsük le róla a burkot.
Hatásosabb, ha Fred van Althen módszerét követjük, és a kopáncsos diókat kaviccsal és vízzel vegyesen betonkeverőbe
tesszük, és 20-30 percig forgatjuk. Mindkét esetben gumikesztyűben és védőruhában dolgozzunk, mert a kopáncs
festékanyaga erősen fest.

A víz felszínén úszó diókat dobjuk ki, azok értéktelenek. Kopáncstalanítás után a diókat vízzel öblítsük le.

Csírázás előtt a feketediónak téli hidegre van szüksége. A tavaszi vetéshez ezért ősszel ássunk egy gödröt, a diókat egy
rétegben terítsük az aljára, és 30-60 cm vastagon borítsunk rá homokot, lombot vagy mulcsot. A gödröt a rágcsálók elleni
védelem miatt borítsuk le sűrű rosta-anyaggal.
Elvermelhetjük a kopáncsos feketedió-szemeket is, a tavaszi csírázás nem lesz sokkal gyengébb. A vermelés több rétegben is

történhet, egy rétegben két sor diót is elhelyezhetünk. A felső réteg fölött 30 cm laza szerkezetű föld ajánlott.

A téli veremből tavasszal kiszedett feketedió szemek vetésre várnak:

Kisebb mennyiségű dió hűtőszekrényben, műanyag zacskóban tartva is átéli a szükséges hideget. De a teleltetés úgy is
történhet, hogy egyszerűen csak száraz, hűvös helyen tartjuk az ősszel megszáradt diót. Mivel szárazak, március közepén,
közvetlenül a vetés előtt egy napra vízbe áztatjuk.

A tavaszi olvadás után ássuk ki a vermet, és a diókat 3-5 cm mélyre vessük végleges helyükre vagy faiskolába. Vetés
faiskolába:

A diók fele 4-5 héten belül kicsírázik, a többi valószínűleg a következő tavasszal.

Ha végleges helyükre vetjük, biztosabb, ha egy helyre két-három szemet vetünk. Rögtön ültetéskor jelöljük meg pálcával a
helyét. Kelés után a felesleges csemetéket távolítsuk el.

A mókusok és egyéb erdei rágcsálók kártételének megelőzésére a dióról szaporítandó feketedióst meglévő erdőtől,
facsoporttól legalább 100 m távolságra telepítsük. Ha területünk erdőhöz közelebb esik, a rágcsálók ellen külön is
védekeznünk kell.

Ha rágcsáló-kárra számítunk, - mondják a minnesotaiak, - akkor a magvetést ne szabadföldbe, hanem vékonyfalú üdítős
vagy sörös dobozba végezzük. De vigyázzunk! Ónozott dobozt használjunk, ne alumínium-falút! Előbb égessük meg a dobozt,
hogy a földben hamarosan elrozsdáljon.

A fölső végén a doboz nyitott legyen, az alsó végén pedig vágjunk egy X bevágást, és az így kapott négy fület hajlítsuk kifelé.
A doboz aljába szórjunk néhány cm földet, helyezzünk bele egy szem diót, és földdel töltsük föl. A dobozt fordítva állítsuk az
ültetőgödörbe, úgy, hogy a vágott, éles szélek legyenek fölfelé, és legyen rajta még 2-3 cm föld.

Magvetés esetén még csiga-kártétellel is számolni kell.
Egy jól fejlett, hatéves, magról nevelt feketedió-erdő:

Biztosabb az ültetés eredménye, ha csemetét ültetünk, bár ez a módszer drágább. Második éves feketedió csemeték:

Két év faiskolai nevelés után végleges kiültetésre alkalmas, jól fejlett csemetéket kapunk.

A feketedió-csemetének nem kell nagy ültetőgödör. Akkora elég, hogy a gyökérzete nagyobb hajlás, csavarodás nélkül
elférjen benne. Ásót is, fúrót is használhatunk, a talaj szerkezetétől is függően, vagy traktoros fúrót.
Az ültetés mélysége azonos legyen a csemete korábbi mélységével, ez a tövénél a színéből is látszik.

Ha kézzel ültetünk, a földet úgy húzzuk vissza, hogy keveredjen a feltalaj az altalajjal. Legfölülre altalaj kerüljön. Kézi ültetés
esetén napi 1000-1500 csemete ültetése is elképzelhető.
Kézi eszközök helyett traktorvontatású ültetőgéppel is dolgozhatunk, az ültetési teljesítmény 4-6000 db-ra nő naponta.

Végül is, mennyi diót vessünk, mennyi csemetét ültessünk egy hektárra? Amerikai ajánlás szerint induljunk ki 3x3 m-ből,
vagyis valamivel több, mint 1000 db kell. A későbbi, többszöri ritkítások után a véghasznosításra kerülő állomány mintegy 60
db lesz, egyenként 60 cm körüli törzsátmérővel, 3-4 m magasságig feltisztítva, elágazásmentesen.
Franciaországban is hasonló az ajánlás, 1000 db/ha az induló állomány, tisztán. Elegyes erdőben 200-600 db is elég, a többi
az elegyfa. 5-6 m tiszta törzshosszt terveznek, 50-70 db/ha végleges állományt.
Magyarországi kísérleti tapasztalatokról Tóth 1991-ben úgy számolt be, hogy hektáranként 3500-10000 induló feketediólétszámból 35-40 éves korra 80-120 db marad meg. Cél a 6-8 m magasan tiszta törzs.
Ültetés után a gyökerek körzetében nyomkodjuk meg a talajt, hogy ne maradjon légzsák. Azután, ha nem túl nedves a talaj,
öntözzük meg a csemetét, utána többször is, amíg egy kiadós eső nem jön.

Ültetés után helyesen tesszük, ha a csemetéket törzsvédővel vesszük körül.
Ennek költsége megnöveli ugyan az ültetés bekerülését, de védi a csemetét az állati kártételtől,
stimulálja a magassági növekedést, és ha nem rácsos, hanem a képen látható módon zárt, véd a
gyomirtó vegyszertől is. A törzsvédő laza legyen, hogy szél hatására a csemetének módja legyen
edződni.
Addig hagyjuk a csemetén, amíg a hajtás teteje ki nem bukkan fölül. Ha az ültetett csemete hosszabb,
mint a törzsvédő, a törzsvédőben kitörő oldalhajtásokat csípjük ki, ne engedjük megnőni.
A csemetét törzsvédőstül kössük az uralkodó szélirány felé leszúrt karóhoz.

A feketedió ültetvény ápolása
Tisztelt dióerdész Kollégám, a dióültetvény nem azonos az erdőműveléssel. Annál sokkal gondosabb,
költségesebb. Az ültetvény ápolása során mindig a jobboldali kép lebegjen a szemünk előtt. Ilyen
feketedió fát kell nevelnünk.
Eltelepített feketedió-ültetvényünk műtrágyázása ajánlott, a gyorsabb növekedés érdekében. Bár
Amerikában már nagyon sok kísérletet végeztek ebben a tárgyban különböző talajokon, különböző
éghajlati és egyéb adottságok között, az eredmények nem mutatnak határozott irányba. Egy biztos,
a műtrágyázott ültetvény gyorsabban nő, ezen belül a nitrogén-műtrágyára reagál a feketedió a
legjobban.
A műtrágyaigény meghatározására laboratóriumi levélanalízis ajánlott, mert a levél optimális
tápanyagösszetétele ismert, és az attól való eltérések jelezhetők. Ha kell, adjunk tápanyagokat, de
ha a vizsgálat nem mutat ki nagy hiányt, ne adjunk.
Amíg feketedió-csemetéink kicsik, vigyázzunk a gyomirtószerek használatakor, mert a fiatal feketedió érzékeny rájuk.

Ha a talajt mechanikai eszközökkel tartjuk gyommentes állapotban, a művelő eszközökkel ne közelítsük meg a csemetéket.
Ugyanakkor az is fontos, hogy a diófák gyökérzetét se károsítsuk, ezért a talajt legfeljebb 15 cm mélyen szabad művelni.

Ha a gyomokat vegyszeresen irtjuk, - amit szerintem az első három évben kerüljünk, - akkor részesítsük előnyben a
preemergens szereket a perzselő vagy hormonhatású szerekkel szemben, nehogy diócsemetéink is károsodjanak.

Gondos vegyszerezéssel gyommentesen fejlődő egészséges csemetéket nevelhetünk.

A mulcs elnyomja a gyomokat és megőrzi a talaj nedvességét. Faapríték, szalma, fűrészpor, fakéreg, kukoricacsutkaőrlemény, stb. egyaránt jó, de sötét színű műanyag fólia is. A mulcsanyagot elég 3-5 cm vastagon elteríteni a csemete körül.
Mivel a felsorolt szervesanyagok elbontásához a mikroszervezeteknek jelentős nitrogén-mennyiségre van szükségük, a
diócsemete számára felvehető nitrogén biztosítása érdekében gondoskodjunk nitrogén-műtrágyázásról a csemeték körül. A
rágcsálók szívesen fészkelnek a mulcs alá. Ősszel és télen pedig a diócsemete gyökerét rágják.

Erdőirtásban a gyomosodás problémája még nagyobb. Ezért a diócsemeték körül minden irányban 1 m-nyi tiszta területet
tartsunk, és kapáljuk rendszeresen. Olyan területen pedig, ahol gyökérről jól sarjadó fafajok (akác, nyár, stb.) nőttek
korábban, ne telepítsünk feketediót.

Gyomos területen helyes, ha minden diócsemetét feltűnő jellel látunk el. Így gyomirtáskor ki tudjuk kerülni.

Ennyire azért ne hagyjuk a fiatal feketedió-ültetvényt elfüvesedni:

Kísérleti eredmény, hogy 7 éves feketedió-telepítésben 94-99 %-os túlélési arány érhető el megfelelő gyomirtással.
Fiatal feketedió ültetvény képei:

A feketedió ápolása nemcsak gyomirtásból, hanem metszésből is áll. Metszési beavatkozásra már az első vegetációs éven
belül is szükség lehet, megelőzve az első év végi metszést. Ha a hajtás elágazik, a csemete bokrosodik. Egy metszőollót
kézben tartva minél előbb járjuk végig az ültetvényt.
A metszés alapszabálya: "Amerre a vessző áll, arra fog állni a törzs is."
Az első évi metszéskor kijelöljük a leendő feketedió-fa törzsét, az egyenesen álló vesszőn egy egészséges szemre metsszük. A
szem alatt lévő, konkurrenciát jelentő oldalhajtásokat vágjuk ki, hogy a kiválasztott rügy magasságáig ne érjen fel
oldalvessző. (1. kép)
Ha a meghagyott rügy nem hajt ki, rendszerint több, alatta levő rügy indul el, és mindegyik ferde hajtást hoz. Ilyenkor minél
előbb csípjük vagy vágjuk ki a hajtásokat, és a legfüggőlegesebbet hagyjuk meg akkor is, ha az is ferde. (2. kép)
A feketedió - de a közönséges dió is - gyakran hoz erős tősarjakat fiatalon. Ha a leendő törzs mintegy felerészben károsodott,
semmiképpen se hagyjuk meg, hanem a tősarjak közül válasszunk és hagyjunk meg egyet, a legegyenesebbet. (3. kép)

A második évi metszés feladata az első évben létrejött villázódások megszüntetése.

Ha a fiatal diófák korán villázódnak, a villázódástól egyik vessző se függőleges. Az egyenes törzs kinevelése érdekében be
kell avatkoznunk. Ilyenkor hajlítsuk a domináns vesszőt a törzs tengelye fölé ragasztószalaggal. (4. kép és a másik két kép)

A képen látható módon metsszük le a domináns vesszőt. A ragasztószalag hosszabb ideig a csemetén maradhat. Ne féljünk
attól, hogy a szalag alatt bevágódik az ág, mert idővel a törzs vastagodásakor ez ki fog egyenlítődni.

Vannak az első évben ferdén növő diócsemeték is. Ha úgy találjuk, hogy a csemete egyik oldalvesszeje
függőlegesebb, mint a törzse, nyugodtan metsszük le a törzset az oldalvessző indulásánál (5. kép)
A súlyos törzshibával növő fiatal feketedió fát is megmenthetjük, ha közvetlenül a föld felett vágjuk vissza.
Erős tősarjakról fog újra indulni.

A harmadik, negyedik, ötödik évben a metszések célja az erős, egyenes törzs kinevelése.
Az elhalt vagy betegség miatt elszíneződött vesszőket tőből szedjük ki. (6. kép)
A túl hosszú, túl erős oldalágakat vágjuk vissza. Azokat, amelyek fél méter- egy méter hosszúak, és
vastagságuk a 3 cm-t meghaladja. És mindazokat, amelyek hossza eléri a fa teljes magasságának felét. A
visszavágással késleltejük az oldalágak vastagodását, elhatalmasodását. Csökkentjük a
hókár, szélkár veszélyét. Soha ne vágjunk le többet, mint a teljes lombfelület 30 %-a. (7.
kép)
Minden olyan oldalágat, amelynek a vastagsága 4-7 cm között van, tőből vágjunk ki. A
vékonyabbakat karos metszőollóval, a vastagabbakat fűrésszel. Fűrészeléskor egy alsó
bemetszést vágjunk előbb, aztán vágjuk át fölülről. A 7 cm-nél vastagabbakat már nem
ajánlatos kivágni, mindenképpen értékcsökkentő hibát jelentenek a törzsön. És tág
teret a farontó gombáknak. (8. kép)
Azokat a fákat, amelyek semmiképpen se tudnak egyenesen nőni,
közvetlenül a föld fölött kell elvágni a nyugalmi szezonban,
lombhullástól tavaszig. Ezeknek már erős gyökérrendszerük van.
Sarjakból fognak újulni, amelyek közül választhatunk törzsnek
valót. (9., 10. kép)

A hatodik és a tizenkettedik év között folytatjuk az évente végzendő alakító metszést. A következő képeken - állítólag tizenkét éves feketediósok láthatók.

Folyamatosan vágjuk ki a vezérnek konkurrenciát jelentő ágakat, vesszőket, amelyek esetleg magasságban megközelíthetik
a vezért.
Az oldalágakat folyamatosan távolítsuk el a törzsről, mihelyt azok vastagsága az 5 cm-t eléri, vagy ha az elágazásuknál 10-12
cm vastagok.
A metszést a kívánt szabad törzsmagasság, tervezett rönkhossz eléréséig kell
folytatni. Ez semmiképp se legyen 240 cm alatt. Sokan ennek a kétszeresét célozzák
meg. A törzstisztító metszés görcsmentes furnért és deszkát eredményez.
Van olyan szakértő, aki szerint a metszéshez ne kezdjünk túl korán. Akkor
kezdhetjük, ha a fák 3,5 m magasak, vagy inkább 8-10 cm törzsátmérőjűek. De
még jobb, ha már 25 cm törzsátmérőt érnek el. Elég csak a potenciálisan később is
megmaradó fákat megmetszeni, hektáranként fiatalabb állományban 350-400 dbot, idős állományban 60-80 db-ot. Válasszunk egyenes törzsű, magas koronájú,
átlagos vagy vastagabb törzsátmérőjű, kevés oldalágú, nem jelentős
törzskárosodású fákat.

Egy másik szakértő szerint viszont nem baj, ha a törzstisztító metszést már korán, a fák fiatal
korában elkezdjük. Véleménye szerint nem szabad az oldalágak megvastagodását megvárni, mert az
5 cm-nél vastagabb ágak lemetszésekor maradt sebeket a fa nehezebben gyógyítja be. A sokáig
nyitva maradt sebeknél faanyag-elszíneződés tapasztalható, ami ront a rönk értékén.
Egy harmadik szakvélemény szerint a metszések gyakoriságát a lemetszeni kívánt ágak
vastagodásához igazíthatjuk. Úgy tartja helyesnek, ha az ágak 4 cm-es vastagságban kerülnek
lemetszésre, addig hadd nőjenek. Tapasztalata szerint egy dióültetvényben három alaposabb metszés
elégséges. Először, mikor a fák 4 m magasak, 2 m-ig kell feltakarítani a törzset. Ha a fák elérik a 7 m-t, akkor 3-4 m-ig.
Tízméteres korban pedig 5-6 m-ig. Ennél gyakrabban csak akkor, ha a fák nagyobb szabad térben állnak, ahol nincs
konkurensük, ez esetben évente is szükséges lehet a metszés.
A feketedió-fát metszéssel is az egyenes törzs kinevelésére kell kényszeríteni.

Legalább 2,5-3 m magasságig tisztítsuk fel a feketedió fa törzsét, de ez csak az első metszésre vonatkozik, később 6-10 m
magasságig. Ugyanilyen magasan kell a hibriddió törzsét is feltisztítani, a közönséges diónál elég 5-6 m. A fa teljes
magasságának feléig végezzük el a törzstisztítást, és a levágott élő korona ne haladja meg a fa teljes koronájának
negyedrészét. A fa teljes magasságának kb. 40-50 %-a legyen fölül a metszetlen korona.
Tizenkét éves feketedió fa metszés előtt és után:

Vágjuk le a villázódásokat, kampókat, a vékonyabb ágakat. A legvastagabb 1-2 ág megmaradhat, az 5 cm-nél vastagabbak,
mert azok helyét már nehezen növi be. Akár megmarad az oldalág, akár nyílt seb, csomó marad a helyén, a rönk
értékcsökkentnek tekintendő.

Mikor metsszünk? Német szakértők szerint vagy a nyár első felében, vagy a tél vége felé.
Ezzel szemben Amerikában azt ajánlják, csak a nyugalmi időben metsszünk, mert nyáron jobban fertőződik. A nyugalmi
időben végzett metszés sebfelületét a fa a seb körüli alvórügyek kihajtásával is igyekszik lezárni. Faanyag-célú ültetvényben
ezeket a hajtásokat megjelenésük után hamarosan távolítsuk el, hogy a későbbiekben a faanyag egyenletes, csomómentes
maradjon. A minőségi faanyag követelménye nem tűri el, hogy a metszési felületet olajfestékkel vagy más, a sebet lezáró
sebkezelővel kezeljük.

A metszés idejének megválasztásánál is fontosabb kérdés a metszési munka minősége. A magasban, létráról kell metszeni,
mert távolról végezve csak rossz sebet kaphatunk. Éles fűrészt használjunk, a metszési felület ne vágjon a törzsbe,
mindenképpen kerüljük a kéreg károsítását.
Metszett feketediótörzs és közönséges dió:

A sűrű állományban növő feketedió fa egyenes törzset nevel, alsóbb ágai fény hiányában elhalnak, lehullanak, a törzs a sebet
szépen benövi. A sűrű állományt mégis néha ritkítani kell. Elsősorban azért, hogy a megmaradt fák fejlődési lehetőségei
javuljanak, több tápanyaghoz, vízhez, fényhez jussanak, a törzs vastagodása továbbra is jó legyen. A legjobb fák kapjanak
több lehetőséget.

Az állományt akkor kell kezdeni ritkítani, amikor a fák koronásodni kezdenek, versengenek egymással az életlehetőségekért,
és növekedésük lelassul. Természetes erdőben az életerősebb fák nyerik a versenyt, beárnyékolják, megölik a gyengébbeket.
A ritkítással meggyorsítjuk a jobb fák hozzájutását a tápanyagokhoz, vízhez, fényhez, növekedésük nem lassul le.

Ritkításkor a nem kívánatos egyedeket vágjuk ki. Azokat, amelyek rosszabbul fejlődtek, görbén nőttek, rossz az alakjuk,
vagy olyan hiba van a törzsükön, ami jelentős értékcsökkentő. A beteg, károsodott fákat. A megmaradók adják a dióerdész
hozamát.

Az első ritkítást akkor végezzük, amikor a fák lombkoronája már kissé átfedi egymást, és utána 10 évvel ismételjük meg. Ez
az amerikai erdészeti ajánlás. Németországi ajánlás szerint az első ritkításnak 5 m-es koronamagasság elérésekor jön el az
ideje. Ha az átlagmagasság a 8 m-t eléri, már 100-120 db/ha állománysűrűségig ritkítsunk. A végső ritkításra pedig akkor
kerítsünk sort, ha közönséges dió esetében 13 m a koronamagasság, feketediónál és hibriddiónál pedig 16 m. Ekkor már
csak 60-80 db fát szabad meghagyni egy hektáron.

Létezik a ritkításnak még egy módszere, John Gordoné. Ő 2,4x1,8 m-es kezdeti térállásból indul ki, és ezt növeli négy
ritkítással kb. 70 m 2-re fánként.

A ritkítás idejét a fák törzsátmérőjétől teszi függővé. A táblázatban az alsó sorból indul ki, és amint a faállomány eléri a
jelzett vastagságokat, ritkít. Évi 1 cm-es vastagodással számol. 22 cm-es törzsátmérőnél ritkít először, 32 cm-nél másodszor,
45-nél harmadszor, 60 cm-nél utoljára. Mindig a fele faállományt hagyja meg.

A ritkítást úgy végezzük, hogy a hazai gyakorlattal ellentétben a meghagyni kívánt fákat jelöljük meg. Ezek legalább átlagos
növekedésűek, egyenes törzsűek, lehetőleg a környező fáknál magasabbra növő lombkoronájúak legyenek. Ha a közvetlenül
szomszédos fák magasabbak mint a kijelölt fa, azokat vágjuk ki, hogy legalább 3 m távolságban ne legyen magasabb fa, a
kijelölt fa 4 szomszédjából legfeljebb csak egy lehet magasabb. Ezután keressük meg és jelöljük ki a következő
meghagyandó fát.

Más fafajokkal vegyes feketedió-állományban még nem tisztázott a koronaszerkezet, az eltérő fajú fák koronaméretének, az
árnyékolásnak a dióra gyakorolt hatása.
15 éves feketedió-ültetvény metszés után:

Sose ritkítsuk túl az állományt. Inkább maradjanak meg a nem tökéletes fák is ott, ahol nincs igazán kijelölhető fa, minthogy
a fák törzsén sarjak törjenek ki a nagyobb bevilágítás hatására.

A következő kép túlritkított állományt mutat. A CT jelzi a meghagyni szánt fát.

Ritkított feketediós tavasszal:

Jól nevelt, közepes méretű feketedió törzsek:

A feketedió fákat - különösen Európában - kevés betegség és károsító szokta megtámadni. Környezeti károk viszont
előfordulnak.
Széltörés okozta kárképek:

A rendkívül erős fagyok károsíthatják az ágakat, és elpusztíthatják a fát. A részben fagykáros fákon a fuzáriumos
megbetegedés, a rákos burjánzás könnyebben fellép.

A nyári metszés sebein könnyebben fellép a rákos sejtburjánzás, ezért kerüljük a nyári metszést. Egyébként a fiatalabb
feketedió fák törzsének súlyos megbetegedését, a törzs pusztulását fuzáriumos fertőzés szokta okozni, a többféle fuzárium-faj
egyaránt fertőz. Ilyenkor a fa tősarjakról újul meg. A Nectria galligena az elhalt részeken keresztül fertőz és okoz rákot.

A közönséges dióval ellentétben a feketedió levélzetének baktériumos és gombás megbetegedései nem szoktak súlyosak lenni.
Még a közönséges dió gnomóniás megbetegedése is enyhébb lefolyású a feketedió esetében, xanthomonaszos feketediófertőzésről pedig nem hallottam. Előfordul még levélkárosító gombabetegségként a Cristulariella pyramidalis kártétele, ami a
nyár végén okoz korai levélhullást. Újabb felfedezés, hogy terjed a Mycosphaerella juglandis nevű levélkárosító gomba.

A faanyagcélú feketedió fákon összesen több mint 300-féle rovar kártételét figyelték már meg. Szerencsére súlyos, az
állományt veszélyeztető kártétel nem szokott előfordulni. A lombrágó rovarok kártétele jelentős lehet. Amerikában a Datana
integerrima (walnut caterpillar) kártétele a legjelentősebb, valamint a nálunk is gyakori fehér szövőlepke (medvelepke), a
Hyphantria cunea (fall webworm). Mindkét faj hernyói a nyár közepétől nyár végéig okozhatnak nagyobb károkat, a
következő két képen az előbbi kártétele látható.

Az Acrobasis demotella (walnut shoot moth) a tavaszi kihajtáskor pusztítja el a csúcsrügyeket. Lárvája kihajtás előtt a
rügybe fúrja magát és megeszi. Ezzel elágazódik a törzs.Hozzá hasonló, a pekánfélékkel közös levélkárosítója a feketediónak
az Acrobasis juglandis (pecan leaf casebearer).
A levéltetvek is károsítják a feketediót (Monellia és Monelliopsis fajok), de kártételük
nem szokott súlyos lenni.
Ismeretes még egy Corythucha juglandis (walnut lace bug) nevű feketedió-károsító is,
(jobbra) amelynek nimfái és kifejlett egyedei a feketedió-levél fonákán szívogatnak.
A kis farontó lepke megtámadja a feketediót is, de kártétele nem súlyos. Amerikában
ismeretes még a Xylosandrus germanus (ambrosia beetle) nevű farontó is, ami a
fuzáriumos megbetegedést is terjeszti fáról fára, valamint a Chrysobothris femorata
(flatheaded apple tree borer) nevű farontó is, amelynek lárvája a faanyagot, imágója a
levélzetet eszi.

Vannak feketedió-károsító madarak is. Az is kár, ha rászállnak a fiatal feketedió-csemetére, és ezzel legnagyobb értékét, a
csúcsrügyét törik le. De vannak Amerikában olyan madarak is, amelyek kivájják a vékony kérget, és szívogatják a
feketedió-fa nedvét. Az emlősök közül a nyulak, az egerek a fiatal diófák kérgét illetve gyökerét károsítják, Amerikában a
szarvasok előszeretettel fogyasztják a fiatal feketedió fák rügyeit. Végül a háziállatokat is tartsuk távol a feketedióstól,
nehogy így járjunk:

De ne keseredjünk el, ha minden előírást betartunk, ilyen szép feketedió-ligetünk lesz:

Vagy ilyen. Amerikai szakemberek szerint így néz ki egy kimondottan sikeres feketedió-erdő.

Így gondolták a kínaiak is, és hozzá is kezdtek a feketedió telepítéséhez. Mi meg le vagyunk maradva. Kísérleti feketedióültetvény Kínában:

Mert a kínaiak nemcsak mondják közmondásaikat, hanem aszerint tesznek is.

Oregoni feketedió faanyagnak
Hogy jön ide Oregon? - kérdezi joggal tisztelt dióerdész Kollégám. Hát, úgy, hogy a
feketedió és az észak-kaliforniai feketedió (Juglans hindsii) hibridje, az Oregoni
feketedió csodálatosan szép faanyagot ad, és nálunk is termeszthető lenne. Bár ezt
eddig nem próbálta ki senki.
Ezt a két feketedió-fajt nem véletlenül keresztezték. A hibridizálás első célja a
közönséges dió számára megfelelő alany létrehozása volt. Közben figyeltek fel ennek a
hibridnek egyedülállóan szép faanyagára, jó növekedésére. Kétszer olyan gyors
növekedést produkál - oregoni körülmények között, - mint a faanyagért
legelterjedtebben nevelt feketedió (J. nigra). A faanyag minősége egyértelműen jobb, mint másik szülőjéé, a kaliforniai
feketedióé.
Diója viszont semmitérő. Kevés, és a dióbél nehezen nyerhető ki. Létezik ugyan a Cooksie nevű, diótermesztésre elismert
vékonyhéjú fajtája, de termesztéséről nem tudok.
Játsszunk el a gondolattal, mi nem próbálkozhatnánk meg faanyagcélú termesztésével?
Oregon átlaghőmérséklete megfelel a magyarországinak, azzal a különbséggel, hogy ott jóval több az eső. A faanyag szép
színét pedig azzal is magyarázzák, hogy ott a talaj vasban gazdag. Lehet.

Ha telepíteni akarjuk, a szaporítóanyagot természetesen Oregonból kell beszerezni. Kapható konténeres csemete és
szabadgyökerű magonc, de minket a mag (dió) érdekel leginkább, ilyen távolságból. Ennek a hibridnek a magvai novembertől
februárig kaphatók, 10 cent/db egységáron.
Nem mindegy viszont a magvak eredete. Az Oregoni hibridek változatosak, ezért Oregonból is csak megbízható helyről
vásároljunk.

Az Oregoni feketedió telepítésének nincs előírt technológiája, az alábbiak csak javaslatok.
Mint minden diófajnak és dióhibridnek, az Oregoni feketediónak is mély, jó szerkezetű talajra van szüksége. Mivel a talaj
nedvességét fokozottan igényli, száraz fekvésbe ne ültessük, csak ha rendszeresen öntözni tudjuk. Dombos vidéken a dombok
északi és keleti lábánál érzi jól magát, de csak enyhe lejtőt szeret. Patakparton jól, szépen nő.
Ültetés előtt ajánlatos egy talajművelést végezni. Nem kell mélyen, a gyomirtás a lényeg, hogy a fiatal csemetéknek minél
kevesebb gyommal kelljen megküzdeniük. Előzetesen vegyszeresen is lehet irtani a területen lévő gyomokat.
A magonc-csemetéket ősszel, a tél beállta előtt legjobb ültetni, nedves talajba, hogy a tavaszi kihajtásig gyökeret
ereszthessenek, mivel a csemetekerti kiemelés során gyökerük károsodott, és a következő nyári szárazabb időszakra fejlett
gyökérzettel rendelkezzenek.
A magvakat pedig a gyenge kelési arány megnövelése céljából vermelni (rétegezni) kell a tél folyamán, nyirkos, hűvös helyen
tartani, és március előtt helyükre kell vetni. Legjobb akkor vetni, amikor a diók csírázni kezdenek.
A magvetésnek az lehet a legnagyobb hátránya, hogy ha a területen sok rágcsáló él, igen nagy károkat okozhatnak. Ha a
magvakat végleges helyükre vetjük, akkor egy leendő fa helyére hármat helyezzünk. Átlagosan egy fog kikelni.
Gyenge víztartó képességű talajon (homoktalajon) fontoljuk meg a magvetést, nehogy a kelő csemete vízhiányban pusztuljon

el. Ha csemetét telepítünk, számítsunk arra, hogy az első éves hajtásnövekedése gyenge lesz, egy évig csak a gyökerét fogja
fejleszteni.
A dióvetést egyszerűen végezhetjük, csak 8-10 cm mélyre helyezzük, miután egy ásóval (vagy fúróval) meglazítottuk a földet.
Rögtön a magvetéskor feltűnő színű apró zászlót tűzzünk ki, hogy a gyomok kelése után is lássuk, hol fog a dió kelni.
Az Oregoni feketedió-erdő fáinak térállására nincs előírás. Leggyakrabban 2,4x3 m-re vagy
3x3 m-re állítják be a fák távolságát, így hektárra vetítve kb. 1100-1400 fával számolnak. Ez
a sűrűség szükséges az úgynevezett önmetszéshez, vagyis ahhoz, hogy az árnyékba kerülő
oldalágak maguktól elhaljanak. És az is fontos, hogy a diófa koronája ne kezdjen
terebélyesedni, a csúcs-vessző elágazni, ami szabad térállásban hamar bekövetkezik. Ha a
diófa csúcsa nem érzékel maga körül üres teret, hanem a szomszéd fák közel egyformán
nőnek, a csúcs nem ágazik el, felfelé törekszik. Így kapunk egyenes törzset.
Ha az első években köztestermesztéssel is számolnak, a sortávolságot 6 m-re állítják be, két
sor diófa között egy vetőgépnyi szélességben akár kukorica is termeszthető. Hozama elmarad
ugyan a szokásostól, de művelése és termése besegít a diófaanyag-nevelés költségeibe.
Cél a legalább 3, de inkább 4,5, leginkább 6 m hosszú egyenes törzs,
csomók, ágak nélkül. A metszési eljárások ugyanazok, mint a feketedió
művelésében szokásosak.
Később az állomány a feketediónál leírthoz hasonlóan ritkítható. A kivágás
idejére 250 db maradjon csak hektáranként! Ez fontos, így lesz mind
értékes.
A fiatal csemeték az első néhány évben a tápanyagellátást (műtrágyázást) és
az öntözést egyaránt igénylik ahhoz, hogy megéljenek és növekedjenek.
Mindkét tekintetben a gyomirtás az elsődleges feladat, mert a gyomok úgy a
vizet, mint a tápanyagot felveszik a talajból a diócsemete elől. Az első két év
után már gyomirtó vegyszert is használhatunk. Ha csemetét ültettünk, az
első évben fölösleges műtrágyázni. A diócsemete gyökérzete még kicsi, úgyis
a gyomok használnák el a tápanyagot. Csak a második vagy a harmadik
évtől kezdve műtrágyázzunk.
Az Oregoni feketediót betegségek, kártevők nem veszélyeztetik jobban, tán
még annyira se, mint a többi diófélét. Legveszélyesebbnek a vírusbetegséget
tartják, mert a faanyagot is károsítja, elértékteleníti.
Az Oregoni feketedió termesztői is próbálkoznak más fafajokkal elegyes
dióerdővel. Náluk a csapadékkal nincs gond, a puhafát adó nyár és fenyő
fajok gyorsan nőnek. Hogy a diófának legyen egy kis előnye, a köztes fákat
csak több évvel később telepítik be a diósba. De például a duglaszfenyővel vigyázni kell, mert juglonérzékeny, ezért legfeljebb
karácsonyfa-nevelésre jön szóba ilyen körülmények között.
Az Oregoni feketedió eltelepítése, ápolása nem olcsó, hektáranként mintegy 5 millió Ft-nak megfelelő dollárba kerül
Oregonban. A költségek miatt ott se mindenki vág bele nagy telepítésbe. A lakóházak körzetében nevelnek néhány egészen
nagy fát, esetleg kisebb, kieső területeket ültetnek be vele. Egy fasort, egy patakpartot.
Ebben a gyors világban a legtöbb ember nem szánja rá magát több évtizedes beruházásra.

Ha erdőnket gondosan neveltük meg, biztosak lehetünk az igen szép, jó minőségű rönk-kihozatalban, ami fűrészáruként

ugyanúgy magas árú, mint furnérként. Értékét nemcsak jó diófaanyag-minősége jelenti, hanem különleges színe és mintázata
is. Pirosas, narancsos árnyalatok, feketés csillogások jelennek meg az anyagában.
Legnagyobb helyi, oregoni feldolgozója szerint a faanyagot nem szabad a feketediónál szokásos módon gőzölni a szebb szín
érdekében.

Agroforestry
Tisztelt hazai Kollégám, Ön és én, mi, magyar parasztgazdák nagyon el vagyunk maradva a világ, azon belül Európa
mezőgazdaságának fejlődésétől.
Itthon még nem is láttunk agroforestry-t.
Pedig Európában is terjed már 30 éve, abban az Európában, ahova már 15 éve mi is szeretnénk tartozni, és most már mi is
odatartozunk.
Ez a kifejezés, az agroforestry, a ritkán ültetett (50-100 fa/ha), faanyagnak nevelt fák közötti mezőgazdasági művelést jelenti.
Vagy annak a próbálkozását. ((Alföldi paraszti eszemmel úgy fordítom magyarra az agroforestry kifejezést, hogy az agro
jelenti az agrártevékenységet, a fores a farészt, a try pedig angol szó, próbálkozást jelent.))
Na, jó, ez a vicc nem jól sikerült, nézzük komolyabban. Az első képen hibriddió látható búzával, a másodikon közönséges dió
búzával, mindkettő Franciaországban. A második képen látható ernyők kutatási célt szolgálnak. A francia INRA
kutatóintézet foglalkozik ezzel a művelésmóddal.

A mezőgazdasági területen, szántóföldi vagy kertészeti művelésű sávok között létesített
fasorokkal vegyes művelést nevezik Amerikában Agroforestry-nek, spanyol nyelvterületen
Sistema Silvoagrícola-nak.
Ez az "egy rókáról két bőrt" módszere, amikor a korlátozottan rendelkezésre álló
földterületet egyaránt hasznosítjuk szántóföldi (esetleg kertészeti) termékek termelésére és
faanyagtermelésre is. Ennek a termelési módnak előnyei, hátrányai egyaránt vannak.
Lejtős, erodálódó területen határozott előnye a fasoroknak, hogy nemcsak hogy mérséklik az
eróziót, hanem az erodált lejtő rehabilitálására is alkalmas.
Bár másféle fák is számításba jöhetnek az agroforestry-művelésre, a diók fajai a leggyakoribbak. Ennek az az oka, hogy a
diófélék a legkésőbben kihajtó fák, és tavasszal nem zavarják a köztes növény fejlődését. A dió lombja akkor sűrűsödik be,
amikorra a búza már túl van a saját vegetációs idejének nagyobb részén. Más haszonnövények számára a diófasor nyári
árnyéka a túlzott nyári napsütés ellen ad védelmet.

A dióféle fák gyökérzete a talaj mélyebb rétegeit is hasznosítja, ahova a gabonák gyökere nem ér le. Felszínhez közeli
hajszálgyökereik is mélyebben fekszenek, mint a gabonák gyökerei.
Ez a megállapítás természetesen az évente szántott talajfelszínre vonatkozik. Nem bolygatott talajon a diógyökeret a felső 10
cm-ben is megtaláljuk.
A feketediót előszeretettel művelik ilyen formában Amerikában. Ez a művelési mód nem alkalmas jó minőségű faanyag
termelésére, mert a fák korán elágaznak. Helyesbítek. Alkalmas lehet, de rendszeres törzsnevelési metszési
beavatkozásokkal. Inkább diótermelésre jöhet számításba az ilyen művelés, mégis faanyagnevelési céllal találkozunk
gyakrabban.
A fasorok között nemcsak búza, kukorica, szója, takarmánynövények (pl. vöröshere), zöldségfélék, hanem bogyós
gyümölcsök (málna, szeder, stb.) és karácsonyfának nevelt fenyők is termeszthetők. Gyümölcsfák és díszfák csemetéi is
nevelhetők a sorközökben.
Szója köztes feketediósban Franciaországban:

Gabona köztessel:

Lucerna köztessel:

Repcearatás agroforestryben:

A diófasorokat általában 9-12 m-re telepítik egymástól, a soron belül pedig 2-3 m-re ültetik a feketedió fákat. Ezeken a
határokon belül elég nagy a változatosság. a gyakorlatban 2x9, 2x12, 2,5x9, 2,5x12, 3x9 és 3x12 m-es ültetési rend szokott
legtöbbször előfordulni.

Ha búza a köztes növény, - ami a leggyakoribb, - induláskor 80-100 cm lehet a fákhoz
legközelebbi távolsága. A fasorok távolságából mindenki kiszámolhatja, termőföldjének
búzatermő képessége hány százalékkal csökken. A fák növekedésével, az oldalágak
terebélyesedésével a fasor mellett hamarosan 2 m távolságot is el kell hagyni.
Hogy az alsóbb oldalágak minél kevésbé akadályozzák a mezőgazdasági művelést, azok
végeit rendszeresen vissza szokták metszeni. Ezt hívják csúcsmetszésnek. Ezzel a
módszerrel az oldalirányú terebélyesedés jó ideig karban tartható. Nemcsak a
mezőgazdasági gépekkel okozott kárt csökkenthetjük
a csúcsmetszéssel, hanem tapasztalat szerint
meggyorsul a fa felsőbb részeinek, csúcsának fejlődése
is.
Idővel, a diófák növekedésével a köztes művelés
területét csökkentik, és fel is hagyhatnak a köztes
műveléssel. Vagy csak kaszálják a fasorok közötti
gyepet.
Talajművelés tizenegy éves agroforestry-állományban:

Csak a jól gondozott, helyesen metszett agroforestry-diós faanyaga lesz értékes, olyan, amit a
műbútorasztalosok keresnek és értékelnek. A törzsek természetes állapotban sokszor rövidek, ágak
vannak rajtuk, görbék. A metszések utáni alakok sem érik el gyakran a minőségi rönk fogalmát.
Olyan metszésre kell törekednünk, amely után egyenes, elágazások nélküli törzs marad, csak néhány
csomóval. Közönséges diónál 2,5-4 méteres rönkre van szükségünk, feketediónál és hibriddiónál pedig
akár 6 méteresre. Egyenes, függőleges törzset kell kialakítani az alakító metszés során, villás elágazás
nélkülit.
A gyakorlatban az első évben nem metszünk, gyakran csak a második év után. Végignézzük a fácskát
tetőtől talpig, és gondolatban megjelöljük az elágazásokat, továbbá azokat a nagyobb ágakat, amelyek
később felfelé fordulva nőhetnek. Figyelnünk kell azokra az örvökre, ahonnan túl sok elágazás indul.
A villázódást magától nem növi ki a fa. A leggyorsabban a villás elágazásokat kell megszüntetni.
A leggyorsabban a felfelé irányuló ágak fognak továbbnőni, ezért azokat közelebbről meg kell vizsgálni. Az lenne az
ideális, ha azelőtt meg tudnánk ezeket az ágakat szüntetni, mielőtt vastagságuk 2,5 cm-t elérne. Ha egy ágat öt
centiméteres vastagság fölött vágunk le, az már "traumát" okoz a fának, a seb begyógyulása elhúzódhat, sőt,
bizonytalanná válhat.
Ha egy ágörvben azonos magasságban 5-6 ág indul, a legerősebben növőket kell közülük kimetszeni.
Persze, nagyon fontos, hogy ne egyszerre vágjuk le az összes kritikus ágat. Válogatni kell, és fontosság szerinti sorrendben
beavatkozni. A levél ugyanis a fa tüdeje és gyomra. Nem szabad több ágat lemetszeni egyszerre, mint az ágakon lehetséges
levélzet egyharmada. Különben legyengül a fa. Visszamarad növekedésben, és a kórokozók könnyebben betegítik meg.
Ha túl sok a levágni való ág, és nincs idő megvárni a következő évi metszést, inkább a vegetációs időn belül iktassunk be még
egy zöldmetszést.
Az agroforestry-fák esetében a gyümölcstermés egyébként is lényegtelen, az éves metszést is a vegetációs időre ütemezhetjük,
legjobb június közepe és augusztus közepe közé. Ekkor viseli el legjobban a diófa, és a nedvvesztesége is a nyár második
felében a legkisebb. Ezen az időszakon kívül a betegségek veszélye is nagyobb.
A metszés helye sima és tiszta legyen. Csak jó minőségű szerszámmal szabad dolgozni. Hüvelykujj-vastagságig metszőollóval,
afölött fűrésszel. A magasan elhelyezkedő ágakat létráról vágjuk le, hogy minőségi munkát tudjunk végezni. Az ágat a
törzshöz minél közelebb, kis kidudorodást hagyva kell levágni, elkerülve a nagyobb sebeket. És nem szabad csonkot hagyni,
ami elhal. Tizenöt év után az agroforestry-diófák alakulni kezdenek. Ettől kezdve már csak növekedniük kell. És a sűrűn
ültetett fák között megkezdhető a ritkítás.
Ha egy fiatal diófán túl sok hibát találunk, a legjobb, ha a föld színénél elvágjuk, és a kitörő gyökérsarjakból hagyjuk meg a
legerősebbet, legegyenesebbet.
Itt nem tizenöt év alatti, hanem húszéves hibriddió júliusi zöldmetszése látható.

Az erdőszerű műveléshez hasonlóan az agroforestry-diófasorokban is sort kell keríteni a
ritkításra. A ritkítás elvei ugyanazok, mint a zárt állományban, de könnyebb a helyzet. 10- 15
évvel a telepítés után kerülhet rá sor. Annyival egészíthetjük ki a ritkítás szempontjait, hogy a diót
gyengébben termő fákat is kivágásra szánhatjuk.
(Nem beszéltem róla, de szerintem nyilvánvaló, hogy nem diótermő, faiskolából vásárolt
csemetéket ültetünk az agroforestry keretében, hanem magoncokat. Nem várhatunk minőségi
diótermést, de, mint egy diókereskedő ismerősöm szokta hangsúlyozni, minden dió eladható, csak
az a kérdés, hogy milyen piacra és mennyiért.)
Az agroforestry-művelés nem könnyű munka. A fasorok sokszor akadályozzák a mezőgazdasági
művelést, a mezőgazdasági gépek pedig elkerülhetetlenül károsítják a fákat. A szántás a fák
gyökerét is. A következő kép is munkagéppel okozott kárt mutat.

A következő két kép egy 30 éves, feketediós agroforestry-művelésű területet mutat pozitívban és negatívban. A terület Claude
Jollet tulajdona Franciaországban, Charante-Maritimes községben. Jól látszik ennek a művelésmódnak a nehézsége. A fák
oldalágait traktorvontatású sövénymetsző géppel metszették fel V alakban, hogy a szántóföldi növények ne károsodjanak.
Jollet úr 30 év elteltével is 10-12 m széles mezőgazdasági parcellákat művel a diófasorok között.

Szinte lehetetlen a fasorban a gyomirtást megoldani, mert amíg a diófa fiatal,
gyomirtó vegyszert nem alkalmazhatunk. A hosszú fasorokat pedig lehetetlen
kézi erővel végigkapálni. Permetezni se tudjuk a fákat, ha valamilyen
növényvédelmi okból szükség lesz rá.
Hogy mennyi probléma lehet, nézzük meg a jobboldali feketedió-tönköt. Kivágás
után válik láthatóvá a faanyag kékes-zöldes elszíneződése, ami abból adódott,
hogy a kivágás előtti évben a fa környékét gyomirtó szerrel kezelték, mert
bokrok burjánzottak el körülötte. Az ilyen színű faanyag értéktelen. Ez a méreg,
nem a növényvédőszer!
Ha bizonytalanok vagyunk az agroforestry-művelés mikéntjében, és mégis
szeretnénk megpróbálni, ültessünk csak egy diófasort a tábla szélére, amint az
alábbi feketedió-fasor gazdája tette. Az első képen nyári állapotukban látszanak a fák, a másodikon télen, metszés után.

Az agroforestry-műveléssel a gazda diverzifikálhatja agrártevékenységét, a gabona mellett a diótermést is eladhatja, több
lábra állhat. Kombinálódik a rövid távú és a hosszú távú befeketés.

A diófa kivágása
Mottó:
"Mely, magas égnek szegezett fejeddel,
Mint király, állasz vala társaid közt,
Tégedet látlak, gyönyörű diófa,
Földre terintve?"
(Baróti Szabó Dávid:
Egy ledőlt diófához)
Tisztelt Kollégám, mit csináljunk kiöregedett, de még jól termő diófáinkkal?
Szerintem ne vágjuk ki. Hadd teremjenek.

Az idősebbeket segíteni, támogatni kell. A diófákat.

Ez viszont beteg volt, ezt kivághattuk. Látjuk, belül a sötét folt nem gesztesedés, hanem gombakártétel. Már fiatalon beteg
volt, csoda, hogy eddig is élt.

Ha viszont diótermesztési célú ültetvényünk már végérvényesen kiöregszik, kivágáskor faanyagként hasznosíthatjuk. A
probléma csak az, hogy a diótermesztés során a faanyagnevelés szempontjai háttérbe szorulnak. Például az ágrázásra nevelt,
alacsony törzsű fák faanyagként kevésbé hasznosíthatók.

Hogyan nem szabad a diófát kivágni? Így.

Tisztelt favágó Kollégám, újból megkérdem. Hogyan nem szabad a diófát kivágni? Így.

Ja, nem tudja? Hát persze, még nem olvasta végig a diós képeskönyv favágóknak szóló fejezetét. Tehát:
Hogyan szabad a diófát kivágni?
Csakis a többször módosított 21/1970. évi kormányrendelet szerint, ami kimondja, hogy a fakivágási szándékot előzetesen be
kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjéhez vagy a közút kezelőjéhez.
4.§ (1) A jegyző, illetőleg a közút kezelője a bejelentést követő 30 napon belül
a) a fa kivágását megtilthatja, ha annak további fenntartása indokolt, vagy ha a bejelentő rendelkezési jogosultsága nem
állapítható meg;
b) a bejelentőt a kivágott fa pótlására kötelezheti.
(2) A bejelentést követő 30 napon belül — kivéve, ha a jegyző, illetőleg a közút kezelője a fa pótlását elrendelő határozatát,
illetve kezelői hozzájárulását előbb adja ki — tilos élőfát kivágni; az említett határidő után a fa kivágható.
Ezek az általános érvényű rendelkezések azonban nem terjednek ki a gyümölcsfákra, így a diófákra sem. Kertünkben,
gyümölcsösünkben szabadon dönthetünk a diófa kivágásáról.
És a szomszéd kertjében álló diófa kivágásáról dönthetünk-e magunk?
Ez a kérdés nem életszerűtlen, a Budapest XXII. kerületi Alkotmány utcában egy panaszos diófáját a szomszéd ki akarta
vágatni, mert áthull a lomb. Az ügyvédjével íratott levelet a fa tulajdonosának, hogy vágja ki a fát, illetve perrel fenyegetőzött.
No, ilyen esetben nincs joga a szomszédnak a fa kivágatásához, hiszen a fa szemetelése nem alap a kivágására.
Ez nem kitalált fülemüle-pör, ez valódi jogeset.
Tisztelt jogász Kollégám, ne komolytalankodjuk el, vagy ne jogászkodjuk el - a kettő ugyanaz - a diófa kivágásának komoly
kérdését. Mert ha csak jogászkodunk, az élet - vagy a halál - oldja meg a diófakivágás problémáját. Mint az alábbi öreg
feketedió fa esetében is, amelynek hosszú élete során nem született jogerős döntés a kivágásáról.

Persze, minden jogszabály megkerülhető.
Például a sokszor vitatott státusú Hegyi Karabahban a diófa a leginkább védett három fafaj között szerepel a helyileg
érvényes Vörös Könyvben, amely a védett növényeket tartalmazza.
Védett fát nem szabad kivágni. Egyetlen diófa kivágására se adnak engedélyt. Így nyilatkozott Hegyi
Karabah miniszterelnöke, Anushavan Danielyan is, 2000-ben. Mezőgazdasági minisztere, Bakhshyan
úr viszont szerződést kötött egy spanyol céggel, a Max Wood társasággal nagy mennyiségű diófa
faanyagának eladására. Tízezer diófát vágtak ki ennek keretében 2000-2001-ben Hegyi
Karabahban, mert állítólag mind beteg, károsodott, kiszáradt, megégett volt.
Még a temetők diófái is tövestül lettek kiszedve, nem törődve a sírok rongálódásával. A spanyol és
olasz fafeldolgozók viszont alapanyag-bővébe kerültek. A jobboldali képen ezek a diórönkök már puskatus-készítési méretre
vágva láthatók.
És létezik az ellenkező véglet is, amikor a már kipusztult diófákat se vágják ki. Pedig ki kellene. A következő képen
kipusztult feketedió fák láthatók, egy füvesített területen. A kérgükön látszik, hogy halottak. A favágó vállalkozó a
rákövetkező képpel bizonyította, hogy a több éve halott diófák faanyaga is értékes lehet még belülről.

A diófaanyag nevelése tehát elvileg kivágáskor ér véget. Feketediónál követelmény a legalább 40 cm-es törzsátmérő. Ha
feketediófa-erdőnk olyan gyenge termőhelyen nő, hogy a 40 cm-es törzsátmérő elérésére nincs reményünk, vagy ha fáink
zömében hibásak, a kivágás kérdésében forduljunk erdész szakemberhez.

A kivágás előtt megbecsülhetjük, mekkora bevételre számíthatunk több évtizedes munkánk eredményeként. De ne
galoppírozzuk el magunkat! Hiába drága a diófaanyag, a hibás árut a vevő mélyen ár alatt fogja megvenni. Például feketedió
esetében súlyos hibának értékelik a törzs görbeségét, csavarodottságát, korai villázódását.

Totálkáros, furnérkészítésre értéktelen a diórönk továbbá, ha a törzs repedt, gombakáros, csavarodott. Értékcsökkentnek
tekinthető, ha a törzsön elhalt vagy élő ág, csomó van, a fában farontó rovarok járatai vagy harkályvágta üregek vannak.

Értékcsökkentő tényező a törzs repedése, a faanyag gombakártétel miatti romlása, valamint a fában maradt kerítésdrót is.

Az odvas diófán látszik, hogy faanyaga gombakáros.

Egészséges és gombakáros diófatönkök kivágás után:

A kisebb hibák is csökkentik a dió, feketedió faanyag értékét. Az elhalt vagy élő ágak, a görcsök, a madárvágta, rovarrágta
üregek.

Diótermesztési célú diófánk mikor tekinthető vágásérettnek?
Egyrészt, amikor már a diótermés csökken. És akkor, ha az elöregedő fán vízhajtások törnek ki. Ekkor már nem várhatunk
további növekedést. A vízhajtás azt jelzi, hogy a hajtás fölötti törzsrészen, ágon már elhalt a fa.

A következő képen vágásérett közönséges diófák láthatók, hindsii alanyon. Az alany okozza a földközeli megvastagodást,
nem az agrobaktériumos tumor.

A diófát nem úgy vágják ki, mint a többi fát, csak akkor vágják el a föld felszíne fölött, ha furnérkészítésre szánják.

Az előző képek természetes, feketedióval elegyes vegyes erdőben készültek, feketedió-fák kivágását illusztrálták. Ebben a
kérdésben nincs semmi rendkívüli, az erdei feketediót ugyanúgy kell kivágni, mint más fákat.

A diófa legértékesebb része a tönkje, a vastagabb gyökerek indulásáig. Ezért kivágáskor a diófát markológéppel körül kell
ásatni, majd kézzel a fölösleges földet kidobni, és motoros láncfűrésszel kell a főbb gyökereket elvágni. A többletmunka
bőven megtérül. Sokan így csinálják, nehogy ilyen szép gyökéranyag vesszen kárba:

A nem furnérkészítési célra, hanem deszkának, fegyvernek, esztergálásra, stb. egyéb célra szánt diófa helyes kivágását a
következő rajz is mutatja. A törökül nálam is kevésbé tudók számára: A kütük a tönk, amelyben a gyökéranyag a törzs
anyagával találkozik, a tomruk pedig az értékes törzs.

De a rajztól eltérően a dióerdész számára nem ajánlott a törzs elvágása. A vevő, a feldolgozó tudja, hogy milyen célra milyen
hosszú törzsre van szüksége. Nehogy egy rövidre vágással zárjuk rövidre 30-40 év munkáját!
Aki gondosan akarja diófáját kivágni, az az erős oldalgyökerek indulásánál is ráhagy 20-30 cm-t, még a képen jelölt kök
bütümün túl is, hátha a gyökér anyaga is hasznosítható. Több a munka a körülgödröléssel, de reménykedhetünk a nagyobb
bevételben.
Most veszem észre tisztelt diófatulajdonos Kollégám, hogy amit eddig a diófa kivágásáról írtam, az nem elég ahhoz, hogy
ebben a bonyolult műveletben eligazodjunk.
Sose vágtunk még ki diófát, és az ismerős fakitermelő vállalkozónak se tudjuk pontosan megmondani, merről hogyan vágjon,
hogy a legjobban járjunk anyagilag. Mert nagyon nem mindegy, nagyon ráfizethetünk.
Szóval, elbizonytalanodtunk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk az egyszerűbb utat választani, és a fenébe hagyni a szakismeret
megszerzésének rögös útját. És hajlamosak vagyunk a leendő vevővel kivágatni a diófát.
Ez is egy járható út, hazai erdészeti kutatók ezt ajánlják a diófaerdők (leendő) tulajdonosainak. Lehetőleg lábon adjuk el az
erdőt. Egyrészt megtakarítjuk a favágás költségeit, másrészt megnehezítjük a vevő helyzetét azzal, hogy a lábon álló diófa
minőségét kell megbecsülnie.
Ez esetben lemondunk a bevétel egy részéről. Nem kell utólag magunkat okolnunk, hogy kevés a bevételünk, hanem előre
tudomásul vesszük, hogy csak az erdőművelés haszna a miénk, az elsődleges fafeldolgozásé már nem.
Világszerte sokan vagyunk ilyenek, diófatulajdonosok.
Ezt a helyzetet ismerte fel egy, ezzel a témával hivatásszerűen foglalkozó szakegyetem, hadd ne mondjam, melyik, és a
diófatulajdonosok segítségére szerződésmintát készített a lábon álló diófaanyag adásvételére.
Nem, a szerződésmintát nem mellékelem, annyira eltér a magyar jogrendtől. De a diófatulajdonosok érdekét védő
szempontok fontosak. Ezeket azért megemlítem, és ezek alapján ügyvédünk is elkészítheti a diófa adásvételi szerződését.
Először is az eladónak kell meghatároznia, megjelölnie, melyik fákat kínálja eladásra. A fák kijelöléséhez szakértő is
igénybevehető. A talajfelszíntől 135 cm magasan kell feltűnő festékkel a törzset megfesteni. A lábon álló fák mellett a
holt, de még álló fák, valamint a kidőlt fák külön feltüntetendők. (Tanács: A kivágandó fákat ne a körméretük alapján
jelöljük ki. Amelyiknek a további növekedésében bízhatunk, halasszuk el a kivágását. Ugyanakkor a gyengébb minőségű
fáinkból is jelöljünk ki arányos mennyiséget, nehogy faállományunk elértéktelenedjen.) (Ha saját célra kalkulálni
akarunk, akkor a faanyag köbméterét ebben a magasságban mért körméret vagy átmérő alapján, kétszer ilyen hosszú
törzsre számolhatjuk. Ha előbb nincs elágazás.)
A szerződésben rögzíteni kell, hogy milyen helyrajzi számon, mekkora területen hány darab fát jelöltünk meg. Ezek
összesen hány köbméter faanyagot adnak, és mekkora köbméter-áron hány forintot (eurót, dollárt, a nem kívánt
pénznem törlendő) ér. Eladó a szerződésben kötelezettséget vállal ennek a faanyagnak az eladására, a vevő pedig

kifizetésére, kitermelésére, elszállítására.
Meg kell jelölni, hogy a szerződés mely napon köttetett, és hány napig érvényes.
A vevő köteles szerződéskötéskor 10 % vételár-előleget fizetni, aminek átvételét eladó a szerződés aláírásával elismeri.
A vételár többi részének megfizetési határideje a kitermelés - szerződésben rögzített idejű - kezdete, annak hiányában a
kitermelés nem kezdhető meg. A vételár 90 %-ának átvételéről szóló elismervény másolatát eladó és vevő a szerződés
mellé köteles tűzni, annak mellékletét képezi.
Az eladó az alábbi feltételekkel járul hozzá a kitermeléshez:
Minden rönk mindkét végén egyértelműen fel kell tünteni, hogy a szerződésben szereplő fák közül hányas sorszámú
fáról van szó.
A vevő személyesen vagy megbízottja útján köteles az észszerű legrövidebb időn belül a munkát elvégezni, a
területen csak addig tartózkodhat.
A vevő a megjelölt határidőig az összes rönköt és vágási hulladékot a területről köteles elszállítani.
A jelöletlen fákat a vevő köteles a munka során keletkező károsodástól megvédeni, az okozott károkat - faanyagköbméterben számolva - a szerződés szerinti áron megtéríteni. Ha a kár nem diófát, hanem más fát ért, akkor a
diófaanyag árának 90 %-át kell megfizetni, mielőtt a rönköket a területről elszállítaná. Ugyanakkor a károsodott
fák az eladó tulajdonában maradnak.
A rönkök kiszállításának útvonalát a vevő köteles megtisztítani az aljnövényzettől, bokroktól. Az eladó ezt a
munkát tűrni köteles.
A fakitermelés idején vevő és megbízottjai nem gyújthatnak tüzet a kitermelés területén.
Mindkét szerződő fél köteles a munka során másiknak okozott kárt megtéríteni.
Ugyanakkor valamennyire a vevő érdekét is figyelembe kell venni, ezért a szerződésben rögzíteni kell, hogy az eladó a
szerződés időtartama alatt ugyanarra a területre más vevővel nem köthet szerződést, más fákra se.
Végül rögzíteni kell, hogy a szerződés bármilyen módosítása csak írásban lehetséges, és a módosítás az eredeti szerződés
mellékleteként érvényes csak.
Aki ügyesen adja el akár csak egy szál diófáját, egyedül abból meggazdagodhat. Példa rá Mrs. Lloyd Hayes, Williams
County-i hölgy Ohio-ból, akiről 1976-ban írta meg a korabeli újság, hogy 30.000 dollárt, mai áron mintegy 7 millió forintot
kapott egy feketedió-fáért. Igaz, nagy volt a fa, valamivel magasabb, mint 40 m, és vállmagasságban meghaladta az 1 m-t az
átmérője.
Tisztelt Kollégám, vessen egy pillantást a következő úriemberre. Ő egy igazán gazdag ember. Most fogja eladni a saját
vállalkozásban kivágott, mögötte felállított diófatönköt. Nem kötött fakivágásra szerződést, maga intézte. Hát, ügyesebb,
mint mi.

Mert mi, itt, az Alföldön csak erre vagyunk képesek, így hirdetjük, apróban. Mert a rönkünk is apró:

És ezért a rönkért akarunk sokat kérni. Vagy ezért a diófáért:

Diótönkök - amerikaiul burl-ök - egy amerikai faüzem udvarára készítve:

Amerikában vannak szakemberek, pl. Walt Rowe vagy Dennis Hepler, akik a diófa - és más fák - tönkjének, gyökerének
kitermelésére, feldolgozására szakosodtak, és abból igen értékes, rajzolatos, mintás deszkákat készítenek. Módszeresen
kutatják nemcsak a fakitermelés területeit, hanem megvásárolják és kitermelik a házikertekben kiöregedett, kiszáradt
diófák tőkéjét is. A fa gyökerei közül a köveket, sziklákat kivésik, hogy minél több gyökéranyag kitermelhető legyen, mert
szerintük az még értékesebb, mint a diófa törzse. Hosszúláncos láncfűrésszel dolgoznak az igazi szakemberek.

Ha a láncfűrészt nem szakember kezeli, az eredmény ilyen lesz:

Ez egy jól sikerült diófa-kivágás volt:

Kitermelés után a diófatövet letisztítják, lemossák, majd - például 5 cm vastag - deszkákra vágják.
Az első vágást kézi láncfűrésszel ejtik meg, amihez most láttuk, milyen hosszú láncfűrész kell, a többit pedig fűrészgép alatt,
végül lapokra vágják.

Lapokra vágás után a deszkákat szárítják. Először egy rétegben napon szárítják, időnként megforgatják, majd
műanyagfóliával letakarva, az eső ellen védve hosszabb ideig a szabadban hagyják.
A száraz deszkák felületét drótkefével, csiszolóanyaggal csiszolják, majd felületkezelés után a deszkákat a vevőhöz szállítják.
A következő két képen lapokra vágott diófa gyökéranyag látható. A lapok pontosan 2,25 coll, vagyis mintegy 5,6 cm
vastagságúak. Ha a lapok felületét nézzük, előtűnik az értékes rajzolatosság.

Aki ennyire leszakosodott egy tevékenységre, az mindent tud munkája tárgyáról. Dennis Hepler azt írja, a "burl" nem azonos
a dió gyökéranyagával, a kettő közül az igazi "burl" az értékesebb, ami a törzs és a gyökér találkozásánál terem, és
jellemzően szemölcsös, bibircses kinézetű. Vagy mint egy rákos duzzanat, vagy mint egy kiinduló gyökérsarj, ami aztán nem
fejlődött ki. Szerinte ugyanilyen értékesek a törzs alsó részének benőtt hibái, egy villámcsapás helye, rovarkártétel benőtt
nyoma. Legértékesebbnek a madárszemnek nevezett szemcsés "burl"-öket, valamint a csipkés, vagy az örvénylő szemcsés,
végül a sodrott, fonott mintázatú faanyagot tartja.
Kérdés ezek után, hogy Dennis Hepler milyen gyökéranyagnak nevezné anak a diógyökérből készült furnérnak a mintázatát,
ami a következő képen látható. Ez egyébként egy európai közönséges dióból származik.

Hogy kalkulálni tudjunk, jó, ha tudjuk, hogy átlagosan a kitermelt diófaanyag 5-6 %-a minősül diógyökérnek.

A diórönköket kitermelés után a fűrészüzembe kell szállítani. Házilagosan utánfutóval is
megoldható, de nagyobb mennyiségben fajlagosan kevésbé költséges, ha ezt a munkát minél
nagyobb trélerrel végeztetjük. Ezt mutatják a következő képek. A jobboldali kép francia
felvétel, a francia diótermő tájon készült. A következő négy pedig feketedió-rönkök
szállítását mutatja, Amerikában.

Ha diófánkat magunk vágjuk vagy vágatjuk ki, a diófarönk értékesítése kivágás után szokott megtörténni. Mennyit ér egy
diórönk?
Mert, hogy fel is dolgoztuk diófaanyagunkat, és nagy mennyiségben áll rendelkezésre diófurnérnak alkalmas diófarönkünk,
szeretnénk végre eladni, hiszen 25-30 éve várunk erre a pillanatra.
Most vigyázzunk nagyon.
És legyünk körültekintőek.
Mert a diófaanyagnak nincs kialakult piaci ára, leendő vevőnk tehát nagyon be akar csapni minket, mert nincs mihez
viszonyítanunk az általa kínált árat.
A piacon mindennek az árát a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg.
Kivéve a diófarönk árát. Mert a diófarönk esetében a faanyag várható minősége sokkal nagyobb áralakító tényező, mint az
aktuális - hollandiai tőzsdei - ár. De sajnos, csak lefelé. A közismert árak a hibátlan, furnérkészítésre alkalmas rönkökre
vonatkoznak.
Elvileg a diórönk értékét átmérője, hossza, és kis mértékben színe határozza meg. Szóval, döntő a köbtartalom, és kevésbé a
szín.
Pontos árakat nem tudok, az ár mindig attól függ, a vevő mennyire tud becsapni minket. De ne adjuk olcsón, adjuk inkább
annak, aki megadja az árát. Egy köbméter diórönk áráról hallani lehetett régebben 60.000 Ft-ot is, de Uniónkon belül Hollandiában - már korábban is 70.000 Ft-nak felelt meg a tőzsdei ára. Most hallottam, hogy Szlovákiában 70.000 Ft
értékben kelt el egy nagyobb tétel. Beszéltem olyan szakemberrel is, aki szerint 150.000 Ft-ot is megér. És igazán nem nagy
gond manapság interneten egy megbízható olasz diófafeldolgozó üzemet keresnünk, és annak eladnunk, mert azok keresik.
Az olasz feldolgozók adják Európa diófurnér-termelésének felét.
Ismeretesek magasabb árak is. A teljesen hibátlan, 2,2 m-nél hosszabb, 40 cm-nél vastagabb diórönkről - furnér céljára Olaszországban hallani 200-300 ezer Ft/m 3 árat is. Spanyolországban még magasabb árakat közölnek. Köbméterenként
1200-2400 eurót a közönséges dióra. A feketedióra ennek csak a felét.

Az angliai, northmoori erdészeti kutatóintézet is tájékozódott az árkérdésben, és úgy találta, a furnérnak alkalmas rönkért
(minimum 2,2 m hosszú, 40 cm átmérőjű) a minimálár 700 angol font, köbméterenként. A jobb minőségű furnéranyagért
pedig 1000-1100 font/m 3 a reális ár. Ezt szorozzuk be az adott árfolyammal, és ne adjuk olcsóbban.
De előrejelzésük szerint ez az ár csak emelkedhet a jövőben.

A feketedióval közel megegyező árat várjunk el a mi diófánkért is. Amerikában egy 5,5 m hosszú, hibátlan, első osztályú
feketedió rönk 1.500 $-t is ér. Hatalmas, egyedülállóan nőtt feketedió fák faanyaga pedig 20.000 $-t.

Gondolom, ha tisztelt diófatulajdonos Kollégám eddig eljutott az olvasásban, még nem lett okosabb abban a kérdésben, hogy
mennyit kérjen kivágott vagy kidőlt diófájáért. Mert nem szakember a kérdésben, és fáját nem faanyag-célra nevelte. Dehát
egyszer mindenkit utolér a végzete, a diófát is. Egyszer mindnyájan ott állunk a nehezen megválaszolható kérdés előtt,
mennyit kérjünk a diófánkért.

Ebben segít nekünk egy angol tanácsadó szolgálat, Titchmarsh és Goodwin urak, akiknek ez a foglalkozásuk. Pénzért
megmondják, mennyit kérjünk, és ajánlatot tesznek, hol adjuk el. Forduljunk hozzájuk. Hangsúlyozottan a diótermő

diófákról beszélnek, legalább 203 cm törzskörméretű, legalább 180 cm rönkhosszúságú, tehát legalább 80 éves fákról.
Keressük meg őket.

Rosszul nevelt (nem faanyagnak nevelt) diófáért keveset fogunk kapni. Ezek
elsősorban az életük során elhanyagolt útmenti és házikerti diófák. Nézzük meg
például a jobboldali, kerítéshatáron álló feketedió-fát, de ugyanez elmondható a
közönséges dióról is.
Rövid a furnérként hasznosítható törzshossza, nem hengeres, és mivel
kerítésoszlopként is funkcionált, joggal feltételezhető a benőtt kerítésdrót.
Értékcsökkentő tényezők:
A törzs görbesége, nem hengeres alakja
A faanyag egyenetlensége, változó keménysége
A törzs csavarodottsága
Elágazás, villásodás
Elszíneződés
Fagyás nyomai
Gombakárosítás, a faanyag puhasága
Rovarjáratok (lásd Cossus cossus)
Repedések, harkályvágta üregek
Nem beszélve a diófába belenőtt kerítésdrótokról, szögekről.
A drótok, szögek nemcsak a leendő furnér- és deszkaanyagot értéktelenítik el,
hanem a fűrészt is tönkreteszik.

Ebbe a fémtáblába akadva tönkrement egy fűrészüzem fűrészlapja. Az üzem szíves közlése szerint a csere 1.400 dollárba
került.
Ezt a diófatörzset még nem vágták ki. Ki kéne előbb húzogatni a szögeket belőle.

Most jutott eszembe, hogy könyvemet diófaanyag-vásárlók is olvashatják, nemcsak diófatulajdonos gazdák. Őket mivel
vigasztaljam, ha az előbbiekben oly magasra tettem a diófarönk árát? Nekik azt tudom ajánlani, azoktól vásároljanak, akik
nem olvasták ezt a fejezetet. Például apróhirdetőktől. Egy külföldi internetes apróhirdetésben például a kép szerinti 6-8 cm-es
diódeszkákból 7 köbmétert kínálnak 900 dollárért. Ez talán a fele annak az árnak, amiről feljebb mint minimál-árról
beszéltem.

A diófaanyag magas ára a feketézők figyelmét is megmozgatta. A grúz pénzügyminisztérium közlése szerint ebből a
diófaanyagból 47 m 3-t akartak illegálisan értékesíteni, de a pénzügyérek lecsaptak a feketézőkre. Látja tisztelt Kollégám,
hogy micsoda emberek vannak? És hogy kell vigyázni?

Ipari, iparművészeti használata
Mottó:
„Diófából csináltatok szekeret”
(magyar népdal)
A diófaanyagot rönkként, deszkaként és furnérlemezként
forgalmazzák. Drága faanyag. Az erezett diófa más bútorfák
árának húszszorosát is megéri. Mivel ritkasága miatt
Európában kicsi a kínálata, nincs kialakult piaci árszintje, ezért leginkább
csak rönkként forgalmazzák, mert az a feldolgozó, aki diófarönkhöz jut,
leginkább maga dolgozza fel. Egy holland fakereskedő szerint Hollandiában
2-3 trópusi faanyag árát követően a diófa a legdrágább.
Azért ne essünk túlzásba, ne ragadtassuk el magunkat. A faanyag
drágasága a hibátlan, szép rajzolatú faanyagra vonatkozik.

Vegyük figyelembe a korábban említett értékcsökkentő tényezőket.
Ha a felsorolt hibákkal terhelt diófarönköt kínálunk eladásra, ne
csodálkozzunk, ha árunkat a vevő erősen leértékeli.
A fafeldolgozó üzemek részben deszkát, részben furnért készítenek a diófa anyagából. A deszkák
jóval drágábbak. Kisebb deszkadarabokból mutatós parketta készül.
Kazettás dióparketták:

Minden dióparketta más. Minden darab egyedi színű és rajzolatú. A hagyományos dióparkettákra egy példa:

További dióparketta minták megtekintésétől ezúttal megkímélem tisztelt olvasó Kollégámat. A diófaanyagok
gyűjteményében, ami a Képeskönyv egyik melléklete, többet is láthat.
Előfordul ritkábban diópadló is, de padlónak - luxuscélokra - inkább a feketedió deszkáját használják.

Pedig szebb a mi diónk deszkája. Ha díszpadlót akarunk készíttetni, most van rá lehetőségünk. Nem is olyan messze,
Harkovban most eladó 20 tonna ebből az anyagból:

A diófa anyagát drágasága miatt általában furnérlemezként hasznosítják, leginkább a bútoriparban, valamint a
belsőépítészetben. A furnérlemez felső rétege készül diófából, a többi réteg pedig közönséges fából.
Egy lehetséges diófurnér-minta:

Változatos diófurnér mintázatokat is a mellékletben mutatok be. Itt csak néhányat a szebbekből.
Különleges furnérok: elágazásos, méhszárny-mintás és örvénylő.

Ennek a diófa-furnérnak készítője, egy olasz mester a pehelytoll nevet adta:

Az erezett diófaanyagból készül a bútorok eleje, a kevésbé mutatós, kevésbé erezett furnérlemezből pedig a bútorok belseje,
oldala, háta. Három, diófurnérral borított asztallap mintázata következik (kattintással kinagyíthatók):

A diófafurnért falburkolatok készítésére is használják.

A fában található csomók, rajzolatok növelik az értékét. A csomós, rajzolatos diófurnérral zongorák külső felületét is
díszítik.
Példa a rajzolatos diófurnérra, ami diógyökérből készül:

További diógyökérfurnér-anyagokat a mellékletben mellékelek.
A diógyökér-furnérok különlegességei a könyv-furnér és a négyes furnér:

A diófaanyag drágasága miatt, a faipari technológia fejlődésével egyre vékonyabbak a furnérlemezek. Milliméteresek, de
annál vékonyabbat is hirdetnek eladásra. Jelenleg ott tart a technika, hogy félmilliméteres vastagságú furnérokat vágnak.
Tisztelt fafeldolgozó Kollégám, nálunk még nem látni, de az Egyesült Államokban már létezik olyan fafeldolgozó, amelyik a
legvékonyabb diófa-furnérokból papírvékonyságú képes levelezőlapokat, névkártyákat és hasonló termékeket gyárt, és
rendelés szerinti szöveggel, képpel látja el. Egy ötlet, mivel lehetne foglalkozni, konkurens nincs, kereslet biztosan lenne rá.
A diófaanyag másik nagy felhasználási területe a tömör diófaanyagok használata.
Úgy a diófurnér, mint a tömör deszka elsősorban, döntő mennyiségben bútorgyárakhoz kerül. A bútorkészítés a fő
felhasználási terület.
A tömör diófadeszkából készült bútoroknak természetes hatása van, a diófurnérozott bútorok pedig szépségükkel
emelkednek ki. És mindkét esetben a minőségükkel.
Asztallapok készülnek tömör diófadeszkából:

Igen elegáns lovaskocsik is készülnek diófából, amely kocsiknak minden, fából való alkatrésze diófaanyag. Ez például
póninak való.

A lovaskocsiktól csak egy kis lépés az iparművészet. Diófából készült, művészien szép használati és dísztárgyakat unásig
fogok mutatni a MI KÉSZÜL DIÓFÁBÓL? fejezetben. Most csak az iparművészeti célú diós famunkát érzékeltetem néhány
képben. Éppen egy diófa-váza készül:

Vázák, tálak esztergálása közben kérdés lehet, hogy hogyan tudjuk a belső vájás során megállapítani a fal vastagságát. Van
rá megoldás, állítólag házilagosan is készíthető lézeres falvastagság-mérő.

Tisztelt faiparos Kollégám, a diófát meg kell becsülni!
Nemcsak a törzse és a gyökere, hanem az ágai is hasznosíthatók, értékesíthetők. Például éppen iparművészeti szintű vázák
készítésére, ha már a vázáknál tartunk. Vázák diófaágból:

Tálak, edények készítésének menete diófából, jelen esetben feketedióból. A kiindulási állapotban a fahasáb nem különbözik a
felvágandó tüzifától. Mindössze egy ceruzavonal jelzi, hogy hozzáértő szakember hova jelölte be a leendő vágást.
Láncfűrésszel kell esztergályozható darabokra vágni a hasábokat.

Munka közben:

Az esztergáláshoz nemcsak esztergagép, hanem idő is kell. Egy napi munkával néhány félkész diófatálat lehet készíteni.

Egy török diófafeldolgozó műhely képei következnek, amelyben főleg esztergálnak, de asztalokat, székeket is készítenek.

Néhány kép egy feketedió-tál készítéséről:

A végeredmény igazolja, hogy megéri a ráfordított munkát.

A váza- és tálkészítést, esztergálást láttuk,
nézzük meg a gitárkészítést is. A gitárnál az a fontos, hogy a két fele egymás tükörképe legyen. Ezt úgy érjük el, hogy a gitár
felének sablonját gondosan a diódeszka egészséges részére helyezzük. Körülvágjuk nagyjából, majd két vékony lapot vágunk
belőle, és a kopírfűrésszel szépen körbevágjuk. A vágásfelületnél széthajtva igen szép mintázatot kapunk.

Az egyrétegű furnérlemez intarziák készítésére használatos, a tömör faanyag pedig művészi famunkák,
ajándéktárgyak készítésére. Állítólag ha egy olasz fafeldolgozó üzembe bekerül egy diófarönk,
gyufaskatulyánál nagyobb hulladék nem kerül ki belőle, mert az utolsó darabig feldolgozzák.
A legújabb technika a diófa feldolgozásába is betört. Lézermarás diódeszkán, sőt, azt mondják, a dióhéj felirata is
lézermarással készült. Nem tudom, ezt már csak akkor hiszem el, ha közelebbről is megnéztem.

Lézermarás diófaórán:

A diófából készült termékek tartósak, száraz helyen tartva évszázadokon át változatlan szépségűek. De azért előfordulhatnak
károsodások. A vizesedés okozta gombakártételt és az ebből adódó elszíneződést már említettem, most pedig a
rovarkártételre hívnám fel a figyelmet. Ha olyan helyen lakunk, - nem olyan helyen lakunk, de miért ne lakhatnánk, ha lenne
pénzünk, - ahol termeszek járnak, nézzük meg, hogy megehetik még a legjobb diófa-anyagot is. Incisitermes minor kártétele
diófa-anyagban:

A mi éghajlatunkon a szú eszi a diófabútort. Több mint 500 éves ez a diófaasztal, és mára már asztalként nem használható,
egyedül csak múzeumban, a nagytétényi kastélymúzeumban hirdetheti a diófabútorok ősiségét.

Tisztelt Kollégám, feldolgoztuk a diófa anyagát. Maradt-e meg valami?

Talán csak ez a diófaforgács:

Egyéb diófajok mint faanyagok

Vázlat:
1. Hibriddió
2. Japán dió
3. Mandzsúriai dió
4. Hikori- és pekándiók
5. Paradox dió
6. Claro
7. Oregoni dió
8. Vajdió
9. Andok diója
10. Arizonai dió
11. Engelhardiák
A diófajokat korábban kielégítően megismertük. Foglalkoztunk az ehető diójú diófajok termeszthetőségével
is. Most faanyaguk megismerése van soron.
Ha tisztelt amatőr erdész Kollégám az alábbi áttekintést áttekintette, kérem, vegye tekintetbe, hogy nem volt
célom a különböző egzotikus diófajok erdészeti célú telepítésének ajánlása. Mert a siker annyira bizonytalan,
hogy már inkább a sikertelenség biztos.
Az alábbi összeállítás diófái zömében a miénktől eltérő éghajlaton érzik jól magukat. Ha itthon nem kapják
meg azt a meleget, amit szeretnének, csenevészek, gyengék lesznek. Ha pedig nálunk nagyobb meleget
találnak, mint eredeti élőhelyükön, az első néhány évben látványosan fognak fejlődni, de szöveteik lazák
lesznek, ami nemcsak élettanilag rossz, hanem a leendő faanyag minősége is csapnivaló lesz.
Kivétel a feketedió, de leginkább a hibriddió, mint már mondtam.

1. Hibriddió
A közönséges és a fekete dió hibridje nemcsak nagyobb életrevalóságával tűnik ki, ami jobb egészségében,
nagyobb növekedési erélyében mutatkozik meg, hanem szép faanyagában is, mint látjuk a fenti nyitóképen.

2. Japán dió
A diófélék családtagjainak többsége szép és értékes keményfát állít elő. Tessék megtekinteni ennek
az oldalnak a háttér-mintázatát! A japán dió faanyagának mintázatát használtam itt fel háttérként.
Jobbra és lent is japán dió van.

3. Mandzsúriai dió
Minőségi diófaanyagot ad, barna színűt, vékony, világos szíjáccsal, vastag, sötétbarna geszttel. A
mandzsúriai dió rönkjének vágási felülete:

Faanyagának színezete:

Parketta mandzsúriai dióból:

Fájából bútort, dísztárgyakat készítenek. Puskatus céljára is jó, de jobb a közönséges dió faanyaga erre a
célra.

4. Hikori- és pekándiók
Eredeti élőhelyükön kiváló faanyagtermelők. Kivágáskor hengeres törzsük természetes állapotban is 20 m-ig
ágmentesnek mondható. Fiatalon kezdetben lassabb a törzsvastagodás, aminek üteme érett korban megnő.

Kivágott fehér hikori fa:

Jó körülmények között a pekándió éves vastagodása 6-9 mm:

A különböző hikori- és pekándiók (Carya fajok) fáját a faipari szakértők se tudják egymástól
megkülönböztetni. Egy kis segítség a szakértőknek:
Fehér hikori - C. ovata

Pekándió

Keserű hikori - C. cordiformis

Csupasz hikori - C. glabra

Rojtos kérgű hikori - C. laciniosa

Nemezes hikori - C. tomentosa

A faanyag fajsúlya rendszerint nehéz, néha igen nehéz, 0,72 g/cm 3-től általában 0,84-ig, néha 0,96-ig terjed.
De 0,60-ra, 0,66-ra az összes hikoridiónál számítani lehet. Ezekkel az értékekkel vezetik a mérsékelt övi
faanyagok sűrűségi listáját.

A hikoridiók, pekándiók faanyaga hasonlóan értékes faanyag, mint a Juglans-dióké. Ugyanúgy elmondható
róluk minden jó, akár műszaki, akár esztétikai szempontból nézzük. Gyűrűs likacsú, szívós és rugalmas.
Minőségükre, tartósságukra jellemző, hogy Carya-diók fájából készültek a korai automobilok tengelyei.
A pekándió fája igen jó minőségű. Nézzük meg közelebbről! Hikori-faanyag 33-szoros nagyításban:

Keresztmetszeti, érintőleges és sugárirányú metszete mikroszkóp alatt:

A faanyag mintázata: (Megjegyzem, a legtöbb hikori-faanyag ennél világosabb színű, amint az a mellékletben
látható.)

Egy 90 cm széles pekánrönk:

Lapostányér, faragvány és pad pekándió-fából:

Ventillátor pekándióból:

Hikorideszka:

Szerszámnyélnek a hikoridiók a legjobbak. Baltának, kalapácsnak.

5. Paradox-dió
A Paradox-dió, amelyről már korábban szó volt mint nemes diófák alanyáról, hibrid-dió. Fáját az amerikai
faipari szakirodalom "bastogne walnut" néven nevezi. Külön, megkülönböztetett figyelmet érdemel
faanyagának változatos rajza, színei miatt. A színek között még zöldes árnyalat is előfordul.
Ez a faanyag a diófélék közül a legnagyobb fajsúlyú, "legsűrűbb". Ezért, annak ellenére, hogy az egyik
legszebb és legerősebb diófaanyag, vadászfegyvert nem szoktak készíteni belőle.

Puskatus és gitár készül paradox-dióból:

Diófabútorok készítése
Mottó:
"A diófaanyag kemény és erős, stabil, könnyű súlyú, ütésálló, rugalmas. Kevésbé dagad és apad, mint a
faanyagok többsége. Édes vele dolgozni, szeretni való az illata, kellemes a kéznek, és ragyogó fénye van."
(McIntosh, 1995)

Mit mond tisztelt Kollégám? Hogy túl drágák nekünk a diófabútorok?
Szerintem ez esetben ne vegyünk. Készítsünk. Van ugyanis diófadeszkánk. Amikor diótermő diófánk
kiöregedett, kivágtuk, sajnos, nem tudtuk drágán, furnérkészítésre eladni, mert túl rövid volt a rönkje. Ezért
felvágattuk deszkára.
Ha nincs elég diófadeszkánk, keressük fel asztalos ismerősünket, és nézzünk be nyersanyag-raktárába. Neki
nagy készlete van belőle, mert senki se rendel tőle diófabútort. Ott porosodik. Mert drága.

Elfekvő készletéből vehetünk.
Kezdetnek talán egy hintaszéket készítsünk. Nem nagy ügy. Kellő szakértelemmel, a mellékelt képek alapján
bárki elkészítheti. Tessék csak a képekre kattintani.

Most azt kérdezi tisztelt barkácsoló Kollégám, hogy ha ilyen jól tudom, hogyan kell egy tökéletes diófahintaszéket elkészíteni, ez esetben csináltam-e már egyet is.
Nem, nem csináltam, de képem van hozzá. Ahhoz, hogy másokat erre biztassak.
Viszont egy asztal-projektet bárki sikeresen abszolválhat. Ha már annyi fölösleges projektet írtunk, és nem
nyertünk semmit, az asztal-projekt eredménye egy valódi diófa-asztal lehet. Amin újabb projekteket
írhatunk.
Diófaanyagunkat vágassuk gatteron vastagabb deszkákra a szokásosnál, mondjuk 3-4-5 cm-esre.

Fűrészeltessük asztalossal egyenesre, pontosan párhuzamosra a deszkákat. Vágassuk egyforma hosszúra.
Gyalultassuk simára. Ragasztassuk össze például epoxigyantával.

Vegyünk a barkács-áruházban fémlábakat, a hozzájuk tartozó szerelékekkel, és csavaroztassuk valakivel
össze.

Na, ugye, megmondtam. Mindent mással csináltattunk, és mégis jobb lett, mint ha magunk csináltuk volna.

Megfigyeltük, milyen szép lett a faanyag színe, a kiindulási anyaghoz képest? Ez a titka a projektnek, a
diófapácos kezelés.

Egyedül a diófapácot kell magunknak készítenünk, mert nem kapható.

Diófabútorok restaurálása
Tisztelt idősödő Kollégám, a diófabútorok is öregszenek, nemcsak mi. Mi legyen velük?
Szerintem az öregeket ne dobjuk ki, hanem renováljuk. Egy görgős diófa-karosszék restaurálásának
példáján megnézhetjük, hogyan történik az ilyesmi. Nem nagy dolog, némi kézügyességgel és néhány
asztalosszerszámmal magunk is megpróbálhatjuk.
A kiindulási állapot: Egy elöregedett karosszék.

Először is szét kell szedni alkotóelemeire, de úgy, hogy meg ne sérüljön. Hol mivel van összeerősítve,
csavarral, tiplivel.
A festéket el kell távolítani, az elemeket le kell tisztítani. A repedt elemeket besüllyesztett csavarokkal és
ragasztással kell kijavítani, végső esetben újonnan készített elemre kell cserélni. A fatipliket újakra kell
cserélni, és amely elemek szögelve voltak, azokat, bizony, újra kell szögelni. Az ülésrugók helyett is újak
kellenek.

Ahol javíthatatlannak látjuk a sérülést, mint ennek a karosszéknek a támla felső részén, kis darab új
diófaanyaggal pótoljuk, vagy odaillő mintázatú gyökérfurnérral fedjük be.

A következő kép egy nagyobb darab pótlását mutatja, egy ék alakú új elemet kellett készíteni és az ülés és a
támla deszkája közé illeszteni.

Egy újabb nagyobb javítás: a levált kartámlát ki kellett cserélni, és előtte a lehasadt részt ki kellett
egészíteni.

Már csak össze kell szerelni.

És alapozni, festeni, lakkozni.

Így néz ki egy korábban renovált párja mellett. Már csak kárpitozni kell.

Csak azt kell eldönteni, hogy kékre vagy aranyszínűre. Hogy mutat jobban a kandalló előtt?

Most már tudunk restaurálni. Itt a következő feladat, egy százötven éves, már két világháborút megélt diófaszekrény.
A részletekkel nem úntatom tisztelt restaurátor Kollégámat. Ilyen volt, ilyen lett.

Mit csináljunk, tisztelt asztalos és restaurátor Kollégáim, ha gyönyörű diófadeszkánkon diónagyságú lyuk
van? Attól még felhasználhatjuk, de előbb töltsük ki. De ne diófaanyaggal, hanem valóban dióval. Ez is egy
szokásos eljárás, de a mi diónk helyett szokásosabb a feketedió termése, mert az dekoratívabb. (A mi diónk
pedig finomabb, azt meg kell ennünk.)
Ruhásszekrény ajtaja készül:

Itt pedig egy öreg diófadeszka folytonossági hiányát kellett kipótolni, ez is szekrényajtó volt, és lesz is.

A vadászfegyvernek való diófaanyag
Mottó:
"Tisztességes fegyverhez tisztességes diófaanyag kell."
(Szergej Basszkacsi - szibériai vadász)
Tisztelt katonatiszt Kollégám, a katonai puskák fölött eljárt az idő, ma már a vadászpuskák korát éljük.
Azok jóval emberségesebbek, nem emberre lőnek velük. Csak hajtóvadászaton.
Tisztelt fegyverműves Kollégám, nem értek a fegyverekhez, nekem még puska nem volt a kezemben. Amit
ebben a témakörben leírok, nagyrészt az idézett vadászfegyver-szakértőtől, Szergej Basszkacsitól származik.
Én csak megpróbáltam értelmezni, a magam módján megérteni, amit ő különböző szakanyagokban írt. Ha
valahol úgy találja, nem helyes, amit leírtam, tőle kérjen állásfoglalást. Nem vicc, tényleg nagyon hozzáértő
és segítőkész ember. És szakértője a diófaanyagnak.
Tisztelt vadász Kollégám, igyekszem a témát az Ön szemszögéből nézni, akinek nincs egy rendes puskája, de
szeretne egyet, és ahogy az anyagi ügyei állnak, hamarosan meg is engedheti magának álmai puskáját.
Mik azok a tulajdonságai a diófaanyagnak, amik vadászpuska készítésére predesztinálják? Nem kizárólag a
faanyag fizikai minősége, mert azt esetleg - ritkán - más faanyagok, a bükk, juhar, alma, cseresznye, görcsös
törzsű nyírfa is elérik, hanem elsősorban a dekorativitása. Egyéb értékmérők:
A faanyag sűrűsége optimális, a számításba vehető faanyagok sűrűségének középértékét képviseli.
Hosszirányú szilárdsága a hajlatnál valamivel kisebb, mint más vadászfegyver-anyagoké, de
nyomószilárdsága nagyobb.
Szakítószilárdsága megfelelő, átlagos.
Abszolút törésszilárdsága kicsi, tangenciális irányban.
De azt vegyük figyelembe a faanyag vásárlásakor, hogy idővel a diófaanyag tovább "érik", sötétebbé válik.
Először a diófaanyagot kell tudnunk megkülönböztetni más faanyagoktól. Gyakorlatlan vásárlóként, első
ránézésre. Ehhez tudnunk kell, hogy a diófélék faanyagában az edény-nyalábok mindig kifejezettek, közepes
vagy nagy pórusúak. Olyan diófaanyag nincs, amin az edény-nyalábok nem láthatók jól.

Így néz ki az igazán puskatusnak való diófaanyag.

És így néz ki az a török nagyüzem, ahonnan a török hadsereget ellátják puskatusokkal. Nem hadititok, a cég
neve Denlas, és Adanában székel. Csak diófát dolgoz fel, más faanyaggal nem foglalkozik. Ha megfizetik, a
kurd gerilláknak is szállít. És vadászoknak, a világon bárhova.

Mielőtt továbblépnénk, pillantsunk be az arzenálba, és nézzünk meg néhány képet amerikai
vadászfegyvergyárak kínálatából, a közönséges dió mellett más diófajok faanyagából is! De fontos
megjegyeznünk, hogy igazán szép puskatus csak a közönséges dió fájából készíthető, a többi dióféle faanyag
erre a célra kevésbé értékes.
A fentebbi jellemzők minden diófaanyagra vonatkoznak, a diófélék családján belül. De ez csak az elmélet. Ha
vennünk kell egy puskatusnak való fadarabot, konkrét választási lehetőségünk jóval kevesebb.
1. Vagy veszünk egy kétcolos feketedió-deszkát vagy hikori-faanyagot fakereskedőktől, mert közönséges
diót csak Denliék árulnak Törökországban és a svájci lerakatukban. Ha távolkeleti, mandzsúriai diót
kínál a fakereskedő, udvariasan utasítsuk vissza.
2. Vagy félkész puskát veszünk, fegyverboltokból, fegyverkészítőktől.
3. A harmadik lehetőség pedig, hogy lecsapunk egy kivágás alatt álló öreg diófa faanyagára.
4. A negyedik az, ha internetes árudák kínálatából választunk.
1. Minőségi diófaanyagot kínáló fakereskedést nem ismerek személyesen, de azt hiszem, ezzel nem állok
egyedül. Van egyáltalán ilyen? Ha van, nagyon messze lehet. Fegyverkészítő? Budapesten van egy. Legtöbb
az öreg diófából van. Ha anyagát nem kétcolosra vágjuk, hanem 5,5-6 cm vastagra, két puskatus anyaga is

kijön egy árából.
Átnéztük a lehetőségeket, mégis maradjunk az elsőnél, a minőségi fakereskedőnél. Az ilyentől elvárható,
hogy a mintadarabokról dokumentumai legyenek, amikből visszakereshető, hogy az adott fadarab hol
termett, mennyi időt száradt, mennyit állt raktáron. Persze, nem az abszolút szárazságot lehet számonkérni,
hiszen az a tárolás körülményeitől függ, hanem képet alkothatunk a kereskedő gondosságáról.
2. Fegyverboltok kínálatában - nem nálunk, hanem fejlettebb vadászkultúrájú országokban - a szürke dió
anyagából kínált félkész fegyverek gyakoriak. A szebb, értékesebb félkész fegyverek pedig ritkábbak.
Állítólag boltonként nem található, csak legfeljebb tíz darab, amiből választani lehet. Pedig fegyvert úgy
választ a vadász, mint feleséget. Hosszú időre. A fegyverboltos is úgy gondolja, a vadásznak a kedves fegyver
minden pénzt megér, tehát drágán adja a tucatárut is. Még egy hátránya van a fegyverboltok félkész
termékeinek. Az, hogy már több kézen ment keresztül, eltérő körülmények között tárolták, illetve munkálták
meg. A faanyag szárazsága változott ez idő alatt, nem mindig előnyére. Ez a kész fegyver minőségére is kihat.
Mindig fennáll a gyanú, hogy a tárolás esetleg az aljzaton, netán szorosan egymásra rakva, textilanyaggal
leborítva, vagy más, olyan módon történt, hogy a faanyag nedvességet kapott, befülledt. Hát, még ha eső is
érte valamikor, gombásodhat is.
3. Ha magunk vágjuk ki, vágatjuk fel, szárítjuk, tároljuk a diófaanyagot, akkor valószínűleg magunk fogjuk
elkövetni az elkövethető hibákat. Jobb, ha ezt másra hagyjuk. Maga a megfelelő diófa megtalálása se
könnyű, és a folyamat is munkaigényes. Legalább 70-80 éves fa kell, amely egyedül nőtt, nem ültetvényben.
Kerülni kell a hajlott, csavarodott, sérült, kéregvesztett fákat, mert ezek faanyagában nincs annyi
hasznosítható anyag, mint az egészségesekében. A görcsök értékesek, a gyökér szintén, a főbb oldalgyökerek
kiágazása alatt elvágva. De legértékesebb a görcsös gyökér, ami fiatalkori sebzés és jó sebbeforrás
eredménye. A középázsiai görcsöstörzsű diófák adják a legérdekesebb színű, rajzolatú puskatus-anyagot.
Ilyen volt:

Ilyen lett:

Tönknek a fa tövétől az első ágakig terjedő részét tekintjük. A tönkből elég sok, megfelelő minőségű anyag
vágható. Alsó része, ahol a gyökérrel találkozik, érdekes, értékes lehet.

Ahol a diófa törzséből már ágak indultak, figyelmesnek kell lennünk, az ághelyeket külön kell értékelnünk,
rontják-e a minőséget. Antik fegyvereknél ez a szempont nem volt kérdés, a régi fegyverészek az ághelyes
anyagból is puskát készítettek.

Ma már alkalmaznak olyan technikákat, amelyekkel az ághelyek szinte eltüntethetők. De az egészséges
ághelyek nem is okoznak gondot.A mai fegyverkészítők már nem az ághelyekkel, hanem egy másik hibával, a
csavarodott növéssel elnézőbbek.

Olasz és török fegyvereknél érdemes a nyakrészt külön megvizsgálni, mert a csavarodottságot gyakran oda
rejtik. Ilyen törés lehet a csavarodottság következménye:

Tehát: A csavarodottság kizáró ok.
Dehát, aki mindezeket tudja, azt ne tántorítsam el a fegyvernek való diófa lábon történő kiválasztásától. Egy
dán vadász nem olvasta fenti aggályaimat, és a saját, kerti diófájából készíttetett vadászpuska-sorozatot. A
faanyag színéből kiindulva Aranyeső-típusú puskáknak nevezte el ("Guldregn"). És milyen jól sikerültek!
Igaz, az anyagot több évig szárította, és a puskát szakemberrel faragtatta.

4. Az internetes kínálat kihasználásához pedig idegennyelv-ismeret szükséges. Sajnos. Előnye viszont, hogy
az árak nem függnek a helyi kereslettől-kínálattól, hanem kiegyenlítettebbek. Egy másik hátrány, hogy az
eladók csodálatos, sokszor érthetetlen jelzőkkel, tulajdonságokkal ruházzák fel a kínált árut. Persze, a cél a

vevőfogás. A vevő pedig helyesen teszi, ha a körítésre, a szövegre nem figyel, csak a mellékelt fényképre, és
megkéri az eladót, hogy a faanyagot másik oldaláról, másik megvilágításban is fényképezze le, és küldje el
mellékletben.

Utánozhatatlan tulajdonsága a diófapuskának, hogy minden példány egyedi. Egyéniség.

Az arzenál ennek a fejezetnek, a diófából készült fegyverek ismertetésének a melléklete. A nyersanyagokat
ábrázoló képeken szép, rajzolatos félkész diófa-puskatusok láthatók. Amerikában már csak így megy, a
megrendelő az interneten a képek alapján rendelheti meg leendő puskáját. 400-4000 dollár közötti árakon
kapható hozzá a faanyag. Mondjuk, a 4000 már túlzás, mert az 1500-1700 dollárosak is olyan szépek, hogy
kiállításokon mutogatják, és 2000-2500 dolláros rekordárak érhetők el aukciókon. De ezek mind a rendkívüli
diófaanyagokra értendők, öreg diófák tövének, gyökerének, görcsének anyagára.
Tisztelt vadász Kollégám, nem kell megijedni az áraktól. Az ilyen drága fegyver-alapanyagok a legritkábbak.
A legegyszerűbb, vadászfegyvernek való diófaanyaghoz 20-30 dollárért is hozzá lehet jutni. Ne fizessen
többet, mint amennyit tud.
Tessék csak idenézni! Ezért a diódeszka-darabért 250 dollárt kérnek. Annyiért mi is adunk egy ekkora
darabot. Ha kettőt rendelnek, kettőt is tudunk adni. Igaz, dupla áron.

350 dollár az ára a következő darabnak. Tisztelt diófatulajdonos Kollégám, álljunk rá puskatusnak való
diódeszka-darabok értékesítésére! Nagy kereslet van a vadásztársadalomból!

És itt vannak az ezer dollárnál is többet érő anyagok. Ha ezzel sem éri meg foglalkozni, akkor semmivel se.

Ami a minőséget illeti, lehet válogatni, akár a melléklet képeiből is. Csakhát, sajnos, nem értünk hozzá. Sem
mint vadászok, akik álmaink fegyverének elkészítéséhez keresünk alapanyagot, sem mint diófa-tulajdonosok
és kezdő diófa-feldolgozók, akik ebből szeretnénk meggazdagodni.
A puskatus-készítés külön szakma, csak az ért hozzá, aki évtizedeken át csak azt csinálja. De a
puskatuskészítés céljára legmegfelelőbb diófaanyag kiválasztása hat pontban összefoglalható, megtanulható.
Néhány perces tananyag, és szakértők vagyunk. Legalább ebben, ha máshoz nem értünk.

1. Először is a faanyagnak határozott erezettel kell rendelkeznie, olyannal, amelynek lefutása, rajzolata a
tervezett fegyver alakjának felel meg. Vagyis: Az erezet induljon a talptól, legyen jellegzetes a tuson,
emelje ki a markolat alakját, (a markolatnál érdekes rajzolata lehet), és egyenesen a puska csöve felé
fusson tovább.
2. Az erezet zárt pórusú, kemény legyen. Tehát a faanyag könnyen vágható, munkálható legyen amellett,
hogy kemény.
3. A harmadik követelmény a faanyag színe. A közönséges dió faanyaga sokféle színben, tónusban,
átmenetben szokott megjelenni. Leggyakarabban a "mély pirosbarna", a "valódi piros-bordó színezetű",
a "kékesfekete" és a "sötét kávészínű" darabokat keresik. A legtöbbeknek ezek tetszenek. Sokféle szép
színárnyalatú diófaanyag van ezeken kívül is, például az "aranyszalma", a "tejszínes kávé", vagy a
"tejcsokoládé" árnyalatok is, de ezek kevésbé keresettek. A szürke színű faanyag senkinek se tetszik. Ez
az egyetlen színárnyalat, amelynél a vevők esztétikai ítélete egybeesik a faanyag ténylegesen gyengébb
minőségével.
4. A negyedik kritérium a legnehezebb. Csaknem az összes vevő feketével erezett, márványos rajzolatú
faanyagot keres, sokszor még meghatározott rajzolattal is, amilyent szinte lehetetlen találni. Műalkotást
szeretne venni, miközben az eladó csak egy fadarabot tud eladni.
5. A faanyag szárazsága is követelmény. Nem az abszolút szárazság, mert akár a levegőből is vehet fel
vizet a faanyag, hanem a feldolgozás előtti száradása. Sok vevő idegenkedik a mesterségesen szárított
faanyagtól. Természetes úton is szárítható, több év alatt, például öt év után már megfelelő. De beszélnek
többszáz éves diófaanyagok feldolgozásáról is. Minél tovább szárítják, annál drágább a diófaanyag, mert
a fafeldolgozónak pénze van benne, amit akár egy évtizedig se tud kivenni. A kamatos kamatokkal fel
kell szorozni. Nem kell a mesterséges szárítástól félni, a természetes szárítással kombinálva minőségi
faanyag nyerhető.
6. Végül a pénzről, ami mindenki számára fontos szempont. Ez a legegyszerűbb kérdés, ezért maradt a
végére. A tényleges ár alig tér el a tizenöt hónapos vagy a tizenöt éves faanyag esetében. Az a kérdés, ki
miért mennyit hajlandó fizetni. Annyit fizet.
Ez a titok. Kinek mi mennyit ér meg, kit mennyire lehet becsapni.
A gyorstalpaló szakértői tanfolyam elvégzése után már csak a puskatusnak való diófaanyag kereskedelmi
kifejezéseivel kell tisztában lennünk. Ha mi vagyunk az eladók, ezeket a kifejezéseket kell használnunk, ha
pedig vevők vagyunk, értenünk kell, mit jelentenek ezek a kifejezések.
Eladó: Ez a darab, amit mutatok, a legszebb, amit pályafutásom alatt láttam.
Ez azt jelenti: Ez a fadarab tényleg nagyon szép, de olyan funkcionális hátrányai vannak, ami miatt nem
érdemes megvenni.
Eladó: Ebből a darabból szinte bármilyen stílusú, szinte bármilyen célú puska elkészíthető.
Jelentése: Pont arra a stílusra, pont arra a célra nem lesz jó, amire szeretnénk. A többire igen.
Eladó: Sajnos, a lelkiismeretlen rablógazdálkodás miatt annyira megfogyatkozott a magyarországi
(romániai, törökországi, kaukázusi, stb., stb. a nem kívánt szöveg törlendő) diófaállomány, hogy csoda,
hogy ilyen szép anyagot tudok kínálni.
Jelentése: Hamarosan jön az újabb faanyag-szállítmány, de addig még ezeket a kimaradt példányokat el
kell adnom.
Eladó: A trópusi esőerdők a kipusztulás határán vannak. Már nem várhatók újabb trópusi faanyagszállítmányok, nemcsak azért, mert kipusztultak, hanem azért is, mert a megmaradtakat szigorú
természetvédelem alá helyezték.
Jelentése: A fegyverkészítésre alkalmas diófaanyag nem a trópusokról származik, hanem Európából, és
nem természetes erdőkből, hanem idős, kiöregedett, diótermő diófákból.
A fenti példamondatokhoz hasonlók szabadon szerkeszthetők, betanulhatók. Jó eladást, jó vételt!
Nos, ha megvettük a faanyagot, a következő kérdés a vadászfegyver stílusa. Nem a használhatóság a lényeg,
hanem a szépség, a különlegesség, és főleg a régiség. Pukkadjanak meg a vadásztársak! Nem nyulat akarunk
lőni, hanem villogni akarunk. Mutatok néhány mintát.
Kiválasztottuk, és már készül is diófapuskánk. Félkész állapotban így néz ki:

Jaj, most majdnem félrevezettem tisztelt barkács Kollégámat! A kép alapján azt sugallhattam volna, hogy
otthoni, barkács-módszerekkel készíthető szép diófapuska.
Nem. Nem érdemes barkácsolni. Az erre szakosodott amerikai fegyverkészítők 65 dollárért hihetetlen
pontossággal kifaragják, Önnek csak választani kell a 4000 mintából.
Sőt. Amerikáig se kell menni, Pesten, a VI. kerületben is készítenek szép vadászfegyvereket kaukázusi
diófából.
Az alapanyag-kínálat előlről-hátulról:

Még nincs kész, és máris milyen ragyogó!

És ha elkészült, ugye, milyen öröm lehet a vadászat egy ilyen, diófából készült puskával?

És itt van, amire vártunk, a híres Brno-Super vadászpuska, ami a maga idejében nagy sorozatot ért meg,
nem készült belőle két egyforma darab, de ma már nem gyártják.

A török diófaanyagból készült vadászfegyverek különösen szépek. Mint a következő puska is. Érdemes két
részletét külön is megnézni.

Képek egy másik török vadászfegyvergyár munkáiból:

Ezek külföldi példái voltak a szép, diófából készült vadászfegyvereknek. Örömmel jelentem tisztelt vadász
Kollégámnak, hogy hazai példa is van már a legigényesebb diófa-fegyveragyakra, nem is egy. A következő
puskák faanyaga is az imént mutatott török fegyverkereskedő, Denli úr készletéből származik, a svájci
lerakatából.

Ha tisztelt vadász Kollégám nem akar lemaradni, igyekeznie kell, mert már készülnek az újabb, még szebb
diófapuskák. Itthon, Magyarországon.

6. Claro
Az észak-kaliforniai feketedió fája is elterjedten hasznosított faanyag Amerikában. Azért érdemel különös
figyelmet, mert a kaliforniai dióskertek nagy részében erre az alanyra oltják a diótermő közönséges diót, és a
diótermelésből kiöregedett diófákat többnyire faanyagként hasznosítják. Az oltás helyénél a két diófaj fája
erősen eltér, ez a körülmény érdekes esztétikai hatást eredményez.

Keresztmetszet az oltás határán:

A gépi rázásra nevelt diófák törzse Kaliforniában is rövid, ezért ebből az érdekes mintájú kettős
diófaanyagból nem furnért, hanem deszkákat készítenek.

Az észak-kaliforniai feketedió fájára az 1700-as évek óta, a kaliforniai spanyol szerzetesek kora óta
alkalmazzák a "claro" jelzőt, ami világosat, ragyogót jelent. Ma is ez az általánosan elfogadott neve az északkaliforniai feketedió faanyagának.

A claro faanyagra a színesség a jellemző. Pirosas, aranyszínbe hajló, közben cserszínnel, szürkével, feketével,
barnával vegyítve. A faanyag színe sokszor annyira hasonlít a feketedió faanyagára, hogy szakértők se
tudnak különbséget tenni, de általában színesebb. Sárga, zöld, bíbor árnyalat is előfordul.

Ami pedig diófa-anyagának minőségét illeti, a faanyag minőségi jellemzőit illetően hasonló, mint a
közönséges és a feketedió anyaga, azzal az eltéréssel, hogy nagy átlagban kevésbé sűrű.
Claro rönk az első vágás után:

A gyökértájon minden diófa mintázata más. Egyedi. Az észak-kaliforniai feketedió gyökéranyaga, amerikai
faipari szakszóval a "burl"-ök anyaga felvágva különösen szép, pedig feldolgozás előtt nem sok látszik

belőle.

Könyvmintás claro-gyökerek:

Egyébként pedig így néz ki az észak-kaliforniai fekete dió fája, amit az amerikai faipari szakirodalom "claro
walnut"-nak nevez:

Fodros mintázatú faanyaga:

A többi mintát mellékelem.
"Claro" táblák:

Egy 3 m hosszú, közel 10 cm vastag claro-deszka:

Három claro-táblából és egy claro-gyökérből készült asztal:

Kávézóasztal claro-gyökéranyagból:

Szekrényajtó claro-anyagból:

Gitárok készülnek claro-anyagból:

Vadászpuskák, parketták:

Iparművészeti remekek a kupák és vázák is (Tom Laser munkái), valamint Lynne Yamaguchi claro-tálja.

A claro diófaanyagtól kissé eltér az alapfaj, a délebbi elterjedésű Juglans californica faanyaga. Csak három
mintaképem van róla, azok alapján megállapítható, hogy igazuk van azoknak, akik hangszerkészítésre
különösen alkalmasnak tartják.

7. Oregoni dió
Ennek az észak-kaliforniai feketediónak az "igazi" feketedióval létrehozott hibridje, az Oregoni feketedió
faanyagának szép, pirosas színével tűnik ki.

Oltott oregoni dió:

Oregoni furnérminták a mellékletben tekinthetők meg.
Nemcsak szép, vöröses színével, gyakran a faanyag méretével is kitűnik az oregoni dió a többi dióféle közül.
Oregonban autózván, ha megállunk az út mellett, ilyen családi felvételeket készíthetünk.

Művészi kivitelű diófaasztal oregoni dióból:

8. Vajdió
Szép a vajdió faanyaga is. Nem csoda, hiszen az is dió, bár anyaga a feketediónál könnyebb, gyengébb.
Súlyához képest viszont erős.
Színe világosabb, de kitűnően festhető, fényezhető. A feketedió színére festett vajdió kinézetre nem
különböztethető meg attól, erezete hasonló, csak a súlya könnyebb. A faanyag értéke a jó minőségű juharral

és nyírfával azonos, de megközelítheti a feketediót is.
Keresztirányú, sugárirányú és tangenciális metszete így néz ki közelről:

További vajdió-mintákat is mellékelek.
A vajdió fája mikroszkóp alatt:

A faanyag erősségére, tartósságára a következő kép jellemző. 2,4 m hosszú propellert látunk, egy második
világháború előtti szélerőmű részeként. 300-at fordult percenként, 110 V-os, 10 amperes áramot termelt.

Deszka- és furnéranyag vajdióból:

Vajdió-deszkák és vajdió fájából készült parketta:

David Jones vajdió-vázája és tálai:

Rand Jack madaras műve vajdióból:

További vajdió-projekt:

És itt a vajdió vége. A deszkájának a vége.

9. Andok diója
A köztudatban a trópusi fák faanyagát szebbnek, értékesebbnek tartják, mint a mérsékelt égövieket. Láttuk,
mérsékelt éghajlaton a diófélék adják a legszebb, legjobb faanyagot. De trópusi rokonaik se maradnak el
mögöttük.
Faipari szempontból faji beazonosítás nélkül trópusi diónak nevezik a mexikói és az attól délre fellelhető
amerikai diófélék faanyagát, és közös néven kerül kereskedelmi forgalomba. Ez a név angolul tropical
walnut, németül Tropischer Nussbaum, spanyolul pedig csak egyszerűen nogal.
A faanyag színe pirosas kávébarna, a geszt és a szíjács színe jellemzően eltér. Rostjai kifejezettek. Az
évgyűrűk határozottak. Fajsúlya 0,55-0,70 g/cm 3. Az edénynyalábok láthatóak, a faanyag porózus. Az
szállítószöveti sejtekben gyakoriak a prizma alakú kristályok.
Perui diófaanyag: (Az első két kép azonos!)

És vannak még perui diófaanyagok a mellékletben is.
Argentin dió:

Állítólag még Brazíliában is van 1-2 diófa. Brazil dió faanyaga:

A deszka vége és szerkezete:

Délamerikai diófaanyag három, mikroszkópos képe következik. Keresztmetszeti, valamint hosszirányú
radiális és hosszirányú tangenciális metszetben.

Délamerikai diófaanyagból készült ajtó és perui dióból készült íves lábú ebédlőasztal:

10. Arizonai dió
Az arizonai dió (J. major) faanyaga azért nem kap nagyobb figyelmet és publicitást, mert száraz körülmények
között él, törzse rövid, növekedése gyenge. Egyébként nagyon szép, jó minőségű faanyaga van.

Kandallópolc arizonai dióból:

11. Engelhardiák
A Délkelet-Ázsiai Engelhardiák fája értékes trópusi faanyag, ugyanúgy, mint Közép- és Délamerika dióféléi,
az ott termő Juglans-ok, Alfaroák és Oreomunneák.
Tisztelt faiparos Kollégám, most, hogy a szóbajöhető diófaanyagokat végignéztük, állapítsuk meg
elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, hogy az összes diófaanyagból a mi közönséges diónk mintázata a legszebb.
Illetve nem is a miénk, hanem a Kaukázus vidékén lakó cserkeszeké, az Amerikában "circassian walnut"nak nevezett diófaanyag.

Most már ismerjük a közönséges dió és a többi dióféle fa fáját. Minket már nem lehet megtéveszteni.
Mert tessék elképzelni, egyes lelkiismeretlen emberek - ausztrál fakereskedők - felismerve a diófaanyag
konjunktúráját, képesek az ausztrál eukaliptusz fáját diófaként árusítani. Hát nem felháborító?
Eukaliptuszfa anyaga. Nem tévesztendő össze egyetlen diófélével se!

Én azt nagyon megértem, tisztelt Kollégám, ha Ön nem erdész vagy nem faiparos, én se vagyok egyik se,
ezért Önt a diófa anyagáról mondottak nem túlzottan érdekelték.
Megértem, ha Ön csak egy egyszerű lakos egy lakásban. És vannak bútorai. És az eddigieknél sokkal inkább
érdekli, hogy a meglévő bútorait milyenekre cserélje le majd ha lesz rá pénze, és milyen
bútorkülönlegességgel egészítse ki, azért, hogy a lehető legkellemesebb környezetben lakjon.
Természetesen, válasszon magának diófabútort. Az anyagát az eddigiekből már jól megismertük, most már a
stílusa következik, a következőkben ezt járjuk körbe.

Melléklet: Arzenál
Diófafegyverek és nyersanyagaik
Vázlat:
1. Puskatusnak való diódeszkák
2. Félkész fegyverek
3. Vadászfegyverek, diófapuskák

4. Pisztolyok, pisztolymarkolatok
1. Puskatusnak való diódeszkák

2. Félkész fegyverek

3. Vadászfegyverek, diófapuskák

4. Pisztolyok, pisztolymarkolatok

MI KÉSZÜL DIÓFÁBÓL?
Mottó:
"Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót,
és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is."
(Gyökössy Endre)

Vázlat:
Bölcső, asztal, koporsó
Diófabútorok a stílbútorok történelmében
-- Itáliai reneszánsz
-- Francia reneszánsz, angol késő reneszánsz
-- Barokk
Francia barokk
Angol barokk
Németalföldi barokk
Német barokk
Kései barokk
-- Rokokó
-- Chippendale
-- Francia klasszicista
-- Empire
-- Angol klasszicista
-- Copf
-- Biedermeier
-- Neobarokk
-- Neorokokó
-- Szecesszió
-- Art Deco
-- Koloniál
George Nakashima diófabútorai
Diófa-ágyak, éjjeliszekrények
Diófaasztalok
Ülőbútorok
Szekrények
Íróasztalok, garnitúrák
Kiegészítők
Lakáskultúra
Belsőépítészet diófából
Hangszerek diófából
Sport, játék, szabadidő
Fegyverek diófából
Konyhaeszközök, edények
Hölgyeknek és uraknak
Diófaanyag a járműiparban

És még mi?

Bölcső, asztal, koporsó
Mottó:
"Adjon Isten minden jót,
Diófából koporsót,"
(Magyar bordal)
Amint látjuk, minden három, diófából készült tárgyból kettő bútor, a harmadik pedig olyan, amiről jobb nem
beszélni.
Talán kár volt ezt a diófakoporsót mutatnom, tisztelt diófa-szerető Kollégámat biztos elkeserítettem vele. De
kétségbeesésre semmi ok, nem biztos, hogy ez a jövő.
Van alternatíva. Például egy ilyen, háromdimenziós, lézermarású diófaurna.

Komolyra fordítva a szót, tisztelt Kollégám, most egy nehéz, fárasztó részhez érkeztünk. Nem kötelező
végignézni. Csak akkor, ha értékeli a szépet.
De még akkor is óva intem. Lehet, hogy ennyi, diófából készült tárgyat egyszerre nem lehet megemészteni.
Ha mégis végignézi, magára vessen, én figyelmeztettem.
Azt a kérdéskört, hogy mi minden készül diófából, egy hosszabb idézettel szeretném bevezetni, az Útitárs
folyóirat 2000. évi 3. számából.
"Néma tanú – INRI diófából
A római Santa Croce in Gerusaleme (Jeruzsálemi Szent Kereszt) elnevezésű templomban egy fatábla roncsait
őrzik évszázadok óta. A fatábla azonos lenne a Jézus keresztjére szögezettel, amelyre Pilátus föliratta Jézus
elítéltetésének okát: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum = azaz: a Názáreti Jézus, a zsidók királya. A hagyomány
úgy tudja, hogy a deszkadarab egyenesen Jeruzsálemből került a római templomba. Ott, ahol ma a sírtemplom áll, annak helyén találta volna meg Nagy Konstantin császár édesanyja, Helena (élt Kr.u. 246-330)
és gondosan megőrizte. Helena hívő keresztény asszony volt. Ő hatott a fiára, hogy szüntesse meg a
keresztények üldözését és hívja össze az első nagy keresztény zsinatot Nikaiába.
Legújabb vizsgálatok alapján a következőket tudjuk meg erről a leletről: a táblatöredék diófából készült.
Készítője három nyelven véste bele a szöveget, úgy, ahogy azt János evangéliumában olvashatjuk (Jn 19,20).
Ám két érdekes különbség miatt a régészek igazoltnak látják, hogy a deszkadarab nem lehet hamisítvány.
Jánosnál ui. ezt olvassuk: “héberül, görögül és latinul volt írva.” Ezzel szemben a töredéken más a sorrend:
héber, latin, görög. A másik érdekesség az, hogy a héber szöveget jobbról balra haladva véste bele készítője.
Ez nem baj, hiszen a héber írás – akár a mi rovásírásunk is – jobbról balra halad. Ám a táblavéső
elfeledkezett arról, hogy a görög és a latin írás éppen ellenkező irányban – balról jobbra – halad. Ő ezeket is
jobbról balra haladva véste a fába.

Amennyiben a német Paderborn-i és az izraeli Beerseva-i egyetemeken tanító C. Thiede régészpaleontológusnak igaza van, akkor a kereszténység a világvallások között az egyetlen olyan vallás, amelynek
a kezdeti éveiből származó tárgyi bizonyítéka van."
Ellenkező bizonyításig fogadjuk el hitelesnek, hogy a legelső INRI tábla diófából készült.
És közel 100 évig egy magyar diófa-kereszt is állott Jeruzsálemben. Az Új Ember folyóirat számolt be róla, az
ismertetés szövegét lerövidítettem.
"Az Olajfák hegyének tövében, Mária sírjának templomától jobbra találunk egy barlangot. A hagyomány
szerint Jézus többször kereste fel ezt a barlangot, ez nyújtott neki éjszakai szállást, sokszor imádkozott a
barlangban és itt tanította apostolait. Az utolsó vacsora után ide tértek be az apostolok Péter, János és Jakab
kivételével, amíg Jézus a Getszemáni kertben - kissé távolabb a barlangtól - haláltusáját vívta. Ezen a helyen
áll ma az Agónia bazilikája, vagy más néven a Nemzetek temploma."
"A barlangban egy megható magyar emlék volt majdnem száz évig. Huber Lipót: Az
Úr Jézus Szülőföldjén című könyvében, amely 1900-ban jelent meg, ezt olvassuk a
barlangról: Egyik oszlopnál nehéz fakereszt vonja magára a magyar zarándok
figyelmét, melyet 30 év előtt egy Bács megyei honfitársam, aki hat évi gyaloglás után
ért Jeruzsálembe, vállain hozott ide. Rajta ez egyszerű fölírás olvasható: »Az Isten
Dütsősigire Jézus Szeretetiért hozta ezen Körösztöt Magyarországból, bajai lakos,
Mérő József 60 éves zarándok 1868«".
"Megható magának a zarándoknak és keresztjének is a története. Mérő József 1800
körül született Szekszárdon. Takácsmesterséget tanult. 1838-ban Nagybecskerekre,
majd 1843-ban Bajára költözött családjával. A mélyen vallásos embert sok
megpróbáltatás érte: egy éven belül három kisgyermekét veszítette el. Ehhez járultak
még egyéb családi csalódások is: papnak készülő fia elhagyta a szemináriumot, leánya pedig a zárdát. Ezek
az események teljesen feldúlták az egyszerű, mélyen vallásos ember lelkét. 1860-ban felesége is meghalt, s
teljesen egyedül maradt. Ekkor határozta el, hogy elzarándokol a Szentföldre. 1866 tavaszán kivágta a
kertjében lévő diófát, keresztet ácsolt belőle, tarisznyát akasztott nyakába, és a kereszttel a vállán gyalog
indult a Szentföldre. Községről községre vándorolt; a jó emberek megszánták,
szállást és élemet adtak neki. Ijjas érsek még beszélt idős emberekkel, akik
látták a keresztet vivő zarándokot. Így érkezett el Szerbián, Bulgárián,
Törökországon át ezer veszély és szenvedés közepette a Szentföldre kétéves
zarándoklás után (nem 6 éves, ahogy Huber Lipót írta). Nehéz keresztjével
végigjárta a szent helyeket, majd keresztjét a ferenceseknek ajándékozva, a
Getszemáni barlangban hagyta. A zarándokkönyvek leírása szerint az egész
Szentföld lakossága, keresztények és mohamedánok épültek ennek a derék
magyar embernek erős akaratán, alázatos buzgóságán és mély hitén, ahogy
vállán a súlyos kereszttel az Úr Jézus szülőföldjének szent helyeit bejárta. Valószínűleg 1869-ben indulhatott
el hazafelé."
"Mérő József keresztje mintegy száz évig, 1955-ig volt a Getszemáni barlangban, a középen lévő oszlopon.
Ma hiába keressük a keresztet a barlangban. Az oszlop sincs meg, a barlangot teljesen átépítették. Mi történt
a kereszttel? 1955-ben egy felhőszakadás következtében a Kedron patak elöntötte Mária sírját és a
Getszemáni barlangot, szinte mindent tönkretett benne. A ferencesek helyreállították és átépítették a
szentélyt, de Mérő József keresztjének nyoma veszett."
Ilyen előzmények után akkor leszek a legbölcsebb, ha nem szólok egy szót se, hanem átadom a szót a
következő képeknek, mert önmagukért és a diófáért beszélnek.
Tehát: Mi minden készül diófából? Szinte minden, de elsősorban bútor.
Minden, ami körülveszi az embert, ami közvetlen környezetéhez tartozik, ami fontos, hogy jól használható,
tartós és szép legyen. Bútorok, a lakás belső berendezése, használati és dísztárgyak, a szórakozás és a
szabadidő eszközei. És egyebek.
A diófabútor a gazdagság jelképe. Igen szépen meséli el Móricz Zsigmond a családi diófabútor történetét
élettörténetének Csécse című részében:

"Édesapámnak nem kellett vásári bútor. Nem kellett olyan bútor, amivel férjhez szoktak menni s házasodni
a falusi gazdák gyerekei. "Van öreg diófa - mondta -, majd asztalost hozatok és csináltatok olyan bútort,
hogy kétfelé áll a falu füle tőle." Ezt az anyósa, a nagyanyám, a legnagyobb örömmel hallotta, mintha csak ő
mondta volna. Csakugyan el is hozatta a becsi asztalost, aki egész családjával odaköltözött a kerti házba,
mint a régi mesterek, Tintoretto, aki kilenc gyerekkel érkezett a hercegékhez, felállítani a tizenkét képet. Ez
is így ment mutatis mutandis, s el is készült a szép, tömör diófabútor, üveges almáriummal."
Tisztelt lakberendező Kollégám, manapság is vannak olyan ügyes aztalosok, akik - nem a móriczi kosztértkvártélyért, hanem némi készpénzért - minőségi diófabútort tudnak készíteni. A lakás hangulatát az ilyen
diófabútorok teremtik meg, mint ez a diófaszekrény és a hozzá tartozó ebédlőgarnitúra:

Vagy kedvcsinálónak, rögtön itt, a bútor-fejezet elején kukkoljunk be egy brit kastélyba, és nézzük meg,
milyenek az előkelők bútorai. A következő két kép ugyanazt a szobát mutatja, azonos a csillár, a falikép és a
szőnyeg. De a diófából készült ebédlőgarnitúrát két látogatásunk között kicserélték. Biztos volt rá pénzük.

Tisztelt diófabútort vásárló Kollégám, ez volt a minta. Ha van rá pénzünk, váltogassuk. Mert olyan sok szép
diófabútor van!
Nézzük meg alaposan, milyen bútorokat lehet diófából készíteni. A diófa tisztán művészi célú használatát
majd külön mutatom be.

Diófa-ágyak
Mottó:
"Diófából van a babámnak ágya
Ha ráülök, hajlik mind a négy lába"
(Erdélyi magyar népdal)

Tisztelt Kollégám, odahagyva a stílbútorokat, áttérve a diófabútorok használat szerinti csoportosítására, a
mottó stílusának megfelelően a babám ágyával kell kezdenem. A babámnak ágya tömör diófadeszkából van,

elágazó diófatörzsből. A babám ebben szokott aludni.

És van egy másik ágya, amit csak dísznek tart.

A harmadikat pedig már megunta, kidobta. Pedig az is diófából van.

Francia babám pedig diófából készült franciaágyban alszik.

Most úgy gondolja tisztelt Kollégám, túloztam. Rendben van, de csak egy kicsit. Mert modern babámnak
modern diófaágya van, de tényleg:

A többi diófaágyat a bútorraktárban helyeztem el, tisztelt bútorvásárló Kollégám onnan válogathat. Ajánlom
átnézni.
Végignézve a diófaágyakat, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a legelső volt a legszebb, a tömör dió.
Itt van vége a diófaágyaknak, az ágyvégnél. Az is tömör dió.

És a diófaágy másik vége? Nem, az se kerüli el figyelmünket. Diófából készült rozetta van rajta.

Az ágy mellé, a fejünkhöz - vagy az ágy fejéhez, nem tudom pontosan - kell egy éjjeli asztalka, szintén olyan,
amelyiknek a népdal szerint hajlik mind a négy lába. Vagy egy éjjeliszekrény. Mindegy, csak éjjeli legyen, és
az éjjelinek legyen helye.

Az éjjeli igény már XV. Lajos korában is felmerült. Az ő stílusában tudom megmutatni az általam
legrégebbinek tudott, diófából készült éjjeli asztalt.

Mert természetesen, van hasonló, újabb is, nem kell öreget, használtat venni.

És hova tegye a babám az ékszereit éjszakára? Ez is jogos igény.
Például a diófából készült életfa-karkötőt, vagy a varázserejű jin-jang gyűrűt? Tegye diófából készült
ékszeres dobozba, mondjuk, egy 18. századiba.

Vagy ékszeres szekrénykébe.

Azért mutattam tisztelt Kollégám, a fenti ékszerdobozokat és szekrényeket, hogy babám - vagy az Ön babája
- túlzásba ne essen, és ne igényeljen olyan diófa-ékszerszekrényt, mint amit Scholz Róbert babája igényelt,
1900-ban, és amit Nádler Róberttel kellett megterveztetni és Thurnherr Jánossal kiviteleztetni. Nem beszélve
az ezüst ötvösmunkáról. No, nem azért, mintha nem érdemelné meg.

Most, hogy az ágyat körbejártuk, térjünk át a másik legfontosabbra. Ágy és asztal összetartoznak, más nem
is kell egy jó házassághoz. Kezdjük az ebédlőasztalokkal.

De nem most. Azonnal, a következő fejezetben.

Ülőbútorok
Mottó:
"kezembe fogom a gyalut, és uralkodom a műhelyemben a
csomós tölgyön és a sima diófán."
(Romain Rolland: Colas Breugnon)

A regénybeli Colas Breugnon francia,
burgundiai asztalos volt. Kortársa, talán
közeli ismerőse lehetett az a burgundiai
asztalos, aki a jobbra látható diófa-trónt
készítette az 1500-as évek második felében. Ez
a trón több szempontból is méltó a
figyelmünkre.
Túl azon, hogy az ismert, egyik legkorábbi,
épségben fennmaradt diófabútorról van szó,
egy reneszánsz remekműről, - nem csoda,
múzeum vigyáz rá, - díszítő motívumaiban is
könyvünk témáját illusztrálja.
A támla felső paneljében megjelentetett gyümölcsök között a dió is
kiemelt témája a világ reneszánsz újrafelfedezésének. A támla
hosszanti részére faragott két kariatída pedig - mint már többször
említettem az athéni Erechtheion kariatídái kapcsán - igen régi ógörög
templomok diófából faragott oszlopainak, stilizált nőalakjainak az
utánérzései.
Szóval, dió és diófa az egész. Nekem is kellene egy ilyen trón. De a mi városunkban nincs olyan asztalos, aki
kezébe fogná a gyalut, sőt, pláne, uralkodna a diófán.
Mert a székfaragás művészet. Erről beszélt Madách a Tragédia falanszter-jelenetében, hogy Michelangelo
széklábat faragott. Lehet, hogy költői képzelete nem is rugaszkodott el a valóságtól, mert a fenti, szürke
diófa-széket Michelangelo házából eredeztetik. Mindenesetre művészi.
Az előző fejezetben diófaasztalokat láttunk. Diófaasztal mellé diófából készült szék illik.
A diófából készült karosszék hagyományosan az ízlést, a művészi szinvonalat
képviselte. Köztudott - talán nem is lenne szabad említenem, - hogy
Törökországban az adanai múzeumban még ma is őrzik Atatürk diófakarosszékét.

Képzelhetjük, milyen lehetett magának Atatürknek a széke, ha egy rangban
alacsonyabb török főúr is ilyen diófaszéken ülhetett, mint a baloldali,
Törökországból, 1870-ből származó.
De jó lenne egy főúri diófa-széken ülni!
De sajnos, nem lehet. Ez a szék múzeumi példány, az Egyesült Államokban
őrzik.
Ha nem, hát nem. Akkor veszünk egy diófa-karosszéket, még
különlegesebbet. Kínait. Most eladó, jobbra látható.
Ha pedig megveszik előlünk, még nagyon sokféléből válogathatunk.
Kaphatók régiesek. A 15.-től a 20. századig állandóan változott a diófából
készült székek stílusa:

Most, a 21. században is készítenek diófa-karosszékeket. Századunk bútorstílusa még nincs elnevezve. Ezért
régies hangzású neveket adnak a mai diófabútoroknak. Például olasz gótikusnak mondják az alábbi,
díszesen faragott karosszéket. Szerintem ilyen stílus nincs, és ezt a véleményemet akkor is fenntartom, ha a
saját szememmel látom, hogy mégis van. De a szék ettől függetlenül szép.

Mindenki megtalálhatja az egyéniségének megfelelő széket diófából.
Viktoriánus szék a győzőknek.

És ellenkezőleg, gondolkozószék azoknak, akik nem győztek, de gondolkoznak. Akik nem győznek
gondolkozni, hogy miért nem győztek. (A bemutatott szék hivatalos neve valóban gondolkozószék.)

Hárfás szék a zenészeknek, magas támlájú a nagy embereknek, egyszerű az igényteleneknek. Pénztáros-szék
pénztárosoknak, paraszt-barokk szék feketedióból parasztoknak, historizáló stílusú a történészeknek.
Társalkodószék a társaságkedvelőknek, etetőszék a gyerekeknek.

Ezek nem sámlik, ezek székek. Zenész-székek, akkor is, ha nincs rajtuk hárfás támla. Csellósoknak valók.
Az első felnőtt csellistáknak, a második pedig gyerekeknek.

Névtelen szék névteleneknek.

Bár szék a bárszék is, a lényeg az, hogy diófából legyen.

Végül barokk ördög-szék ördögöknek.

Ennyit, tömören a diófa-székekről. De most látom, van egy még tömörebb is, ami valóban tömör dióból
készült, a 19. századi Oroszországban. Sahmatovo városka múzeuma őrzi, de nem kell nagyon őrizni, mert
olyan nehéz, hogy azzal nem szaladhatunk el. Pedig szeretnénk.

Fokozzuk a diófa-székeket! Egy családnak nem elég egy szék, garnitúra kell. Egyforma székek, diófából.

A kényelemszeretőknek pedig diófa-karosszék kell. Balra egy közönséges fotel, jobbra pedig XV. Lajos
francia király karosszéke:

Az általam ismert legöregebb diófa-karosszék a 17. századból való:

És a többi karosszék hol van? A bútorraktárban. De szerintem ne nézzünk be oda. Úgyse vásárolunk, nincs
rá pénzünk, amilyen szegények vagyunk. Főleg most, amikor világválság van.
Most veszem észre, tisztelt mindenre kíváncsi Kollégám mégis megnézte, milyen ülőbútorokat talál a
bútorraktárban. Sokfélét. De ott nem látott olyan diófa-széket, amit Észak-Pakisztánban és a közeli afgán
vidékeken látna, ha rossz sorsa egyszer odavetné. Ott is diófából készítik a jobbféle székeket, az
egyediségüket az alacsony székláb adja meg. Alacsony székeknek nevezik, és a diófaanyagot
rézdíszítményekkel teszik még szebbé. Ezek a székek élő tanúi a helyi diókultúrának a Kalash-völgyben,
Chitral város vidékén.

Hát, 40-50 ezer Ft-ba kerül darabjuk, így, használtan is. Nem, ezekre a pakisztáni székekre sincs pénzünk.
Ellenben ha egy nagyrendezvényt szervezünk, - a flancra akkor is van pénzünk, ha szegények vagyunk, béreljünk diófa-székeket.

A rendezvényszervező úgy hirdeti, korlátlanul tud ilyeneket kölcsönözni. Hát, persze, hogy korlátlanul, mert
nincs rajtuk karfa, de azért megkéri az árát. Az árát és az áfát.
Ezután hátradőlhetünk, pihenhetünk egy szusszanásnyit a diófa-kanapén.

Hát még ha a kanapékat a karosszékekkel kombinálják, az így létrejött ülőgarnitúrák milyen kényelmesek!
Itt egy ónémet garnitúra, a 19. sz. végéről.

Persze, nemcsak a kényelemszeretet, az egyszerűség is erény. Egyszerűen üljünk ki az ámbitusra egy
egyszerű, tömör diódeszkából készült diófapadra. Az egyszerű padokon a deszka repedését egy egyszerű
mahagóni-csap fogja össze.

Az egyszerű mahagónicsapos padok az egyszerű embereknek, a köznépnek valók. A lovas diófapad pedig a
lovagoknak. Ne tévesszük el, mindig tudjuk, hogy hol a helyünk. Például a lovardában.

A diófapadok kombinálhatók a ládákkal. Ládás pad:

A diófapadok megtekintése után maradt bennem egy kérdőjel. Ez meg miféle diófabútor lehet? Padnak
gyenge, asztalnak alacsony. Leginkább gyerekasztalnak szánhatták, de annak se jó, mert hegyes sarka van,
balesetveszélyes. Hacsak a fal mellé nem állítják... Mindenesetre - látjuk - többféle diófabútor van, mint
amennyire szükségünk lenne.

Nincs is szükségünk túldíszített dióbútorokra. Egyszerű diófatulajdonosok vagyunk. Megvárjuk, amíg öreg
diófánk kidől, megvárjuk, amíg a belseje teljesen kikorhad, a maradékot belakkozzuk, és készen is van
kedvenc támlás diófapadunk. Amint azt egy török asztalosnál, Gürsan Ergilnél láttuk, amikor Isztambulban
jártunk.

Mint mondottam, nagyon egyszerűek vagyunk. Diótermesztő parasztok vagyunk. Üljünk ki a ház elé féldiót
formázó kerti ülőkére.

Vagy egy egyszerű diófa-sámlira.

Most látom, micsoda ívet írt le könyvemnek ez a fejezete. A diófatrónustól a sámliig. Nem győzök
csodálkozni, csak ülök és csak csücsülök. Diófa-sámlin.
Tévedett tisztelt Kollégám, amikor azt gondolta, hogy a diófa-sámlinál lejjebb nem süllyedhetünk. Nekem
sikerült. Találtam egy diófából készült WC-ülőkét. Ez már tényleg a mélypont, a trónhoz képest.

Ha már trón nem jutott nekünk.

Szekrények
Ágy, asztal, szék. Mi kell még egy rendes szobába? Természetesen egy diófából
készült reprezentatív szekrény.
Csak az a baj, hogy a szekrényeket nem tömör fából, hanem furnérból készítik.
Így csak a felületük szép, a többi rétegük pedig a szokásos, szintetikus ragasztóval,
oldószerrel átitatott forgácslap vagy rétegelt lemez.
Hol vannak már a régi jó deszkaszekrények? Itt, jobbra van egy.
Valaha még tudtak igazi szekrényeket készíteni, mint amilyen a következő
edénytároló szekrény (dressoir) a nagytétényi kastélymúzeumból.
Franciaországban készült, 1550-1580 körül.

A diófa-szekrények legrégibb, máig élő képviselői a reneszánszkori faragott ládák, elsősorban Itáliából.
Firenzéből és Lombardiából.

Legalábbis Európában ezek a legrégebbiek. Mert - tudjunk róla - Európán kívül is van világ. Régi, fejlett
civilizációk, ahol a diófaládát - és sok egyéb nagy találmányt - előbb alkalmazták.
Ilyen Tibet, ahonnan ez a diófaláda származik:

De maradjunk Európánál, - most úgyis odatartozunk, bevettek, - és nézzük tovább az európai diófaládákat,
nevezetesen a spanyolokat.

Tisztelt diófabútort használó Kollégám, létezik egy szekrénytípus, egy egész szekrénycsalád, amely
elképzelhetetlen lenne diófa alapanyag nélkül.
Erről a szekrénytípusról Magyarországon még csak nem is hallottunk. Ez a bargueno szekrény. (Tisztelt
nyelvész Kollégám, nem én vagyok ilyen műveletlen, hogy nem követem a spanyol helyesírást, hanem az, aki
a számítógépem szövegszerkesztőjét kódolta, és - hiába raktam be gondosan, - kitörölte a hullámvonalat a n
betűről.)

Nevét Bargas városáról kapta, Toledo mellett, ahol - mór alapokon - kifejlődött, és ahonnan a 16.-17.
században általánosan ismertté lett.
A bargueno alapjai - utazóláda formájában - az arab világban korábban is megvoltak, Ibériában a 15.
századig élt az arab hatás. A keresztény Európában pedig a reneszánsz kor teremtett tömeges igényt erre a
praktikus szekrénytípusra, amely egyaránt alkalmas értékek tárolására és szállítására. Sőt, a lehajtható lapú
példányokon levelek megírására is. Egyre többen engedhették meg maguknak a levélírás és a kapott levelek
tárolásának luxusát. A zárható fiókokét. A kolostorokban, a zarándoklatokon, a kastélyokban, a
hadjáratokon, a kereskedelmi utakon.

A diófából készült bargueno az igazi, a legtöbb ilyen volt. A diófa adja meg a szállíthatósághoz szükséges
tömörséget, szilárdságot. A bargueno egyszerű, praktikus vonalvezetésű. Díszét nem a cikornya, hanem a
bútor anyaga és a keleties hatású dús festés és intarzia adta.

Úton, szállítás közben a bargueno praktikusan elhelyezhető útiholmi volt, csak állandó tartózkodási helyén
emelték oszloplábakra.

A reneszánsz kor elmúltával, a barokk uralma alatt spanyol földön még nagyobb szükség mutatkozott
barguenókra. Minden családba kellett egy, hiszen a spanyolok lettek a 16. században a világ konkvisztádorai,
a világra szóló tengeri utak elképzelhetetlenek lettek volna ilyen praktikus úti bútorok nélkül. Az újvilági
spanyol barokk utazóládák a bargueno leszármazottai.
A barguenóról további leírás olvasható Agatha Christie: A spanyol láda rejtélye c. művében.
Az ibériai kitérő után térjünk haza, nézzük meg a hazai diófa-szekrényeket. Ez a nagy, tulipános diófa-láda
akár magyarként is elmenne. Lehet, hogy magyar.

Ezt a kelengyeládát is magyarnak gondolom. 16. századi.

Ez a díszes láda már bizonyítottan magyar, erdélyi, a 17. századból, Erdély aranykorából.

És még egy erdélyi láda.

Nézzük meg, a 17. században a hazai bútordivat mennyire azonos volt a kulturáltabb Európáéval. Itt egy
hasonló korú itáliai ruhásláda.

Nem múlt el a diófa-ládák divatja. Ez a 19. század végi nagy, túldíszített láda most eladó. Kikiáltási áráért
egy egészen jó, drága autót lehetne venni. Ha licitálunk rá, még drágább.
Cassone a neve, ami olasz nyelven jelent nagy ládát.

Az érték nem a használhatóságában, hanem részleteiben van.

Érdemes még közelebbről is megnézni, de akit nem érdekel, ne klikkeljen rá. Két női griffmadár tartja, (itt a
másik, és itt a feje), két delfines fiúcska van a szélein, és van rajta nem kevesebb, mint négy ördögfióka. (Itt
a másik kettő.) Az oroszlánról nem is beszélve.
Hogy mi minden benne van a diófában! Csak ki kell belőle faragni.
Francia ruhásládát is ismerünk. Bahut-nek hívták korábban, a maga korában.

Az ibériai barokk diófaládákat most csodáltuk meg. Persze, a barokk ruhásládát Európa más részein is
diófából készítették, ez itt egy német változat.

A diófa-ládákról az igazi szekrényekre áttérve természetesen egy magyar darabbal kezdünk. Tömör diófaruhásszekrény 1793-ból. (Csak az intarziához használtak kevésbé nemes fát is.)

1800-ból való ez a sarokszekrény, de ez már nem biztos, hogy magyar. Viszont biztos, hogy diófa, tehát akkor
is a miénk.

És a többiek. Áttekinthetetlenül sok van belőlük. Ruhásszekrények, könyvszekrények, tálalók. Fiókosak,
akasztósak.
Egy díszesebb fiókos szekrényke, biztosan nagyon tetszett a maga korában:

A ruhásszekrények legszebbike ez a hatajtós.

Egy szobába elég egy ekkora szekrény. A többit kitettük a raktárba.
Fiókos szekrény is kell, de csak egy sokfiókos. Sok duplafiókos. Viktoriánus!

Könyvszekrény csak egy kell, egy ilyen olasz, az 50-es évek stílusában. Bár sok szebb diófa-könyvszekrény
porosodik a diófabútorok raktárában, mégis ez a legpraktikusabb, mert a rajta tárolt diós Képeskönyv egy
mozdulattal elérhető.

Hasonlóan nyitott ez a diószekrény is, de nem szekrénynek mondják, hanem állványnak. Mindegy, a lényeg a
diófurnér szépsége.

A diófából készült üveges szekrények - idegen szóval vitrinek - legszebbike az 1800-as évek második felében
New-Yorkban Alexander Roux által készített vitrin, amely női griffmadár lábakon áll.

A szekreterek inkább iratok és egyéb értékek tárolói voltak. Az összes diófabútorok legszebbike,
mondhatnánk gyöngye az alábbi osztrák szekreter.
Tisztelt diófabútor-vásárló Kollégám, szerintem ne vegyük meg. Nem való bármilyen lakásba, például a mi
lakásunkba. Nagypolgári darab.

Manapság már kereslet hiányában nem gyártanak szekretereket, nem kaphatók, ugyan kinek is lenne értéke
otthon.
Fegyverszekrény viszont kötelező otthon, nézzünk körül, vennünk kell, mert a diófapuskát elzárva kell
tartani. Veszélyes. Hogy ellopják. Drága!

Komódok, kredencek. A kettő között az a különbség, hogy a kredenc olyan tálalószekrény, ami
edénytárolásra is használatos, a komód pedig csak a tálalást szolgálja. Komótosan.
A kredencek legszebbike ez az olasz reneszánsz stílusú.

Van-e hozzáillően szép komód? Megközelítőleg sincs. Nincs olyan, ami mellé állítható lenne.
Egy diófa-komódot mégis idetolok. Úgy látom, már eltolta más is. Aki csinálta. Komolyan vehető-e, komoly-e
az ilyen komód? Meg az is, aki beállítja a lakásába?

Félretéve a komolytalanságot, léteznek valódi diófa-komódok is. A bútorraktárban.
A komódok annyira csak a tálalást szolgálják, hogy egyes példányait csak tálalónak hívják, elfeledkezve
eredeti nevükről, a komódról. Egy tálaló.

És egy mai tálaló, Paul Jacobs műve.

Bár szekrény már több is van a szobában, bárszekrény is kell.

Sőt, büfészekrény is. Ha a würtembergi hercegnek van, nehogy már nekünk ne legyen! Ilyen, 1709-es.

Néhány különleges szekrény következik.
A legrégebbi ez az 1740-1760 körüli időből származó amerikai, pennsylvániai fűszerszekrény. Láthatjuk zárt
és nyitott állapotban. A kinyitáskor kiderül, hogy a belsejében kevésbé értékes faanyag is szerepet kapott.

Láttuk, Amerikában a fűszer számított olyan értéknek, amit külön szekrényben kell őrizni. A franciáknál a
lekvár volt ilyen. Lekvárosszekrény XV. Lajos stílusában.

Két pipatórium, az egyiket Kozma Lajos készítette, a másikat egy névtelen mester.

Írószekrény.

Ugyancsak írószekrénynek mondják a következő, korai 1700-as, úgynevezett Anna királynő stílusú
szekrénykét, de az írólap lehajtásakor látjuk, hogy más funkcióra is használható, nem kell feltétlenül írásra
használni. Értéke régiségében és faanyagának szépségében, a diógyökérben van.

Egy francia írószekrényke ugyanabból a korból, mondhatnánk akár szekreternek is.

Tabernákulum, és részlete közelről:

Speciális szekrénytípus a trümó. Tényleg így hívják. Bizony, leéltem 65 évet, mire először láttam. Ez egy
olyan szekrényféleség, ami a szobában két, egymás melletti ablak közé helyezhető. Itt van két diófa-trümó,
1810-ből és 1830-ból.

A diófaasztalok között már láttunk lowboy-t. (Ha tisztelt diófabútort vásárló Kollégám emlékszik rá,
megérdemel egy pohár sört. Ha találkozunk, meghívom rá.) De szekrénykében is létezik lowboy, a lényege
mindkettőnek az alacsonysága és a fiókossága, ami, sajnos, most nem látszik.

Mit állítsunk a sarokba? Encoignure-t!

A szekrények külön kategóriája a mosdószekrény, az idősebbek emlékezhetnek rá. Ez a szép diógyökérmintás 1860-70 között készült.

Ez a sötétebb színű Bécsben, a harmadik, kopottas pedig a viktoriánus Angliában.

Két darab, múlt századi, de erősen antikizált diófa-mosdószekrény toszkán reneszánsz stílusban:

És manapság, az uniformizált tömegtermékek világában már nem készülnek diófa-szekrények? Dehogynem,
a következő olasz szekrénysor gyártói legalábbis azt állítják, diófából van.

Mivel a "dió" előkelően hangzik, más szekrénysorokra, sőt, konyhaszekrényekre is azt mondják a
kereskedők. Higgyük el!

Kisebb szekrények esetén nem kell a hitünkre hagyatkoznunk, ránézésre is látjuk, hogy valóban diófából
készülnek. Napjainkban, ami nagy szó, amikor a valódi értéknek nincs divatja, keletje. Ez a kisszekrény
most készült el:

Aki a Startlap lapjait látogatja, a diófa-lapon már találkozhatott Becker Erika diófabútoraival. A magas
szakmai szinvonal mellett az egészen egyedi, erotikus motívumok diófába faragása is jellemzi munkásságát.
Itt csak egy nemrég elkészült ládáját mutatom, a művésznő a Valejo-láda nevet adta neki, utalva az ismert
amerikai művészre.

A lap végére is maradt egy szekrényke. Szerényke, itt áll, a sor végén, a lap alján balra. Pedig márványtetős.
Ezzel el is fogytak a szekrények. Csak egy szekrényajtó maradt. A szekrény többi része már nincs meg. Ezt is
csak azért őrizték meg, mert fájába örökérvényű igazság van vésve. Az, hogy három órakor már túl késő és
még túl korai bármit is tenni. És hogy tudjuk, mikor van három óra, a szekrényajtóba az is bele van építve.
Most még csak kettő, de ha nem csinálunk semmit, hamarosan három lesz.

Hát, akkor most tartsunk egy óra szünetet. Három után már úgyse kell dolgozni.

Íróasztalok, garnitúrák
A diófából készült íróasztalok rangot adnak, Magyarországon, a hivatalok országában különösen fontosak.
Amikor én hivatalnok voltam, új munkahelyemen azt néztem legelőször, milyen íróasztal mögött fogok ülni.
Kezdjük tehát a diófa-íróasztalokat egy hivatalnoknak valóval, aki saját fontosságát munka közben is
állandóan ellenőrizheti, ha ilyen asztala van:

Tisztelt író Kollégám, ugye, hogy a legfontosabb bútor egy szép diófa-íróasztal? Hol is készülhetne máshol
egy Képeskönyv! Pláne a dióról!
Csak az a baj, hogy nem találtam egy szép diófa-íróasztalt. Mind csúnya. Mert mindegyiknél dolgozni kell.
Talán ez a feketedió-asztal felelne meg leginkább. Mert még most készül. Még nem kell rajta dolgozni. De ha
elkészül, akkor is jó lesz. A fiókos oldalára odaülök, és szemben három munkatársamnak is jut hely. Majd ők
dolgoznak helyettem.
Igen, a szóbajöhető diófaasztalok közül ez a legpraktikusabb.

Tehát én ezt választottam. Tisztelt szakíró Kollégámnak maradt a többi. Írni azokon is lehet, nemcsak a
számítógép szövegszerkesztőjén. Kint vannak a bútorraktárban.
Tisztelt Kolléganőmnek pedig női íróasztalt ajánlok, 1830-ban gyártottat.

Van persze újabb is, napjainkban is készítenek szép íróasztalokat diófából. Ez például most készült el:

Nem kimondottan íróasztal a következő diófaasztal, inkább munkaasztalnak nevezhető. A franciák etablinak nevezik. Akár dióválogatásra is használható, a pereme megfogja a diót, csak elől középen nyitott.

Rövidebb leveleket akár a szekrényen is megírhatunk. Diófából készült írószekrényen.

Az igényesebbek egész összeállításokat, szekrénysorokat, szobákat rendelnek diófából. Tudor stílusú diófaebédlő 1923-ból:

Andalúz étkezőgarnitúra:

Ez már nem andalúz, ez egy szokványos ebédlőgarnitúra. Minden jobb polgári családnál ilyen van.

Nagypolgáréknál pedig ilyen, nagyobb.

Ülőgarnitúrák diófából:

Konyhabútor:

Konyhaszekrény:

Ebédlőgarnitúrák:

Szobabútorok:

Szalon-szett:

Teázóasztalok székekkel:

Mind-mind diófából.

Kiegészítő bútorok diófából
Szükségünk van olyan diófa-bútorokra is, amilyenekre egyébként nincs szükségünk. De nem tudunk
meglenni nélkülük.
Ezeket hívjuk kiegészítőknek. Diófa-bútorok mellé diófából készült kiegészítők illenek.
Tisztelt felnőtt Kollégám, Önnek sincs szüksége, nekem sincs szükségem bölcsőre. Tehát akkor senkinek
sincs rá szüksége. Igazán szükségtelen egy mai lakásban, a gyerek úgy is felnő, ha nem ringatják. De azt

mindketten elismerhetjük, hogy mihozzánk képest sokkal jobbak az életkezdési esélyei annak, akit
diófabölcsőben ringatnak.
Tévedtem. Nem az életkezdési esélyei jobbak, hanem a kilátásai. A bölcső rácsán át.
A diófabútorok bevezetőjében mutattam már egy hangulatos diófabölcsőt, és itt a többi. Az első egy angol
darab, viktoriánus.

Mint mindennek, a diófa-bölcsőknek is történelmük van. Jobb családok már az 1500-as évek közepén is
ilyent készíttettek. Igaz, a gyereket beleszíjazták.

Szobainasra szükségünk lenne ugyan, de nem egy ilyen, fából faragottra. Még ha diófából van is. Mert másra
se jó, mint a csizma lehúzására. Azt pedig feleségünk is megteszi.

Fali sarokszekrényre sincs szükségünk. Azért van a sarokba állítva.

A hintaszékek nemcsak fölöslegesek, hanem szerintem kifejezetten károsak is a lakásban, mert a hintázástól
elszédülök. De a diófából készült hintaszékek kimondottan szépek. Csak beléjük ne kelljen ülnöm.

Könyvespolc is minek, ha mi, nemes magyarok nem írunk, nem olvasunk.

Márványlap-konzol. Legutóbb 1880-ban volt rá szükség, amikor a képen láthatót készítették, azóta csak
útban van.

Mosdóállvány Franciaországból, Nimes-ből. Hát, igen, a franciák szoktak mosakodni.

Napozószéket se visz már senki a strandra.

Polc, polcállvány, sarokpolcok. Polc hátán polc, minek, ha nincs mit rátenni. Olyan üresek ezek a
diófapolcok, hogy az 1950-es évek magyarországi boltjait idézik fel bennem. És az 1970-es évek
lengyelországi boltjait.

Tévé-szekrények, műsor nélküli tévékkel:

Újságtartó újság nélkül. Ez nem újság. Régiség.

Ikebanaállvány és virágtartók, szóval csupa fölöslegesség.

Végül készítenek olyan bútor-kiegészítőket, amikről még a készítője se tudja, mi célt fog szolgálni. Fő, hogy
diófából legyen, és szépen mutasson.

Ha szükség nincs is rájuk, nélkülük nagyon rosszul nézne ki még egy dióbútorokkal berendezett lakás is.
Szóval, mégis kellenek.

Lakáskultúra
De szép is lenne, ha lakásunk összes használati tárgya diófából készülne! A diófa venne körül minket! Szinte
benne élnénk a diófában!
De ha nem vagyunk maximalisták, elégedjünk meg csak a legszebb diófa-tárgyakkal. Bútorokkal, használati
tárgyakkal és a lakás díszeivel.
A lakás igazi kultúráját a stílbútor adja. Konkrétan a diófából készült, spanyol barokk stílusú
ebédlőgarnitúra. Hiába, ezek a spanyol grandok tudták, mi a lakáskultúra!

Na, rendeben van. Feltéve, de meg nem engedve, hogy Ön, tisztelt Kollégám, eddig még nem gazdagodott
meg a diótermesztésből, diófaanyag-eladásból, szállítsuk lejjebb igényeinket. Nézzünk körül, pénztárcánkból
mire futja, de bármit is veszünk, az diófából legyen.
Maradjunk a barokknál, és ha a spanyol barokkot nem tudjuk megfizetni, az olaszt már biztosan. Vegyünk
egy 18. századi diófaoszlopot, kerubokkal. Most eladó, Mexikóvárosban.
Hogy mi az a kerub? Nemrég tudtam meg magam is. Nem tévesztendő össze a puttóval. A kerub szárnyatlan
angyal. Hát, úgy is néz ki. De diófából van!

Tisztelt Kollégám, Önnek bizonyára vannak otthon diófából készült használati és dísztárgyai. De ha
vendégségbe megy, kérem, jól nézzen körül.
Gyorsan felmérheti vendéglátójának kulturszinvonalát, attól függően, hány olyan tárgyat lát a lakásában,
ami a következő felsorolásban szerepel. Ezek adják a lakás kultúráját.
Jöjjön velem, látogassuk meg együtt egyik, diófát szerető kollégánkat.
Vendéglátónk nem akárki! - tanúsítják a veretes és diófakeretes oklevelek.
Lézermarásos állatorvosi diplomát nyert, egyike a Harley-Davidson centenáriuma kitüntetettjeinek, és 2003ban ő volt az év legjobb edzője. Hol lehet ilyeneket nyerni? Ott mi is beneveznénk.
Nem semmi, nem mondhatjuk, hogy fabatkát sem ér. Diófából készült emléklapokat mindenképp.

Nemesi családból származik, anyai és apai ágon egyaránt! De diófaágon mindenképp! Biztosan nagyon sok
pénzébe került!

Vendéglátónknak mindene megvan, amire szükség lehet egy háztartásban.
Például manapság, cunamiveszélyes korunkban minden háztartásban illik lenni egy árapály-jelző órának.
Hátha a szökőárt is jelzi. Talán szökőévente.

Ez az asztali óra - igaz - nem szökőárt, de (a másik elől) szökő szarvast biztosan mutat.

Ez meg még azt se. De diófából van.

Itt pedig az óra már nem is lényeges, csak a diófa-körítés. Mintha papírból lenne kivágva.

Az asztalon heverő díszdobozokkal nem kell foglalkoznunk. Mondjuk azt, hogy nekünk is van otthon. Nem
drága, könnyen vehetünk.

Ha - mint vendéglátónk - magunk is vadászok vagyunk, nekünk is könnyen lehet ilyen vadászkés-tartó
díszdobozunk. Ha nincs is, Oleg Mojszejev jó pénzért nekünk is farag egyet. Ezt tavaly, 2009-ben készítette,
jelenleg nincs megrendelése, mert olyan drágán dolgozik. De nekünk minden pénzt megér egy ilyen, a régi
cári vadászatok hangulatát idéző műremek.

Viszont ha a luxus-dobozról is azt állítjuk, hogy nekünk is van, tudjunk róla, hogy csak Salzburgban
kapható. Nehogy hazugságon kapjanak. Állítólag zenél is.

Ez a diófa-doboz pedig csak Libanonból szerezhető be. Óvatosan hazudjunk, tartsuk észben, mi az igaz
abból, amit mondunk, és a többi is legyen hihető. Nagyon fárasztó.

A taskenti bazárban ilyen diófa-dobozt szereztünk olcsón. Amikor odahaza megmutattuk, rögtön viccelődtek
velünk. Taskentben volt ittas Kend? Utólag már én is azt mondom, tényleg olyan.

Az isztambuli bazárban biztos rásóztak tisztelt piacjáró Kollégámra is ilyen diófa-díszdobozt, akár kellett,
akár nem. Hatszögűt is, gömbölyűt is. Ottománnak mondták. Ottó mán hozott ilyent, hát mi se hagytuk ott.

Viszont biztosan nincs nekünk feketedió-gyökérből kivésett dobozkánk. Ez igazi ritkaság, erre már nem
mondhatjuk azt, hogy egyedül a mi kedvünkért készítették Amerikában. Mert egyedül csak házigazdánk
kedvéért.

Büszkélkedjünk inkább öregapánk öregapjának vágottdohány-tartó dobozával. Amikor öregapánk
öregapjának nem volt pénze cigarettára, - márpedig sose volt, a mi családunk szegény volt, - innen sodort,
újságpapírba.

Most már azt is elmondhatjuk, hogy öregapánk öregapjának honnan volt vágottdohánya. Már elévült. A
diófa alól. Oda ásott egy kisebb vermet, és oda rejtette el az érett, megszárított, aranysárga dohánylevelet a
fináncok elől. A verem tetejét bedeszkázta, és a diófához kötötte a harapós kutyát, a kutya pedig a láncával
elsimította a homokot a verem fölött.
De ez a mi titkunk volt. Házigazdánk, aki városlakó, jövedéki adóval terhelt dohányt szívott ezalatt.
Ha vendéglátóink nagyon stílszerűek, biedermeier diófabútoraik mellé biedermeier díszdobozt vettek,
amerikai utazásukról pedig emlékdobozt hoztak, Oregonból.

Moszkvából pedig ajándéktartó díszdobozt.

Hát, igen, külföldön emléktárgyat kell venni. Azért, hogy emlékeztesse az eladót, milyen jó vásárt csinált.
Szlovákiából ilyen diófa-emlékek hozhatók:

De ez már stílustörés. Diófa-dobozon tölgyfaminta? Látjuk, a stílus nem a mi vendéglátónk erőssége.

Nézzünk körbe a falakon. Svájci, vadásztémájú, diófából készült falidíszek ötlenek szemünkbe.

Látjuk, a ház ura nagy vadász. Állítólag ezt a trófeagyűjteményt mind ő lőtte.

És van olyan, diófából készült falidíszük, fali függőjük is, ami csak azért van, hogy a falon lógjon. Lehet,
hogy díszít is. Nem tudom.

A faliórák, az ingaórák is diófából vannak.

A kakukos óra is, a muzeális értékű, valódi Neilson-féle, 1880-as asztali óra is.

Még a kandallóra is jutott egy. Nem azért, hogy a pontos időt tudjuk, mert minden óra másképp jár, de olyan
szépek!

A diófaórák oly hangulatosak, régiesek. Gondolnánk, hogy digitalizált, műanyagizált korunkra már el is
tűntek. De nem, digitális órával is lehet a zen-meditációt végezni, és a hangulathoz a diófa-foglalat is
hozzátartozik. Diófából készült meditációs óra:

Hisszük, nem hisszük, vendéglátónk szerint ez is óra. Csak nagyon művészi. Sokba került, de megérte. Már
az megérte, ahogy mi csodálkozunk.

Nézzék már! A háziak összes képkerete is diófából készült!

Esetleges áramszünet idejére vendéglátóink gyertyatartókat készítettek be.

És olajlámpákat. Na de ennyit! Biztosan tetszenek nekik. Van közte feketedióból esztergált is.

Mintha nem lenne elég feketedió aljzatú asztali lámpájuk! Állólámpájukat pedig nem más, mint maga James
M. Moore tervezte!

El ne mulasszuk megdícsérni a háziasszony diófavázáit és gyümölcsöstálait, mert tényleg nagyon szépek.
Szerintem ez a legszebb:

Tálak:

Erre a fadarabra se úgy tekintsünk, mint egy közönséges fadarabra! Diófatál ez is, csak nagyon művészi.

Sőt, nézzük csak! Ez pedig türkizberakásos.

Lengyelországi emlék ez a hucul-mintás diófatál.

Búcsúzáskor pedig megnézhetjük magunkat. A háziasszony valamelyik diófakeretes tükrében. És valljuk be,
rájöttünk, vendéglátóink tudják, hogy kell élni. Körülveszik magukat a legszebb tárgyakkal, amit a diófa
adhat. Mi meg nézhetjük magunkat.
A diófakeretes tükrökben.

És csak a diófakeretes tükörből vesszük észre, hogy házigazdánk, jelen esetben Pais-Horváth úr, milyen
praktikusan rendezte össze saját készítésű diófabútorait. A tükör két oldalán a falilámpák aljzatát is diófából
készítette, alattuk a harmonizáló diófa-íróasztal, és pont a tükörből látni a diófa-sakkasztalra.

Most már látja tisztelt lakberendező Kollégám, hogy kell ezt csinálni?

Belsőépítészet diófából
Mottó:
"Diófából van az édesanyám ajtója
Lassan gyere babám, lassan gyere be rajta"
(Erdélyi magyar népdal)

A népdal szerinti ajtó már elég öreg. Így néz ki:

De van még öregebb, diófából készült bejárati ajtó is. Egy középkorinak mondott bejárati ajtó egy francia
faluból, és egy 1700-ból, ugyancsak Franciaországból.

A számomra bizonyítottan legidősebb diófakapu az olaszországi, campaniai Montella helység káptalani
templomának 1583-ban készült kapuja. Fabio Moscariello készítette, ha igaz, feketedióból. A mérete is
imponáló, 486 cm magas, 286 cm széles.
Még csak 90 éve, hogy felfedezték Amerikában a feketediót! És máris a két legfontosabb apostolt, Szent
Pétert és Pált faragták bele!

Ha a bejárati diófaajtók öregek is, legfontosabb ajtónknak újnak kell lenni. Természetesen, a pinceajtó is
diófából van.

A díszkapu már nem olyan fontos, mint a pinceajtó, de azért készíttessük azt is diófából.

A díszkapu mellé készíttessünk diófa-névtáblát. Hadd lássa, aki arra jár, hol laknak Pistuék!

Tisztelt Kollégám, Ön képzettebb, mint én, biztosan járt egyetemre. Nemhogy az édesanyám ajtója, de a
portlandi egyetem ajtója is diófából van.

És azon kívül minden valamirevaló bejárati ajtó is. Nemcsak Amerikában:

Avignonban is:

Egy rusztikus bejárati ajtó belülről, a kazettamintákat a diófa erezete adja. Lehet ennél szebb? Talán csak a
jobboldali, ahol a diógyökér-minta az egész ajtóbetétet díszíti.

Úgy látszik, mégis lehet szebb. Aki nem elégszik meg a diófa természetes mintázatával, természeti mintákkal
gazdagíthatja ajtóbetétjét.

Aki pedig a diófából "az én váram az én házam"-at épít, a bejárati ajtajára diófa-kapuablakot csináltat.

Igényes mesterek ma is tudnak tömör diófaajtókat készíteni. Igényes építtető is kell hozzá, aki megfizeti.
Akinek nincs annyi pénze, hogy igényes lehessen, annak a diófurnéros is megfelel. Nem, mintha olcsóbban
adnák, annak is jól megkérik az árát.

Ha az ajtón beléptünk, ami legelőször a szemünkbe ötlik, a szép diófa-padló a foyer-ban.

Nézzük csak meg közelebbről! Azt mondják, kézi munka. Hát, lehet. A padlószéli faragás talán. De a fűrész
nyoma is látszik. Attól olyan rusztikus. Vagy rücskös, úgy is lehet mondani. De attól még szép.

Ha a foyer-ból továbbmegyünk, egy apró, nyolcszögletes összekötő helyiségen haladunk át. A lakás diófát
szerető gazdája beleillő intarzia-padlót készíttetett, diófából.

Belül a lakószobákat a diófa-parketta dobja fel.

Ami készülhet akár a világos hikoriparkettából is. Diófa az is.

Óvni kell a szép dióparkettát. Nehogy a kandallóból kihulló parázs megégesse. Ezért a kandalló elé
mindenképpen szükséges egy diófából készült kandallóelőtét.

Természetesen, a kandalló borítása is diófa.

És a kandallópolc ha feketedió, stílusa a régi időket idézi.

Ha pedig igazi dió, látjuk, egy igazi vadászházban vagyunk.

Az ablakkeret tömör diófából készült. Már be van építve, de beépítésre vár a következő is, kint, a kertben.

Arab ízlés szerint pedig így néz ki egy diófaablak:

Ha már minden belsőépítészeti tárgy diófából van, akkor jogos a kérdés, hol ér véget a diófából készült
belsőépítészet? Természetesen, a szoba falánál, a diófából készült reneszánszkori faliszekrénynél.

Két szoba között a diófából készült válaszfal a diófa-belsőépítészet határa. Mint a következő, középkorinak
mondott hálószoba-válaszfal.

Vannak modernebb térelválasztók is diófából, például Matthew R. Joppich műve is. Térelválasztó a szobába.

A diófa minden elképzelhető helyet képes kitölteni a lakásban. Például a sarkot is.

A lakó- és hálószobák után a könyvtárszobába tekintsünk be, a teljes falburkolat diófából van.

Búcsúzáskor vesszük észre, - annyira nem hivalkodó - hogy az előszoba padlója diópadló. És ha kilépünk a
lakásból, lefelé lifttel megyünk. Felfelé a diófakorlátos lépcsőn jöttünk, lefelé van módunk megcsodálni a
liftbelső feketedió-borítását.

És kint az utcán már önkéntelenül is a diófából készült tárgyakat keressük. Például a közeli templomban,
ahol a pad is diófa, a gyóntatófülke is diófa. Igaz, nem minden templomban, de a barcelonai katedrálisban
igen.

A szentélyek szentélyét a Belleville sur Saone-i templomban figyelhetjük meg, Franciaországban.

Van olyan templom, ahol a kóruspad is diófurnér-borítású.

Az olaszországi Guardia Lombardi Miasszonyunk-templomában pedig az emeleti karzat teljes egészében
diófa-anyagú. 1707-1758 között készült.

Tisztelt keresztény Kollégám, járjunk templomba! De ne mindig az otthoniba, hanem keressünk fel minél
többet, itthon is és külföldön is. A más felekezetű templomokban is otthon fogjuk érezni magunkat, ha a
diófaanyaggal díszített templombelsőket látjuk.
Ha nem vagyunk annyira keresztények, akkor mecsetbe járunk, és ott nézünk körül. Korán-idézeteket
fogunk látni, diófába faragva.

A lelki felüdülés után igyunk egy üdítőt, - hithű muzulmán mást nem is ihat, - térjünk be a közeli bárba, ahol
a bár egész berendezése tömör diófából készült.

Aki nem iszik, az biztosan beteg. Menjen patikába. Például egy olyan francia patikába, amelynek a
berendezése, belső burkolata is teljes egészében diófa.

Tisztelt patikus Kollégám, a diófa iránti szenvedélyünk gyógyíthatatlan. Ezért a nápolyi gyógyíthatatlan
betegek kórházának patikájában a helyünk, amit 1522 óta díszít diófa-burkolat. A falakon is, a plafonon is.

A patika - és az egész kórház - építői a legdrágább, legszebb anyagokat választották ki a betegek számára.
Nem közkórházként működött ugyanis, hanem az 1500 körül gyógyíthatatlannak tartott olyan betegek
számára, akiknek otthoni ellátása a fertőzésveszély miatt nem volt megoldható. Az előkelő és gazdag
családok számára, amelyek érintett tagjai itt kellett éljenek-haljanak, a polcokon körben elhelyezett kb. 700,
bibliai jelenetekkel festett porcelánváza segítette őket abban, hogy a remélhető mennyországi körülmények
között majd felismerjék az ottlakó bibliai személyeket.
Hát, erre jó a diófaanyag. Tartós mindhalálig, és gyönyörű, luxusjellegű.
De nem kell nagyon keresgélni a diófa-belsőépítészet példáit. Elég lesz befizetni egy szentpétervári
társasútra, és a Menshikov-palota Dió-termében megtaláljuk, amit kerestünk, a csúcspéldát a
belsőépítészetre. Most restaurálták, minden tündököl, minden diófából van. Részlet a Dió-teremből: I. Péter
cár arcképe, diófa-környezetben.

Ha már ott vagyunk Szentpétervárott, a Téli Palotában II. Miklós cár könyvtárát csodálhatjuk meg. Tiszta
diófa-belsőépítészet.

Még Amerikában sincsenek ilyen szépségek. Ott csak a williamsburgi kormányzói palota egyik kisebb
termének egyik falát borították be diófaanyaggal.

Tisztelt, focit szerető Kollégám most biztosan indul Lembergbe, Európa-bajnokságot nézni. Ha már ott van,
menjen, legyen szíves operába is, és hozzon haza egy jobb fényképet a lvovi operaház diófa-lépcsőjéről.
Megköszönném, nekem csak ilyen van:

Hangszerek diófából
Az egyik legrégebbi diófa-hangszer egy hegedű, 1640-ből. Így nézett ki.

Ez nem az, csak a pontos másolata.
De a legkisebb hangszer egy diófából készült hegedű. Anatolij Konenko készítette, mikroszkóp alatt. Amelyik
része nem diófából, az aranyból készült. Alatta Paganini arcképe, rizsszemen.

Hogy a diófa-hangszereknek ritmusuk legyen, kezdjük a dobokkal. Az első kettő közönséges diófa-dob, a
harmadik egy conga-dob. (Kong a conga? Persze, mert diófából van.)

Sokunk legkedvesebb hangszerei a gitárok. Nekem a jobboldali a kedvencem.
Ken Smith névre hallgat.
A délamerikai diófajokból rengeteg gitárt készítenek. De az oregoni dióból is,
a claro-dióból is és a többiből is.

Ez a Taylor-gitár kétféle faanyagból készült, közönséges dióból és feketedióból. Látjuk, a közönséges se
közönséges! Dehát, tudjuk, milyen a közönség, bizony, közönséges, nem veszi észre a különlegességet. Pedig
az is benne van a jegy árában.

És egy leendő gitár:

Három bendzsó, egy buzuki.

Sőt, ukulele is készül diófából. Mert jól hangzik. Az is, hogy ukulele, meg a dobozában rezgő levegő is. Ami
rezgését a diófa anyagának köszönheti.

A kalimba is jól hangzik. Igaz, nem diófából, de dióhéjból van. Pengetni kell.

Közel-keleti pengetős húros hangszer az oud. Ez egy szíriai példány:

Nemcsak a könnyed pengetős muzsikában, a legeslegkomolyabb zenében is otthon van a diófa. Liszt Ferenc
komponáló-író asztala is diófából készült. Hát, hogyne. Liszt Ferenc diófából készült zongorán tanult
zongorázni. Ahhoz szokott hozzá. A vérében volt. Igen, így könnyű nagy zenésznek lenni. Tisztelt zenekedvelő
Kollégámnak is ajánlom, vegyen egy diófa-zongorát, és próbálja meg.

Orgonát is építenek diófából, csembalót is.

Ezt a csembalót 1681-ben készítette Vincent Tibaut Toulouse-ban. Sajnos, korán meghalt, ez az egyetlen
műve.

És pianínókat is készítettek belőle.

És mint láttuk Liszt Ferencnél, minden hangszerek királynőit, a zongorákat is. Mit, zongorákat? Már a
zongorák ősét, a spinétet is, 1710-ben.

Majd a harmóniumokat is, mint például ezt a Chippendale-stílusút.

Közel 100 éve, 1915-ben készítették ezt a két, azóta is értékes diófa-zongorát, az Ivers-Pondot és a MasonHamlint.

És azóta is diófából készül az összes valamirevaló zongora. Az első egy névtelen, de díszített zongora, utána
Fischer, Chickering, Kaiser, Steinway és Yamaha. Vagyis az összes neves zongora.

És a névtelen zongorák is mind diófából készülnek: Bechstein, Delfosse, Gaveau, Kimball, Ludwig, Whitney,
Winter, Young-Chang.

De van Chippendale is! Mint az előbb mutatott harmónium.

Ennek a zongorának már tényleg nincs neve. Csak annyit tudni róla, hogy kaliforniai feketedió fájából
készítették.

Létezik-e a magas zeneművészetben még a diófa-zongoráknál is magasabb, feljebb való hangszer? Hogyne, a
diófából készült hárfa, ami már maga a tökély. Ügyeljünk a részletekre is, mert azokban van az igazi
művészet.

A dísz-hárfát is diófából készítik.

A zene csúcsa pedig az orgonamuzsika. A diófa-orgona hangja.

Egy részlete közelről:

A diófából készült cimbalom magyar hangszer - gondolnánk. Pedig perzsa, iráni. Onnan hoztuk mi is. Igaz,
nem mi, hanem az Irán irányából érkező hazai etnikumunk. Egy mai iráni diófa-cimbalom:

Eredetileg nem is cimbalomnak hívták, Európa tympanon néven ismerte meg, így hívták a középkori
Itáliában is. Itáliai festményeken a XV. századtól látható. Igaz, mára magyar lett, kicsit átnevezve a
tympanont cimbalommá.

Hangjának lágysága miatt - ami a diófa-hangládának köszönhető - dulce melos-nak is nevezték Itáliában.
Ebből alakult ki a dulcimer név. És a dulcimer hangszer. A dulcimerek hagyományos amerikai népi
hangszerek, de - látjuk - az ő ősük is a perzsa tympanon. Azért is készítik a mai napig is diófából. Az első
sorban a negyedik képen összehasonlíthatjuk a közönséges dió és a vajdió fájából készült dulcimert.

A furulya is magyar hangszer. Ha diófából van. Hegedű, harmónika, furulya. Igazi zenekar.

A zenekarból a bőgő és a cselló se maradhat ki. Ha diófából van, húr se kell rá.

Dehát, a cselló - látjuk, sőt, halljuk is - nem szól. Az még hagyján, hogy nincsenek húrjai. De hol van a
diófából készült csellóvonó? Itt van kettő is, az első egy francia barokk, a második pedig egy mai, drága.
Tessék a képét kinagyítani.

Tisztelt zenész Kollégám, Ön és én mindketten a gyakorlatból tudjuk, hogy a zeneszámokat nem tudjuk
fejből. Kottatartó is kell a kottának. Nyilván, diófából.

A mesterséges zeneszerszámok, a fonográfok, gramofonok is mind diófából vannak. A klasszikus közülük az
Edison-féle:

És itt a többi gramofon és fonográf. Aeolian-Vocalian típusú, Sonora Baby típusú és egy 1906-os:

A diófa-hangszereknek a diófából készült dobok adták meg a kezdő ritmusát. A záró
ritmust pedig a diófából készült rumbatök.

Tisztelt zeneértő Kollégám, nagyon nagy tanulsággal zárhatjuk a zeneszerszámok áttekintését. Amelyik
hangszer nem diófából készült, az nem is igazi. Óvakodjunk a silány utánzatoktól!

Sport, szabadidő, játék
Sportszerek, játékok diófából az igaziak. A többi hamisítvány. Tessék megnézni bármelyik amerikai
kosárlabda- vagy más sportcsarnokot. Padlója diófából készült, a mi diónk amerikai rokonainak fájából,
hikori-faanyagból. Most pedig nézzük meg egyenként, sportot szerető és játékos kedvű emberek mi mindent
készítettek e témakörben diófából.
A legigazibb sport a sakk. Mert azt tornáztatja, amit egyetlen más sport se, a kis szürke agysejteket.
Amire a legnagyobb szükségünk van, mert mindannyiunknál az a leggyengébb. Ezt már a régi arabok és
törökök is tudták, ezért készítettek diófából sakktáblát.

Manapság már a diófa-sakktábla se a régi. Felerészben világosabb faanyaggal, például juharral hamisítják.

No, itt látszott, amit mondtam. Némelyeknek olyan gyenge a szürkeállománya, hogy a bábokat se tudják a
sakktáblára felrakni. Olyan nehéz megjegyezni? Bal kezünknél fekete kockával kezdődik a tábla, jobb
kezünknél világossal. A vezér a saját színén áll, a király az ellenkezőn. Így a világos királynő a király balján
áll, a sötét a jobbján.
Tényleg többet kéne sakkozni. És sakkozás közben diót rágcsálni. Az az agy doppingja.
Ha sakkozunk, válasszuk a sötét bábok vezetését. Azok állnak közel - no, nem az egyéniségünkhöz, hanem a szívünkhöz, azok feketedióból vannak.

További szellemi játékok, diófa-alapon: madzsong, ostábla, malom.

Tisztelt kártyás Kollégám tudja, mi az a cribbage? Ha nem tudja, közölhetem, hogy én se. Valami kártyaféle.
Mindenesetre ilyen diófadeszka kell hozzá:

Labirintusok diófából:

Üljünk csak nyugodtan az asztalnál, és rakosgassuk a diófa-puzzle darabjait, amíg egy formás békát vagy
cethalat nem kapunk. Ahogy sikerül.

Ki se mozduljunk, ha sportolni akarunk. A diófából készült biliárdasztal helyben van. Az első egy
közönséges, alagsori, a második viszont valódi Bentley típusú. A harmadik a különleges, antik darab,
kaukázusi diófából. (Az se másféle diófa, mint a mi diófánk, csak a sanyarú körülmények miatt a faanyaga
sokkal görbültebb, rajzolatosabb.)

Ez egy régi típusú biliárdasztal volt, erre még nem építettek dákótartót. Hanem diófából készítettek külön
dákótároló szekrényt.

De aki gazdag, - itt most a tényleg gazdagokra gondolok, - az együtt is megveheti a sznúkerasztalt a
kelléktároló szekrénnyel.

Ha kimozdulunk a szobából, akkor se kell, hogy fárasszuk magunkat sportolás ürügyén. Menjünk diófából
készült lovaskocsival.

Hova menjünk diófahintóval? A legközelebbi pubba, ahol diófából készült dobónyíllal nyerhetünk egy pofa
sört. Ez az igazi sport.

Vagy menjünk diófahintón a legközelebbi kaszinóba, ahol diófából készült rulettkerékkel nyerhetjük degeszre
magunkat. A diófa jelzi ugyanis a mi szerencsénket, diófa-tulajdonosokét.

A szabadban a horgászsport az első. Leülünk a parti kövekre, és bedobjuk a csalit. Ami halat utánoz ugyan,
de diófából készült. Indián gyártmány Északamerikából, a feketedió hazájából. A halat kiszedni pedig nem
kell más, csak egy diófanyelű merítőháló. Vagy inkább kettő. Ha pedig vesszük a fáradságot, diófaborítású
csónakon, feketedió evezővel megyünk ki a tóra.

Mi van a diófa-csónak aljában? Emeljük ki, hogy jobban lássuk. Persze, diófából készült, gurulóüléses
evezőpad. Ha már kiemeltük, vissza ne tegyük! Jó lesz otthon, fittneszelni.

Halászat, vadászat. A legjobb kedvtelések. Szabadidősport. A legjobb vadászpuskákra annyira kell vigyázni,
hogy még itt se merem megmutatni. Mauser, Remington és a többi, mind elzárva az arzenálba. Itt csak egy
muzeális puskát mutatok. Ha innen lelopják, hátha nem lesz akkora durranás.

Ne is nézzünk mást, csak az agyat, a puskaagyat.

Akinek nincs puskája, agya, puskaagya, az vadásszon bumeránggal. Csak arra kell vigyázni, vissza ne üssön.
Mert a bumerángnak bumeránghatása van.

A sportpisztolyok is visszaüthetnek. Markolatuk azért készül diófából, hogy a visszaütés ne fájjon, rugalmas
legyen. Az első pisztoly Napóleon korából származik, nem igazán sportolásra készítették. De a másodikat már
igen. A szebb pisztolymarkolatokat pedig az arzenálban őrzöm.

Ugyancsak francia készítésű a következő, igen szép pisztolypár is. Játék ez is, a párbajozás. Ajánlom tisztelt
fegyverszerető Kollégámnak, kattintással nagyítsa ki, a részletek úgy élvezhetők igazán. De a ravaszára ne
kattintson rá, elsülhet.

A legigazibb pisztoly a Colt. Diófa-markolatú, és mint alább látjuk, hatlövetű.

Mutassak belga esőcsepp-pisztolyokat is? Nem, nem mutatok. Ha tisztelt fegyverszakértő Kollégámat
érdekli, úgyis benéz az arzenálba.
A légpisztolyokat is diófából készítik. Így kell tartani őket, egymás felé, hogy ha véletlenül elsülnének,
másban ne tegyenek kárt, csak egymásban.

A golyós fegyverek elé golyófogó is kell. Ha már nincs sorkatona, akkor golyófogási célra rendszeresített
francia diófajáték is jó, bilboquet néven.

Fegyver vagy sporteszköz a nyílpuska, más néven számszeríj? Jogi kérdés, ne mi döntsük el. Komolyabb
emberek is vitatkoznak ezen, főmunkaidőben. Hadd legyen ez az ő játékuk, és még fizetést is kapnak érte.
Nem is hivatalosan kérdeztem, hanem privátim. Mert a számszeríj a mi családunké. A diófából készült békés
és harci eszközök családjáé.

A pisztolymarkolatokat már láttuk. De ha nincs engedélyünk pisztolytartásra, - nekünk úgyse adnának, hiába
kérnénk, csak az kap, aki ránktámad, - akkor vészhelyzetben pisztolymarkolat helyett markoljuk meg
kardunk vagy tőrünk markolatát. Biztonságot fogunk érezni, amit a diófamarkolat nyújt. A biztonságérzeten
kívül másra nem jók a kardok, a tőrök, mert eleve csak dísznek készültek. Ottomán stílusú török
emléktárgyak:

A legharciasabb fegyverektől a legbékésebb játékokig minden készülhet diófából. A legkisebb babák már alig
hogy játszani kezdenek, diófából készült gyűrűkkel ismerkedhetnek, barátkozhatnak a diófa anyagával.

Gyerekek játékos sportja a hintalovacskázás. Hintalovak diófából:

A legigazibb játék a babázás. Bababútor készítése képekben:

A játéknak készített bababútorok ugyanolyan értékesek, mint a felnőttek diófabútorai. Csak kisebbek. (Sőt,
még én is kicsinyítettem rajtuk.)

Ha kisfiú-unokánk kamionsofőrnek készül, - nem baj, majd kinövi, - ajándékozzunk neki diófából készült
pótkocsit.

Ismerek olyan kisfiút, aki azóta már felnőtt, de megmaradt gyerekkori álmánál, és mozdonyvezető lett. Neki
való a diófából készült mozdonymodell.

Ha pedig tengerész akar lenni, - melyik gyerek nem, - diófából készült motorcsónakot, dubrovniki gályát,
evezős-vitorlás gályát vagy holland hajómodelleket kaphat.

W. Ronald Visser két remek, diófa-anyagú hajómodellje:
San Felipe

Sovereign Of The Seas

Hol kössön ki a játékhajó? A játék-városnál, ahol át lehet rakodni játék-kamionba.

Játék-személyautót is készítenek diófából, nemcsak kamiont.

És még mennyi személykocsi-modell készül diófából! Marcel Coronel önmagában készített 10 db-ot.

Repülőmodellek is készülnek diófából. Ne tévesszen meg bennünket, hogy papírborításúak. A vázuk diófa.

A korszerűbb vadászgépek már teljesen diófából készülnek.

Lehet, hogy hamarosan játék-helikopter is készül diófából. A rotorja már készen van.

El is készült. Török gyártmány.

Ahogy nő a gyerek, egyre nő a mozgásigénye. Adjunk neki diófából készült pingpongütőt. Biztosan tudni
fogja, mit kezdjen vele. Annyi mindent lehet ütni-vágni!

És még mi készül diófából?
Szinte minden. Például második Bush amerikai elnök cowboy-kalapja is. Mark Cornelison készítette
számára, tőle kapta ajándékba 2003-ban. Ezt látva már megértjük, hogy miért cáfolható olyan könnyen, hogy
Bush elnök vaskalapos lenne. Mert fakalapos. Pedig iraki ügyekben már-már az előbbire gyanakodtunk.

Tisztelt tanult Kollégám, Ön és én, mi ketten nem vagyunk fakalaposak, elég okosak vagyunk, és elég sok
mindent láttunk már. De arra nem gondolhatunk, a diófát szerető emberek mi mindent készítettek még
diófából azokon kívül, amikről eddig szó volt.
Maradjunk még egy pillanatig az amerikai elnököknél. Thomas Jefferson, az egyik korai elnök nemcsak
azzal lopta be magát a diót szerető amerikai nép szívébe, hogy saját kertjében az elsők között ültetett
pekándió-fát, hanem egyedülálló, diófából készült, ötoldalú könyvtartójával is. Azóta se múlta felül senki.

És akkor még nem szóltunk Eisenhower elnök kézelőgombjáról! (De ha lesz rá módunk, szót ejtünk arról is.)
Demokráciában élünk, tisztelt demokrata Kollégám. Nem az elnökök privilégiuma a diófából készült tárgyak
használata, hanem a következő lista a nagyközönség számára is nyitva áll. Nézzünk bele.
Ajándéktárgyak Kasmirból, az elmaradhatatlan sárkány-faragvánnyal:

Amulett:

Barométer:

Bírói kalapács:

Boroshordó csapja:

Címer, címerpajzs:

(Ezt a címert egyetlen deszkából faragták, 1892-ben.)

Dekoncentrált körök:

Dobkártoló:

Doboz a dobozban:

Egérfogó a késői 1700-as évekből:

Excenter-minta:

Érmetartó, numizmatikusoknak:

Fali csecsebecsetartó:

Falidísz:

Felolvasó állvány:

Fogantyú:

Fújtató a 19. század elejéről, Itáliából:

Még egy fújtató, ugyancsak a 19. századból. Azóta nem készült ilyen. Így ha most akarjuk, fújhatjuk
magunk.

Hamvveder:

Hármas képkeret:

Háromság-jel:

Hátmosó kefe:

Hordó:

Jelmondat diógyökérben:

Jin és jang:

Karácsonyfadísz:

Kelta csomó. (Egy csomó kelta csomó.)

Kocka:

Kolompoló:

Korántartó, mohamedánoknak.

Könyvborító, fotoalbum-borító:

Könyvborító, koralldíszítéssel:

Könyvtáros-létra:

Kulcstartók:

Kulcstartó doboz:

Láda:

Levélvágó kés, leveles tálca, levelesláda. Minden, ami a levelezéshez szükséges.

Lézervágott diófakocka. Érdekes, de mire jó?

Madárfuvola:

Madárodu teteje:

Makettek, modellek készítésére a diófa anyaga a legjobb. A Modellart Kft Budapest belső részét 1:500
méretarányban faragta ki diófából, a cég központjában állandó kiállításon látható.

Méhkaptár. Általában olcsóbb fából készül, csak az a méhész készítteti diófából, aki igazán megbecsüli
méheit, akinek tényleg fontosak. A többi nem.

Mérleg. Minden porcikája diófa.

Mézeskalácsforma:

Mosósulyok:

Most pedig olyan, diófából készült technikai eszközt mutatok, amiről tisztelt biztonságtechnikus Kollégám se
fogja egyből megmondani, hogy micsoda. Diófa, az biztos.

Most már megmondom. Mozgásérzékelő.
Orvosi táska:

Oszlop:

Rádió, 1932-ből:

Ruhakefe:

Skatulya:

Spirális szeszély. Vagy szeszélyes spirál. Hogy mire jó, nem tudom.

Szerpett nyele. A szerpett francia munkaeszköz, leginkább szőlőmetszésre használták a 19. században.

Érdekes, az olasz szerpettet is csak diófanyéllel készítik. Aminek a nyele nem diófából van, az nem is igazi
szerpett.

Azt hinnénk, a képek sztereo-nézése újkeletű találmány. De nem így van, az 1870-80-as években már
készítettek sztereoszkópokat. Diófából, mi másból. A diófa megelőzte korát. Nem a sajátját, hanem a
sztereoszkópokét.

Telefonok:

Utazótáska egy darab feketedió-ágból kifaragva:

Ventillátor:

Szóval, ezek készülnek diófából. Jogos a kérdés, ha minden elkészíthető diófából, mi az, amit mégse
készítenek belőle.
Pontos válaszom van erre is. Diófából minden készülhet, csak pipa nem.

Kár, mert sokáig azt hittem, hogy az is. Mígnem a Magyar Pipaszövetség Elnökségének egyik tagja fel nem
világosított, hogy az nem. Ha nem, hát nem. Pedig a bemutatott, diópipának nevezett pipa nagyon úgy néz ki.
És mégis én tudtam jobban, mint a Pipaszövetség. Miután beletörődtem abba, hogy nem és nem,
Kárpátaljáról híre jött az ott készült diófapipáknak. Lehetnének magyarok is, de valószínűbbnek tartom,
hogy a Ruszin Pipaszövetség illetékessége alá tartoznak.

Addig füstölögtem magamban, amíg utána nem jártam. Rahó előtt, Európa földrajzi központjánál kialakított
bazársoron kaphatók a diópipák.

Számomra rendkívüli szerencse, hogy az ukrán geodéták ilyen pontosan dolgoztak, és a főút szélére mérték
be Európa földrajzi középpontját, akármit is jelentsen ez a fogalom. Mert ha 50 méterrel odébb, az erdős
hegyoldalra mérik, és ott, bent az erdőben található vagy nem található bazárban árulják a diópipát, bizony,
nem vettem volna észre, és szégyenben maradtam volna, diópipai szempontból.
A látottak után talán nem haragszik meg tisztelt Kollégám, ha megkérdezem:
- És önnek mi van otthon diófából?
És mielőtt ugyanilyen tapintatlanul visszakérdezné, sietek közölni, hogy nekem egy csavaros diótörőm van.
Más nincs.

Diófa-bútorok a bútorstílusok történelmében
Ó, tisztelt műbútorasztalos Kollégám, diófabútor már akkor létezett, amikor bútorstílusokról még nem
hallott senki. A kisázsiai, gordioni Midász-palota feltárása során már találtak diófabútorokat.

Itáliai reneszánsz
Az európai bútortörténelem a gótikus stílussal kezdődött, amely kb. 1200-1500-ig uralkodott. Tárgyi emléke,
különösen ami a diófából készült bútorokat illeti, ma már alig van.
A reneszánsz korral, stílussal kezdődik a diófa-bútorok igazi történelme.
A reneszánsz az újjászületés. A kivágott, halott diófa újjászületése, második élete bútor képében.
A reneszánsz diófabútorok egyszerűek, szépek, praktikusak. Világos, egyenes vonalvezetésűek.
Funkcionálisan struktúráltak. Dekoratívitásukat anyaguk, a gyakran alkalmazott diófaanyag adta.
Olaszországban, az urbinói hercegi palotában kialakított múzeumban látható az urbinói herceg diófakarosszéke, kb. Mátyás király korabeli. Figyeljük meg a karfa gömb-végződése előtt található diófa-karikát,
ami nem utólag lett ráhúzva, hanem eleve a karfa anyagából faragta az ügyes mester. Játék, szórakozás a
pihenő herceg számára.

A maga korában ez a szék nem volt egyedi darab. Divatja volt, aki adott magára, ilyen széken ült. Jellegzetes

reneszánsz bútor volt. Itt vannak a másolatai, kevésbé hercegiek, mert nincs támlájuk, vonalvezetésük is
egyszerűbb.

És itt a reneszánsz dió-karosszék mellé való reneszánsz diófaasztal. 1600 körüli. Eredeti bolognai, vagy
annak korabeli pontos magyar mása.

Örömmel jelentem tisztelt diófabútoros Kollégámnak, hogy a szekrények európai divatja a reneszánszkori
toszkán, firenzei diófa-ládákkal kezdődött.

A legelső diófa-szekrényeket hamar követték a többiek, amelyek már nem egyszerű ládák, hanem annál
kimódoltabbak voltak. Ezeket hívták komódoknak. A komódok a reneszánsz idők óta ismertek, mint ez az
1600-as évek elején tömör diófából készült itáliai darab:

Szekreter az 1600-as évekből:

Tálalószekrény következik az 1600-as évek végéről. Tisztelt Kollégám, azt hiszem, most be vagyunk csapva.
Feltételezem, Ön is állandó kritikával illeti az általam leírtakat, amint én is a forrásműveimet. Él bennem
egy kétely, hogy az 1600-as évek végén már az asztalosok rendelkezésére állt-e egy ekkora komód
beüvegezéséhez szükséges, ilyen nagy és megfizethető árú sima üveg. Nem biztos. Csak egy biztos pontunk
van, az, hogy ez a komód is diófa-anyagú.

Aztán, ahogy múlt a reneszánsz, az 1600-as évek Európájában (nem nálunk, Európa
európaibb részén) a kényelem lett úrrá. Nálunk azért nem, mert a törökvilággal voltunk
elfoglalva, miközben nyugaton már ilyen kényelmes neoreneszánsz diófa-karosszékekből
nézték végvári harcainkat.
És gazdagodtak. Mert például Velence kereskedett a törökökkel, mi pedig harcoltunk
ellene. Velencében ilyen kelengyeládák készültek diófából, nálunk pedig elesett Buda vára.
Nézzük meg a következő képet, mi a kifizetődőbb, harcolni vagy kereskedni.

Ez a díszes, 16. századi toszkán bútor-relief szép darab diódeszkából készült.

A neoreneszánsz diófabútor szinte teljesen ugyanolyan, mint a reneszánsz. Csak újabb. Neo.
Nem kell az eredeti reneszánsz diófabútorért egy vagyont fizetnünk, megkapjuk jutányos áron. Például ezt a
neoreneszánsz kétrészes szekrényt, ami most eladó egy marseille-i ócskásnál.

Neoreneszánsz kerek asztal és komód:

Most pedig egy olyan neoreneszánsz diófabútort mutatok baloldalt, amiről tisztelt
bútorszakértő Kollégám nem fogja tudni egyből megállapítani, hogy micsoda. Ezért
elmondom előre. Osztrák neoreneszánsz szekreter. Első látásra nem is látjuk az
értékeit, csak ha a kinagyítható kis képeken vesszük szemügyre.

Manapság már nem kell egyenként legyártatni legszebb, diófából készült
reneszánsz stílusú bútorainkat. Kész neoreneszánsz garnitúrák is kaphatók, mint a következő ülő- és
étkezőgarnitúra. De ha stílszerűek akarunk lenni, az üveglapot levesszük az asztalról. Nem illik oda.

És ismerjük be, ízlésünkkel valahogy nem egyeznek a neoreneszánsz ülő- és egyéb garnitúrák. Hát, hogyne,
amikor ezek az igazi reneszánszban még nem voltak feltalálva, csak mintegy kétszáz évvel később, a rokokó
stílus idején.
A reneszánsz diófabútorok valódi értékek. Ez abból is látszik, hogy hamisítják. Olasz reneszánsz székként
árulják az alábbi két magas támlájú széket. Eltekintve attól, hogy a reneszánsz korban még adtak az ízlésre,
az urbinói herceg, akinek karosszékét az imént láttuk, biztosan díszesebb széken ült volna, ha az lett volna
stílusos.
Nem, ez a két támlás szék nem a reneszánsz stílust, hanem a diófa faanyagát képviseli. Ettől szépek.

Francia reneszánsz, angol késő reneszánsz
A francia reneszánsz a IV. Henrik és XIII. Lajos királyokról elnevezett stílusoknak felel meg. De ne felejtsük
ki II. Henriket se, őróla ezt a szép kredencet nevezték el:

Csavart oszlop és bankett-asztal XIII. Lajos stílusban. Figyeljük meg XIII. Lajos csavaros észjárásra utaló
stílusát.

Francia reneszánsz ülőbútorok mutatóba, két karosszék és egy gyerekszék.

XIII. Lajos stílusú francia reneszánsz szekrények:

Sajnos, ma már kevés az eredeti bútor ebből a korból. Az alábbi három francia reneszánsz bútorpannó is az
eredeti bútorok szétbontásából maradt meg. De jó, hogy megvan, új, neoreneszánsz szekrények készítéséhez
még jók lehetnek.

Az angol késő reneszánsz pedig a jacobean stílusnak felel meg, I. James király után, aki 1603-1625-ig
uralkodott.
Ebben a korban a bútorokra jellemző a rendkívül dús faragás, főleg a szekrényeken, az esztergályozott
formák. Már nem kizárólag tölgyből készítik a bútorokat, hanem diófát és egyes egzotikus fákat is
felhasználnak. Ez a stílus az alapja, eredete az amerikai koloniális stílusnak, mert az első angol telepesek
ekkor indultak el új hazát keresni.

A jacobean stílus jellemzőiből a következő, hatlábú, kihúzható ebédlőasztalon csak az esztergált lábak
látszanak.

Rokokó
Az 1700-as években már felváltja a barokk bútorstílust a rokokó. Hogyne, hiszen az asztalosság művészei
rájöttek, hogy a díszbútorok legnemesebb anyaga, a diófa még a barokk díszítőmotívumoknál is nagyobb
alakítási, faragási lehetőséget nyújt a bútorművészeknek.
A rokokó bútorok, hála a diófa anyagának, még tovább mennek a
vonalvezetés hajlékonyságában, az egyenes vonal elutasításában, a statikus
bútorszerkezet feloldásában.
A barokk a paloták stílusa volt elsősorban, a rokokó már a gazdag polgároké
is. A bútorok mérete lecsökken, emberi léptékűvé válik. És nemcsak emberi,
asszonyi léptékűvé is. Mint a jobbra látható női szék.
Tisztelt, diófabútort kereső Kollégám, nagyon vigyázzon a pénzére stílbútor
vásárlásakor. Aki bemegy egy diófabútort árusító antikváriumba, arról eleve
feltételezik, hogy tele van pénzzel. Rokokó női széket keresünk, mutatják is a
széket, tényleg nagyon szép. De azt már nem nézik ki a tisztelt vásárlóból,
hogy megkérdezze, mit keresnek huszadik századbeli kerekek egy igazi rokokó
szék alatt.
Most már mindegy, tekintsünk el a kerekektől, majd leszereltetjük, a rokokó
női szék tényleg nagyon jól fog mutatni otthonunkban. Családunk nőtagjai is jól fognak benne mutatni, és
nagyon fognak örülni.
Ugyanúgy, mint a másik, jellegzetesen női rendeltetésű rokokó diófa-bútornak, a pudrőznek, amely előtt
kedvükre szépítkezhetnek. Az itt kiállított darab a diófa gyökéranyagából készült.

Magyar eredetű női diófa-asztalkák rokokó stílusban az 1700-as évek közepéről:

A rokokó komód igazán szép, érdemes alaposan megnézni.

Egy kései rokokó fiókos szekrény 1860-ból:

A zongora nem kimondottan bútor ugyan, de a rokokó korában már nagyon szép zongorákat készítettek
diófából. Mint ezt az Erard-zongorát.

XVIII. századi angol bútorok (Chippendale stílus)
Angliában a bútorstílusokat nem a kontinens divathullámairól, hanem kiemelkedő művészi munkásságú
asztalosokról nevezték el. Chippendale munkássága (1740-1780) időben a francia rokokó divatjával esik
egybe. Ugyanúgy a polgári otthonok számára készített szép és praktikus diófa-bútorokat, mint a rokokó
francia mesterei. De stílusában kínai és gótikus elemek is érződnek, önálló stílust, 1754-ben kiadott
mintakönyvével pedig Európára és Amerikára kiható divatot teremtett.
Erre az időre esik az angol diófabútorok első nagy kereslete, Dél-Angliában ekkor kezdődtek meg egyes
nagybirtokokon a nagyobb diófatelepítések, a gazdag polgárság keresletének, igényének kielégítésére.
Egy diófa-szekrény és egy fiókos, a 18. század végéről:

Chippendale diófa-rajzasztal és íróasztal, hozzá tartozó karosszékkel:

A Chippendale stílus máig él. Chippendale-íróasztal 1920-ból:

Francia klasszicista bútorok (XVI. Lajos stílus)
A klasszicizmus a XVIII. század végétől egészen a XIX. század közepéig tartó
időszak stílusa, mely az antik kultúrák formavilágát élesztette fel. Erre az időszakra
több különböző stílusirányzat is jellemző. Francia földön ez a XVI. Lajosról
elnevezett stílus, mely a rokokót váltotta.
A barokk bútorstílus cicomája már nem fokozható. Ezért a stílus visszahatásaként a
legegyszerűbb, klasszicista vonalvezetés vált széppé, divatossá.
Amennyiben ez igaz, amit itt leírtam, - mindent tessék kritikával olvasni, - akkor a
XVI. Lajos-stílusnak két nagyon korai darabja az, ami balra látható. Még nem vált
a bonyolult egyszerűvé.
Provence-ból való ez a két bútordarab. Az alsónak nem is tudom a nevét, de nem az
az érdekes, hanem a fölső. Hogy az mi, úgyse találná ki tisztelt diófabútort szerető
Kollégám.
Kenyértartó szekrény.
Könyvszekrények francia klasszicista stílusban:

Diófaágyak XVI. Lajos stílusban:

Elfogultságtól mentesen is csak azt mondhatjuk, hogy szépek a francia klasszikus diófa-szekrények. Ide csak
egy fért, a többi a bútorraktárban van.

A francia klasszikus stílus kései utánérzése ez a 19. századi, XVI. Lajos stílusú karosszék:

Empire
Klasszicista stílusok sorába tartozik, mely Napóleon uralkodása idején teljesedett ki. A bútorokon
megfigyelhetjük az antik stílusok (görög, római sőt egyiptomi) jegyeit, melyeket finomítás, változtatás nélkül
alkalmaznak. Szívesen használják a fekete, arany, piros színösszeállítást.
Az empire stílus - hiába mondja mindenki franciásan ampir-nak - nemcsak a franciáké, hiszen Napóleon hogy finoman mondjam - divatban volt egész Európában. Uralkodó stílusa volt. Balra egy közönséges,
jobbra pedig egy osztrák empire stílusú diófa-szekrény.

Kihúzható diófa-ebédlőasztal empire stílusban:

Akik nem annyira franciásak, mondhatják ezt a stílust imperiálnak is. Imperiál teázóasztal:

Angol klasszicista bútorok (Adam, Hepplewhite, Sheraton)
Az angol klasszicista bútorokat kiemelkedő képességű asztalos-művészek tervezték. Egyéni stílust
teremtettek, amit róluk neveztek el.
Egy- és kétfiókos Hepplewhite diófaasztal:

Hepplewhite találta fel a szoknyaszerűen lehajtható asztaltetőt. Egy 1790-ből származó Hepplewhitediófaasztal:

A szoknya-tető felhajtása egy 1800-1830 között készült diófaasztal példáján:

Egy 19. századi Hepplewhite stílusú iskolapad diófából:

Három darabból álló ebédlőasztal:

Diófa-komódok Hepplewhite műhelyéből:

Sheraton-asztal:

Sheraton nagyon szerette a lehajtható (drop) asztalokat. Itt csak egy látható, a többi a bútorraktárban van.

Diófaágy Sheraton műhelyéből, 1830-ból:

Sheraton-komód:

Végül egy mosdóállvány diófából, Sheraton stílusában:

Copf
A klasszicista stílushoz sorolható a német és osztrák területen jellemző copf stílus. Ebből a stílusból csak ezt
a két diófabútort találtam:

Nem baj, van még bútorstílus, van még diófabútor bőven. Hamarosan következnek.

Biedermeier
A diófabútorok újabb korszaka a biedermeier.
Az utolsó, egyben a legnagyobb klasszicista bútorstílus, amely 1815-tól 1848-ig tartott, de
hatására máig készülnek biedermeier bútorok. A legközelebb áll hozzánk, nemcsak német és
osztrák eredetét tekintve, hanem vonalvezetésében, a letisztult, egyszerű, praktikus formákban is. Meg kell
adni, a maga korában hihetetlenül előremutató, korszerű stílus volt.
A bútorstílusok történetében egyedülálló, hogy egy csúfnéven nevezett stílus a legnagyobb karriert fussa be,

és a biedermeier stílusú bútorok vevői önként vállalják a stílussal járó lekicsinylést. Talán a biedermeier
stílusban készítették a legtöbb diófa-stílbútort.
Ideállítottam példának egy négyajtós biedermeier könyvszekrényt, a többi szekrénynek a bútorraktárban
jutott hely.

A titkokat rejtő szekrény a szekreter, a fiókos a smizett, a kicsike a trümó.

Tálalószekrény és négy komód. Diófa-anyaggal furnérozottak.

Mi másra is lehetne tálalni, mint egy praktikus, kihúzható, diófurnéros ebédlőasztalra.

Egy rendes polgárember - például Meier úr - otthon is dolgozik. Biedermeier ebédlőasztalához biedermeier
íróasztal vagy írószekrény illik. De csakis diófából, mert az jelzi az értéket.

Bieder Meier úr felesége pedig biedermeier diófa-varróasztalon dolgozik.

Ha elfáradnak, biedermeier karosszékben, fotelben, heverőn, szófán vagy kanapén pihennek.

Hogy ezek a biedermeier kanapék, heverők, szófák mennyire egyformák!
És nézegetik biedermeier virágtartójukat. Mert művészi.

És nézegetik magukat is, mert van biedermeier stílusú piperetükrük.

A biedermeier hazai stílus is. A következő egyajtós magyar biedermeier szekrény, amely diófából, diógyökér
és jávorfa berakással készült 1840-1845 között, Steindl Ferenc műhelyéből került ki, mellette egy biedermeier
könyvszekrény, alattuk két ruhásszekrény.

Neobarokk
Már megint itt tartunk, a barokknál. Amint a célszerű, szép és egyszerű reneszánsz stílusra a barokk volt a
reakció, úgy a célszerű és szép biedermeierre a neobarokk. (A reakciósok már csak ilyenek. Bonyolultak.)
Itt egy nádberakásos neobarokk diófa-ülőgarnitúra 1880-ból.

Neobarokk bútorokat még a közelmúltban is gyártottak, például az egri Agria bútorgyár is. Valahai főnököm
is hozatott az irodájába egy megszólalásig ugyanilyen tárgyaló-dohányzó-ivó (az utóbbin a lényeg) asztalkát.
Hogy ennek az asztaltípusnak milyen keletje volt! A Szovjetunióban a Krim-félszigeti jaltai kastélyba is
beállítottak egyet, a régies hatás kedvéért. Szép kis asztalka.

Ez a díszesebb testvére 1880-ban készült, Franciaországban.

És itt a kistestvére, valamint a nagytestvére, a neobarokk íróasztal.

Neobarokk diófa-asztalok és ülőgarnitúrák.

Két neobarokk diófa-komód. Az első szép:

A második pedig holland. Ez arról is látszik, hogy a magyar tulipántos diófaládára hasonlít.

Diófa-smizettet neobarokk stílusban is készítettek.

Sőt, vitrint és vitrines szekrényt is.

Neorokokó
A diófa anyagát a neorokokó bútorstílus se nélkülözhette. Komód neorokokó stílusban 1850-ből:

Neorokokó székek diófából:

A neorokokó bútorok legérdekesebbike az angoloknál és az amerikaiaknál használatos window-bench (ablakpad?), amit az ablak elé helyeztek, és attól függően ültek egyik vagy másik oldalára, hogy a szobában vagy az
utcán történt-e érdekesebb esemény. Az itt mutatott képtől eltérően átfordítható támlával is készítették. Ez itt
egy 19. századi amerikai darab. Diófából.

Neorokokó karosszék és hintaszék:

Két kanapé 1860-ból:

Ami már több a soknál a diófából készült ülőalkalmatosságok körében, az az olyan ülőgarnitúra, amiben
bőven ven szék, karosszék, szófa, kanapé. Hát, nagyon nagy szalonban fér csak el. A stílusa neorokokó
ugyan, de ez már a gyárszerű termelés terméke.

Szecesszió
A 19.-20. század fordulójának stílusa. Kivonulás.
A szecesszió bútorkészítői kivonultak a diófabútorokból. Sokáig azt hittem, nincs is szecessziós diófabútor.
Mígnem itthon, ha jól emlékszem, Balatonalmádiban találtam kettőt. Egy kistálaló-szekrényt és egy széket.
Tömör diófából.

Aztán egy árverésen bukkant fel egy szecessziós könyvszekrény.

Nem ilyen kicsi, mint a képen látszik. Hatalmas, magasabb egy átlagembernél. Kapacitása akkora, mint egy
számítógépé. Könyvtárnyi könyv elfér benne.

Art Deco, Art Nouveau
A múlt század 20-as, 30-as éveinek stílusa, mely egyben utolsó olyan stílus mely az élet minden területén
meghatározó. Így nem csak a bútorokra, hanem a mindennapi használati tárgyakra, a divatra, az építészetre
rányomta bélyegét. Még ma is nagyon kedvelt stílus.
Először egy teljes Art-Deco garnitúrát mutatok, szekrényekkel, lenyitható ággyal, hozzá tartozó asztallal,
fotelokkal, puffokkal. Jobbra pedig egy hozzáillő, lámpás kisasztal. És mind diófából, legalábbis a díszítő
furnérja diófa.

Most pedig az egyedi bútorok: Kisasztal, egy guéridon és két dohányzóasztal.

Íróasztal mindkét oldaláról

Reggelizőasztal elfordítható-szétnyitható tetővel, diógyökér furnérozással

Két francia Art Deco diófaasztal. Egy kerek és egy kagylólábú.

Francia Art Deco pad.

Étkezőasztal, székekkel.

És mi, magyar asztalosok talán le vagyunk maradva a világdivattól? Jelenleg egész biztosan, mert
Magyarországon nincs asztalos, aki diófabútort gyártana. Nem így volt ez az áldott emlékű 20. században,
1900-ban és 1930-ban, amikor a következő hazai Art Deco diófaasztalok készültek. Az első még nem, de a
második már kihúzható volt!

Ruhásszekrény, egy csehországi könyvszekrény, lejjebb pedig egy vegyes használatú könyvszekrény.

Itt egy valódi Art Deco kredenc és egy komód. Nem is hasonlítanak egymásra, pedig mindkettőt az uralkodó
divatstílus jegyében készítették.

Két Art Deco könyvszekrény diófából. Egy angol és egy címer alakú.

Tekintsük meg a következő kistálaló szekrényt, majd zárjuk a napot azzal, hogy kedvenc angol Art Deco

bárszekrényünkhöz vonulunk.

Ha a bárszekrényt meglátogattuk, nyugodtan dőlhetünk diófa-ágyunkba, csak arra ügyeljünk, hogy az is ArtDeco legyen.

Másnap reggel, amikor már kialudtuk a bárszekrény okozta álmunkat, úgyis Art Deco bútoraink között
kezdjük a napot, például egy Art Deco fésülködőszekrény mellett. Persze, az is diófa.

Ez már túl sok az Art Deco-ból. Így gondolták a franciák is, és újítottak. Az újabb divathullám neve Art
Nouveau (Új Művészet) lett. Díszítő motívumai újra a szecesszió felé hajlanak.

Csak a diófa-alapanyag maradt változatlan. Mert a diófa anyaga szép, csak az a kérdés, az asztalosok mit
tudnak megmutatni belőle.
Például Émile Gallé, aki kisbútorát az ernyősvirágzatú növényeknek szentelte.

De más, art-nouveau-asztalosok munkái is szépek, hála a diófaanyagnak.

Koloniál
A koloniál stílus ismeretlen a magyar átlagember számára. Gyarmati stílust jelent, abból az időből
származót, amikor Amerikában még Anglia gyarmatosított. A különböző hullámokban kivándorolt,
elsősorban angol telepesek által az új hazájukba vitt különböző stílusok továbbfejlődése. A stílus már
származásától sem egységes.
Diófás tanulmányunkban fontos kérdés a koloniál stílus szempontjából, hogy Amerikában új faanyagokat is
alkalmaztak, és a koloniál stílusban vették kiterjedten használatba a mérsékelt égövi fák közül
legmagasabbra értékelt faanyagot, a feketediót.
A leghitelesebb koloniál diófabútor egy múzeum által őrzött szék, ami a stílus mintája.

Kissé díszesebb koloniál székek és ebédlőszékek 1870-ből:

Ír koloniál ebédlőasztal és egy gyertyatartó diófából:

A spanyol koloniál Latinamerika sajátos bútorstílusa. Gazdagabban díszített, mint az Egyesült Államok-beli,
mert a spanyol barokk a közvetlen forrása.
Egy diófa-utazóláda és egy hasonló tároló-bútor, mint a spanyol koloniál stílus képviselői:

Két, diófából készült 17. századi spanyol koloniál kávézóasztal és egy ebédlőasztal hiteles másolata:

A legdíszesebb, diófából készült spanyol koloniál étkezőszekrényeket egy chilei kastélyban lehet látni:

A XIX. századra már a spanyol koloniál stílus is egyszerűsödött. Egy XIX. századi kisasztal diófából:

Amerikában vannak természetesen az európai stílusjegyeket nélkülöző, "bennszülött" diófabútorok is, mint
ez a három fiókos szekrény. A baloldali a 18. század elejéről, a jobboldali kb. 1800-ból származik. Ezt a
stílust az amerikaiak Federal, vagyis szövetségi stílusnak nevezik. A harmadik egy jellemző Federal darab.

A Federal stílus nem egy kiforrott stílus. És vannak az eredeti amerikai bennszülött diófabútorok között
olyanok, amelyeket maguk az amerikaiak is csak primitívként említenek. Mint ez a korai, Tennessee-beli
diófa-szekrény.

Ezzel a végére is értünk a diófabútorok történelmének? Hát, majdnem.
Az a baj, hogy szemléletünk túlzottan is Európa-központú, egy kis amerikai kitekintéssel. Végtére is nem baj,
mert Európa a mi hazánk. De ne legyünk annyira euro-nacionalisták, mert jó, ha tudunk róla, hogy a világ
nagyobbik része Európán kívül van, és például Ázsiában, ahol ugyanúgy ismerik a diófát, mint mi, vagy még
jobban, szintén kultiválják a diófa-bútorokat. Prutkay Csaba, a kérdés szakértője így ír a kínai
diófabútorokról:
"A Shanxi-tartományból származó Qing-kori bútorok többsége diófából készült. Ennél korábban ritkán
találunk diófa bútorokat Kínában. Gyakran tévesztik össze a "déli fával" (nanmu), aminek olívzöld színe
van, ellentétben a diófa arany-barna, vöröses-barna színével. A frissen megmunkált fa jellemző illatot áraszt.
Észak-Kínában, Északnyugat-Kínában és Délnyugat-Kínában egyaránt megtalálható. Lassan szárad és
száradás után tartja alakját, nem vetemedik. Bútorfának ugyanakkor leginkább a mandzsúriai diófát (J.
mandsharica M.) használják, mert más fajait pl: közönséges diófa (J. regia L.) a termése miatt tartanak.

Yunnan-tartományban található még a vad diófa (J. cathayensis), melyet szintén bútorfának használnak."
Köszönet neki a tájékoztatásért.
Az arab diófabútorokról még ennyit se tudunk. Önállóan fejlődött az arab bútorkultúra, európai behatástól
függetlenül. (Az ellenkezőjét, az arab stílus hatását az európai bútorokra a bargueno-nál tárgyaljuk, és nem
említettem ugyan, de némely reneszánszkori diófaláda díszítésében is fellelhető arab hatás.)
Mindenesetre, hozzáértés híján csak nézni, csodálni tudjuk az arab diófabútorokat.
Tálolószekrény, ruhásszekrény, faragott nyitott szekrény és gyöngyházberakásos emíri szekrény diófából:

Ebédlőasztal és ebédlőgarnitúra:

George Nakashima diófabútorai
Most, hogy már láttuk a bútorstílusokat diófában elbeszélve, elérkeztünk a legnagyobb bútorművészhez.

Az Egyesült Államok-beli George Nakashima (1905-1990) a XX. század legnagyobb asztalos-művésze.
Szerintem.

Művész, szobrászművész a szó szoros értelmében is, a Természet, Forma és
Lélek c. sorozata kiállításokon szerepel, darabjait múzeumok őrzik. Emellett
asztalosmester is, a legjobbik fajtából. Az olyanokból, akik önálló stílust
teremtenek, előbbre viszik a közízlést.
Kaliforniában, a diófák fellegvárában élt és dolgozott, műveinek alapanyaga
legnagyobbrészt diófa volt, kisebb részben pedig feketedió és más fafajok.
Bútorainak újdonsága abban áll, hogy azok nemcsak funkcionálisan jól
használhatók, szemre tetszetős alakúak, hanem ezeken túl, vagy talán ezek
előtt elsősorban alapanyagaik megválasztásával, anyagszerűségével,
színével, mintázatával, sok esetben megőrzött természetes formájával olyan
érzelmi többletet nyújtanak a bútorok használóinak, amire más, átlagos bútorok nem képesek.
Mintegy természeti, animista hatást keltenek. Tiszteletet, szeretetet a
diófa iránt.
A diófa, a diógyökér - legyen az tömör deszka vagy felületi furnér, mintázatának gondos megválasztása a Nakashima-bútorok
jellegzetessége. Sokszor úgy tűnik számomra, a Mester a bútorkészítés
első fázisaként nem a megrendelésekből, a piaci igényekből indult ki. Nem
azt nézte, milyen anyag való a megrendelt bútor elkészítéséhez, hanem
ellenkezőleg, a diófa anyaga, a diófurnér mintázatának gondos válogatása
után döntötte el, hogy a rendelkezésre álló anyagból milyen bútor lesz.
Ezt a módszert anyagilag csak a nagyok engedhetik meg maguknak, nem
kell az azonnali értékesítésre törekedniük.
A Nakashima-stílust ma már több neves asztalosműhely követi, az eredeti
Nakashima-bútorok pedig aukciók drága darabjai.
Egyik szobra, a "Kétfelé ágazó diófa" feljebb, falon függő beltéri szobra
pedig itt jobbra volt látható.
Végül a Nakashima-technikáról. Szinte ellentmond az asztalosipar
törvényeinek. Tisztelt asztalos Kollégám is úgy tanulta, a faanyagok a tér három irányában is mozognak,
vetemednek. Minél vastagabb a faanyag, annál inkább. Ezért az asztalosok leszoktak a vastag deszkák
használatáról, és a természetes anyagok helyett ma már műanyaggal ragasztott farostot, vagy vékonyabb
faanyagok összeragasztott tábláit használják.
Egy titkuk van a Nakashima-diódeszkáknak: sok évig száradtak, felhasználás előtt. Mint a középkori királyi,
főúri dióbútorok alapanyagai is. Nedvességüket szinte teljesen elvesztették, nincs, ami rostjaikat
megcsavarná.
A diófaanyag hibája se hiba. Érték az is.

Bútorai itt következnek. Meg kell mondjam, ezek csak mutatvány-példányok. A többi nem fért el itt, azoknak
külön raktárt tartok fenn.
Minden érdekelt felet kielégítő megoldásra egy ilyen, húsz-egynéhány személyes konferenciaasztal mellett
lehet jutni.

Tizennyolc személyes tárgyaló- és étkezőasztal, jobbra pedig egy hangulatos ebédlőasztal:

További ebédlőasztalok tömör diódeszka lappal.

Két kisebb asztal.

Kerek asztalok, az asztallap mintázata az értékük.

Konoid asztalnak nevezte a Mester ezt az asztalt:

Konoid íróasztal.

A Mester a következő két, organikus formájú bútort is asztalnak mondta.

Gyerekasztal két székkel, mindegyik háromlábú.

Ülőke

Ebédlőszékek

A kávézóasztalok Nakashima mester kedvencei. Ha másért nem, ezekért érdemes a raktárba betekinteni.

Pad támlával és anélkül. Nem tudom, lehet-e kifogásom, mert nem vagyok a támlás padok szakértője.
Szerintem kényelmetlen és gyenge.

Padok vagy kávézóasztalok? Maga a Mester se tudta eldönteni. Mindkét célra jók:

Hintaszék, támlás szék, párnás szék. Ez utóbbi persze ottománnal.

És - természetesen, már hiányoltuk - konoid szék.

Napozó, nappali és éjszakai ágy.

Éjjeliszekrény, fiókos szekrény.

Kisszekrény, könyvszekrény

Polcállvány

Fali konzol

Templomi szentségtartó

Kottatartók

Beltéri térelválasztó

És végül a lámpák

És ez mind diófából!
Ezen túl a kérdés még kérdés marad, hogy mit kell rajtuk ennyit nézni.
A kérdés költőinek tűnik, de nem az. Nem vagyok én költő, hogy a saját kérdésemre ne tudnék válaszolni.
Tehát, mi ragadja meg ennyire a figyelmünket, mit láthatunk ezeken a szép diófabútorokon?
Az új, minőségi, egyedi stílust, amire csak a legnagyobbak képesek. Nem biztos, hogy mindenkinek tetszik, a padoknál nekem is voltak fenntartásaim, - de figyelemre, követésre méltó. Nakashima valóban minden
bútorában a diófát látja, és a bútorok gazdáival is láttatja.
Felvetheti tisztelt bútorvásárló Kollégám, hogy ha nálunk nem kaphatók a Nakashima-bútorok, és még csak
jutalékot se kapok az Amerikából rendeltek után, akkor miért másoltam le egy amerikai Nakashimakatalógust.
Szó sincs másolásról. Kerestem, gyűjtögettem a Nakashima-bútorok képeit, és most már annyi van belőlük,
amennyi máshol nem látható egyben. Lehet, hogy kicsit sok jött össze, dehát egy bélyeggyűjtő se dobja ki, ha
egy témából túl sok bélyeget sikerült összegyűjtenie.
Ha tisztelt Kollégám tudomást szerez arról, hogy valaki a világon Nakashima-katalógust kíván összeállítani,
kérem, irányítsa hozzám.
Örömmel állapíthatom meg, a Nakashima-féle diófabútorok nemcsak nekem tetszenek, a stílusnak neves
asztalos-művész követői is vannak. Mint Alma Allen, aki asztalokat készített tömör (szó szerint tömör)
diófából.

És kávézóasztalt, ebédlőasztalt.

És dobozos asztalt és alacsony asztalt.

Szóval, Alma Allen igazi asztalos. Mást nem is készít, csak asztalt.
Tévedtem. Székeket, pontosabban ülőkéket is készít, de hűen önmagához, csak tömör diófából.

A következő ülőkék érdekessége az, hogy mindet kiöregedett kaliforniai diófákból esztergálta a mester.
Olyanokból, amelyeket kaliforniai feketedióra oltottak, és mind a tizenegy bemutatott ülőke az oltás helyénél
jelentkező rendkívüli szín- és rajzolat-gazdagságot mutatja. A két diófaj határát.
Drágák ezek az ülőkék. Magyar pénzben kifejezve jó, ha 180.000 Ft-ért (azaz Egyszáznyolcvanezer forintért)
megkapunk egyet. Plusz a fuvarköltség Kaliforniából. És vám és áfa. De nagyon szépek.
Tisztelt lakberendező Kollégám, ne sajnálja a fáradságot, rákattintással nézze meg eredeti méretben is, mert
érdemes. Minden szék két nézetben látható, illusztrálva, hogy eltérő fényviszonyok között a faanyag újabbújabb szépségei tűnnek elő.

És a magyar asztalosok? Ők sincsenek lemaradva a világtrendtől. Élő példa Fazekas Bálint faipari
technikus, akit nem tisztem méltatni, - talán nem is tudnám, - mert diófabútorai ugyanolyan egyediek,
hangulatosak, mint Nakashima mester bútorai. A diófabútorok terén Magyarországon ő az első, de talán nem
az egyetlen. Nem értek hozzá, nem tudom megállapítani, a következő diófabútorokból melyek az eredeti
Fazekas-bútorok, és melyek származnak epigonoktól. Egy biztos: Tisztelt bútorvásárló Kollégámnak nem
kell Kaliforniába utaznia. Ha egyébként nem akar.

Él a Nakashima-stílus, ha a Mester már nem is. Az egyik stíluskövető asztalosmester claro-diófaanyagból
készült asztala:

Tisztelt asztalos Kollégám, helyre kell állítani az asztalosvilág megbillent egyensúlyát, amit George
Nakashima, Alma Allen és Fazekas Bálint túlsúlyával okoztam.
Ellensúlyként közlöm, hogy más neves asztalosok is készítenek diófabútorokat. Az asztalosság művészei,
mint John Bullard. Ezt az asztalát Pembroke-stílusban készítette, az asztal lábai másik diófából készültek,
mint a lapja. Egyedül a fiókgombok vannak mahagóniból, az asztal többi része diófa.

A most látott Nakashima-fejezet átmenet a diófa használati érték nélküli, tisztán művészi célú felhasználása,
a szobrászat, a fafaragás felé. A kettő között nincs is határ.
Itt van például Joseph Brewer. Ő asztalos is, szobrász is. Amikor belekezd egy műbe, még nem tudni,
műalkotás születik-e, vagy asztalláb.

De előbb még van néhány diófabútor, és egyéb, diófából készült használati tárgy, amiket meg kell
tekintenünk. Muszáj.

Konyhaeszközök, edények diófából
Míg - az előző fejezetben - az urak szenvedélyüknek, a diófafegyverek használatának hódolnak, a hölgyek
otthon maradnak, és - jobb dolguk nem lévén - felkeresik a konyhát, és előveszik a diófából készült
könyhaeszközöket.
Tisztelt, diófát szerető Kolléganőm, az imént tekintettük át a lakóhelyiségek diófabútorait. De a diófa nem
ismer határokat. A diófából készült eszközök a konyhát is elárasztják - egy rendes háztartásban. Most ezek
következnek.

A diófából készült konyhapulton - mihez is kezdhetnénk máshoz - természetesen diós süteményt készítünk
először. Íme a receptje:
Végy elő egy diófából esztergált diótörőt, és törj diót. Végy elő egy diófából készült cukortartót, és keverj
cukrot a dióhoz. Kóstold meg, és ha úgy találod, végy elő egy diófából készült sótartót, és egy csiptenyi sóval
ízesítsd a süteményt.

Most a liszt következik. A jobb minőségűt diófadobozban tartjuk.

Ízlésed szerint fűszerezd a diós süteményt egyéb fűszerekkel is, de azokat is diófából készült fűszertartóban
tartsd.

Tésztádat diófából készült spatulyával, vagy más, ugyancsak diófa-anyagú konyhaeszközzel kell kevergetni.

Ha hígabb, féldrágakő-berakásos diófa-kanállal.

A félkész süteményt diófából készült, faragott mintás nyomóhengerrel nyújtsd ki.

Utána pedig végy elő a diófából készült késtartó dobozból diófanyelű kést, a koronásat, a királyit, azzal vágd
fel a kinyújtott süteményt. Diófaanyagú vágódeszkán.

De véletlenül se a kenyérvágón. Annyi a konyhában a diófaeszköz, hogy már nem is tudjuk, hol tartunk.

Mert ez a vágódeszka csak húsokhoz használatos.

A késválogatásnál vigyázzunk, másféle diófanyelű kések is vannak, többféle is, de a diós süteményhez a
koronás illik. Nem az, amire az van írva, hogy böker. Az nem is böker, mifelénk bökőnek mondják.

A diófanyelű bicskák is idekeveredtek, a diófanyelű kések közé. A bivalyos is, a kutyás is. Nem baj, ők is a
családba tartoznak, ők is a mi kutyánk kölykei.

Igor Charon iparművész diófanyelű bicskái annyira szépek, hogy a konyhában nem is merjük használni.

Tudnánk mi is ilyen szépeket faragni? Persze, tudnánk. De egyelőre csak ilyen sikerült, mint ez a horvát
túlélőkés. Ami - látszik - a vadonban készült, túlélés közben.

Aztán kisütjük a süteményt. De amikor kivesszük a sütőből, nagyon forró. Diófából készült süteményfogóval
szabad csak hozzányúlni.

Amíg a diós sütemény hűl, megérdemlünk egy pofa sört. Diófakupából. Félpintes, egypintes és nagyobb is
van minden háztartásban.

A kihűlt diós süteményt legszebb diófa-tálunkon szervírozzuk. Hogy melyik a legszebb? Szerintem ez, de van
választék bőven, a fejezet mellékletében, az Edényboltban.

Igazi iparművészeti remekek a "dióhéj-tálak". A név a kidolgozott diófaanyag vékonyságára utal. A fény felé
tartva még a fény is átdereng rajtuk.

A diófatálak a diós sütemények kínálásán túl a főfogás felszolgálására is alkalmasak. Egy levesestál:

Pekándióból készült diófatálak gyűjteménye:

Alma Allen diófa-tálai claro-dióból készültek.

A tálaláshoz a diófatálca és a diófa-alátét se nélkülözhető.

Mit igyunk a diós süteményhez? Természetesen diólikőrt. Palackját a diófából készült palacktartóról vegyük
le, és diófa-kupába töltsük ki.

Esküvőre kétgyűrűs fakupából kínáljuk a dióbort.

A dióbort, a diólikőrt vissza is kell dugaszolni. Diófa-dugasszal.

A diólikőr után kávé illik. Akkor a legfinomabb, ha diófából készült kávédarálón daráljuk le. A Peugeot gyár
darálóját ajánlom elsősorban figyelembe. 1876-1915 között gyártották, de a gondosabb háztartásokban máig
megvan.

A lekicsinyítettek közül pedig a középsőt. Török gyártmány. A hosszú nyelv a stabilizálásra volt hivatott.

A kávédarálót - vigyázzunk - ne keverjük össze a szinte ugyanolyan, ugyancsak diófa-anyagú borsőrlővel.
Peugeot gyártmány az is, csak az ízhatása más. Vagy, biztos, ami biztos, a borsra használjunk kézi borsőrlőt.
Ilyen nagyformátumút.

Talán észrevette tisztelt konyhaművész Kollégám, hogy hiányosak a diófaedényekről szerzett ismereteim.
Sokszor nem tudok különbséget tenni a vázák, tálak, kupák között.
Például ezt a szép feketedió-deszkalapot minek mondjuk? Lapnak, tálcának? Nekem azt mondták,
svédasztal a neve. Nem tudom, én már láttam svédasztalt, nem így nézett ki.

A diófaeszközök megnevezésének bizonytalanságával nem vagyok egyedül. Itt áll például Jean Dominique
Denis művész úr, saját esztárgálású diófa-táljával. Mit táljával? Dézsának is megfelel. Ő mégis kupának
nevezi. Szóval, annyira változatosak a diófaedények, hogy már nem találunk rájuk szavakat.

Egy rendes háztartásban a vázák is nagyon fontosak. Legyenek diófából azok is.

Itt csak néhány szebbet mutatok, de az Edényboltban a többi is látható.
Alma Allen diófa-vázája (claro-dió):

Garry Bowes vázái feketedióból:

Ben Carpenter művészi diófa-vázái:

Laurent Chesseret diófa-vázái:

Russ Fisher munkája:

Dennis Laidler vázája:

Vázák türkizberakással. Martin Littleton és Bill Evans munkái.

Sibille Olivier diófavázái:

Lynne Yamaguchi diófaedényei:

Tony Cortese feketedió- és vajdió-vázája:

Ezek meg már annyira művésziek, hogy nem is látszik rajtuk. Mintha roncsok lennének. Töredékek.
Mondhatnám, ennél feljebb vagy lejjebb már nincs is művészet.

Annyiféle diófaváza létezik, hogy már nem férnek. Még ide legalulra, a padlóra is kerültek. Padlóvázák.

Kései barokk bútorok
Van az úgy, hogy megáll az idő, nem fejlődik az ízlés, a bútorstílus. Van úgy, hogy még most is a barokk a
divat. Nem a neobarokk, hanem az igazi. Bécsben. Ez a bécsi barokk. Székek:

Bécsi barokk szalonasztal és kiskanapé:

Hát, igen, Bécs - látjuk - az állandóság, a maradandó értékek hazája.
A kései barokk diófabútorok legnagyobb keletje az Egyesült Államokban van. Ott van pénz, nincs ízlés,
akinek pénze van, azt hiszi, minél túldíszítettebb egy diófabútor, annál többet ér. A következő, több mint tíz
drága diófabútor mind az Egyesült Államokban látható, közülük a legolcsóbb is bőven 5 millió Ft fölötti
áron. Sőt.
Azt hiszem, tisztelt hazai Kollégám, mi csak nézhetjük ezeket a diófa-remekeket, de a megvételükre nincs
sok esélyünk. Pénzünk se.
Pedig egy italszekrény nekünk is jólesne.

Vagy egy könyvszekrény, Rejtő Jenő összes műveivel.

És kellene egy szerver is. Már annyit hallottunk róla, de nekünk még nincs.

Vagy inkább kettő kellene. Együtt biztos nagyobb a kapacitásuk. Nyithatnánk egy webáruházat a dió,
diófaanyag, diólikőr eladására.

Ha ez sikerülne, lenne pénzünk ilyen szép barokk diófa-szekrényre.

Ezt pedig kimondottan ízlésesnek tartjuk. Katonaembereknek való.

Ez pedig azért szép, mert a szecesszió felé hajlik. Érdekes ötvözete a két stílusnak.

Ez nem tetszik. Túl cicomás.

Tükrös.

Ez új, ezt még nem mutattam.

Ez még újabb, most nemrég láttam meg.

De Amerikában sem ér véget a diófabútorok körül tett utazásunk. Következő utunkat a rokokó világában
kezdjük.

Barokk
A reneszánsz bútorstílus ellenhatása a barokk. Az egyszerűségé a túlcicoma.
No, erre, a minden mértéken felüli díszítőmotívum-faragásra a diófa anyaga a legalkalmasabb, a legjobban
faragható a bútorfaként számításba vehető faanyagok közül.
A barokk a diófa anyagáról szól.

A barokk-korra esik a diófa-szekrények széles körű elterjedése Európában. A barokk kor és a diófaszekrény
összetartozó fogalmak.

Most pedig a barokk szekrények legszebbike következik. Érdemes a részleteket közelről is megnézni.

Barokk diófa-komód XIV. Lajos stílusban:

Barokk diófa-ebédlőasztal:

A barokk-korban még tömör diófából készültek a diófabútorok, köztük az asztalok is. Ez a luxus, a tömör
diófa, mert később már - a 19. század közepén már jellemzően - csak vékony diófa-furnérral borítják a
kevésbé értékes faanyagot. De a barokkban még bízhatunk. Az még valódi volt, mint a fenti tömördióasztalok is, a 18. század végéről.
Egész garnitúrákat is árusítanak barokk stílusúként, mint amilyen a következő ülőgarnitúra. Itt azért már
egy kis kételyt érezhetünk, mert a rokokó a garnitúrák legelső stílusa. Nincs kizárva, de messze nem jellemző
ez a barokkra. De ha a kereskedő barokknak mondja, fogadjuk el, ő akarja eladni, biztos jobban tudja, mint
a vevő.

A barokk motívumok között elsősorban a változatos növényi formák jellemzők, más, gyakori motívumok
mellett. Ezek között nagyon kerestem a diómotívumot, de eddig még nem találtam.
Tudjuk, a növényi motívumok szinte kizárólagos díszítőjellegű használata a muzulmán világ találmánya. Egy
török bútorkereskedő szerint a barokkot a törököktől tanulta Európa. Példaként ezt a diófából készült
kisszekrényt mutatja, ami valóban nagyon barokkos, gyönyörű a maga nemében. De hogy mi haszna volt?
Állítólag dohányzóasztal fumkcióját töltötte be. Ezt nem hiszem, mert ilyen szép bútoron nem szabad
dohányozni.

Francia barokk
Bár a barokk egyébként is a franciáktól indult el, de francia földön önálló jellegű maradt. Ez XV. Lajos
stílusa.
Diófaágy XV. Lajos stílusban

Két, XV. Lajos stílusú szekrény

És két szekreter

A komódok közül talán ez a legszebb.

Vagy ez. Francia barokk szekrény diógyökérből.

Talán ez? Komód XV. Lajos stílusban.

Dehogyis, megtaláltam a legszebbet.

Az írószekrény már átmenet az asztalok felé. Még szekreternek is mondhatnánk, és már asztalnak is.

Késői, 1850-ből származó, XV. Lajos stílusú francia barokk asztal. Különlegessége, hogy lapos fiókja van.

Van eredeti XV. Lajos stílusú diófaasztal is, a neobarokk ezt utánozza.

XV. Lajos stílusú karosszékek.

Angol barokk (III. Vilmos)
A francia barokkot angol földön az ez időben áttelepült francia asztalosmesterek honosították meg. Ez a III.
Vilmos angol királyról elnevezett stílus. Két kép egy ilyen barokk szekrényről, a díszítés természetesen
diófaanyagból készült.

Büfészekrény III. Vilmos stílusban

Az angol barokk székek jellemzően összeforrtak a diófával. A háttámla, ami a jobboldali ábrán is
látszik, annyira jellemző, hogy csak diófa-támlaként nevezik.
A későbbi, Anna királynőről elnevezett stílus már jellemzően angolszász. Annyira az, hogy az
északamerikai gyarmatokra települők is megőrizték. Anna királynő stílusában készült ebédlőszékek
Angliából és az amerikai gyarmatról, Rhode Island-ről.

És valódi amerikai székek, valamint lowboy ugyanebben a stílusban:

Németalföldi barokk
Két holland szekrény 1750-ből:

Német barokk
Német barokk szekrények a 17. és a 18. századból:

Német barokk komód, igazán nagyon szép.

Diófaanyag a járműiparban
Hintók? A korai automobilok tengelyei? Első világháborús repülők légcsavarjai? Szovjet vasúti vagonok
belső burkolata?
Igen, ezek is, de ezeket nem tudom fényképen bemutatni. Ezeket látni kell.
Hanem a korszerű járműipar, a személyautók. Azok se lennének meg diófaanyag nélkül.
Ha tehát húzóágazaton akarunk gondolkozni, a diófaanyagra kell gondolni. Ha korszerű ipart akarunk
telepíteni, diófát kell telepíteni. Ennyire egyszerű.
Kezdjük kicsiben, akkor nem rontunk akkorát. Kezdjük a Mini-vel. Az eredeti Mini-hez kínált
alkatrészkészletből valóban megépíthető egy autó, íme az alkatrész-katalógus.

Van volánkínálat is diófából, ezekből bármelyiket berakhatjuk a Minibe.

A másik miniautó a Daewoo Matiz. Ugye, milyen aranyos kis női kocsi? Persze, a diófaborítás dobja föl.

A Daewoo Leganzát is.

Ha a kisautókkal megvagyunk, jöhet népautónk, a Volkswagen, ami nem egy luxus, de nem épülhet meg
diófa nélkül.

De Toyotáéknál tudják, mi a luxus. Vagy Lexus, nem tudom pontosan, nekem nincs olyan.

Még a Corollába is diófát tettek.

És a többi, valamirevaló autónál is. Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford, Saturn, Volvo.

Műszerfal-borítás a Jaguár XK 140 coupéba

Belső borítás a Sang-Yongba

Az ötödik sebességet az Opelnál diófával lehet kapcsolni.

Most jön a felső kategória. Bentley-Azure, BMW, Rover. A felső kategóriás autó arról ismerszik meg, hogy
nemcsak a műszerfal-borítás, hanem az autamata sebességváltó, a váltóház borítása is diófa.

A felső kategória fölött már csak egy kategória van, a Mercedes. Az S-osztályú Mercedes-be mennyi diófaalkatrész kell! (Tisztelt diófatulajdonos Kollégám, ha megépül Kecskeméten a Mercedes-gyár, akkor vágjuk
ki és adjuk el diófánkat!)

A 03-09 E típusú Mercedes ajtó és műszerfal alkatrészei:

A C 300-as típus ajtaja

Ezt a kallantyút kell megnyitnunk, és már kint vagyunk a diófa-autókból, és körülnézhetünk, mi minden
készül még diófából.
Diófaanyagunk Kecskemétre szállítására melyik autótípus a legalkalmasabb? Természetesen a Mercedes
Sprinter, hiszen maga is diófából van.

Látjuk, ha egy trend elindul, mint a műszerfalak diófával borítása, nem lehet a személyautókra lekorlátozni.
Már a kamionokban is helyet kapott a diófa.

Nem folytatom. Autóvásárláskor elsősorban a belső borítást kell megnézni. Például egy ukrán autókereskedő
15-féle személyautót kínál diófaborítással. Amerikában pedig régi autók karosszériáját készítik diófából. A
képeken egy 1938-as Rolls Royce látható, délamerikai, Andok-beli diófából.

Tisztelt autótulajdonos Kollégám, régi Trabantját mikor öltözteti diófába?
Most már tényleg térjünk át arra, hogy mi minden készül még diófából.

Diófaasztalok
Kezdjük tehát az ebédlőasztalokkal, amint ígértem.
Legjobb, ha az ebédlőasztal is masszív diófadeszkából készül. Nem kell, hogy az asztal széle egyenes legyen.
Lehet ovális, csücskös, vagy elágazó. Fő a természetesség. Ha elágazó törzsű diófából készíttetjük, az ággyal
is harmonizál.

Csak görbe asztalok kaphatók? Dehogy! Egyenes embereknek egyenes vonalvezetésűt ajánlok.

Egyszerű embereknek pedig egyszerűt. Mint amilyen ez az egyszerű japán diófa-asztal.

És van még egyszerűbb japán diófaasztal, tömör diódeszkából, ami mellé szék se kell.

Gyerünk vissza a világ túlsó feléről. Úgy kerek a világ, ha az ebédlőasztalunk is az. A következő diófaasztal
Angliában készült, bizonyos László nevű asztalos műhelyében. Asztallapja diógyökér-borítású.
De vigyázzunk! A lap szegélyén körben valami más faanyag is szerepet kapott.
Hát, semmi se tökéletes, még a diófaasztal se.

Tekintsünk be az asztalosműhelybe. Rendelésünknek megfelelően már készülnek az újabb diófa
étkezőasztalok. Szinte kész is vannak. Egyenesvonalú is, amelyik nem a vonalvezetésével, hanem finom
kidolgozásával tűnik ki, és egy természetes diófatörzs hatású is, azoknak, akiknek természetük a
természetesség. (A tábla repedéseit összefogó kapocs is természetes anyagból, mahagóniból készült.)

Nem az asztalosmester hibája, de vannak olyan diófa-asztallapok, amelyeken akkora a repedés, hogy már a
mahagónikapocs se fogja össze. Mit tehet ilyenkor az asztalos?
Ne törődjön a repedéssel, hanem készítse el azzal együtt az asztalt. Különösen akkor, ha így bagolymintát
kap műve.

Igaz, az ebédlőasztal így már nem fog elbírni nagyobb lakomákat, de arra a célra rendelhetünk masszív,
feketedióból készült étkezőasztalt. A műhelyben már készül, szinte kész is.

Díszebédhez díszasztal jár, intarziaberakású, oregoni dióból.

A további ebédlőasztalok helytakarékosság okán a diófabútorok raktárába kerültek, hogy kíméljem tisztelt
Kollégám türelmét. Onnan kattintással kinagyíthatók.
No, jó, ezek voltak az ebédlőasztalok. De mit csináljunk, ha vendégünk nem akar ebédelni? Erre is van

megoldás, húzzuk szét diófából készült kínáló-szettünket, és arról kínáljuk. Fogadjunk, hogy vendégünk nem
fogja tovább kínáltatni magát.

A diófa-ebédlőasztal mellé diófa-tálalóasztal dukál. Mint ez a borsómintás angol asztalka.

Az ebéd utáni kávét diódeszkából, diógyökérből készült kávézóasztaloknál ihatjuk meg.

Ugyancsak az ebéd utáni kávézásra jó a diógyökérfurnérral díszített asztal is.
A kisebb asztalokat már nyugodtan készíthetjük
diófurnérból, azoknak nem kell annyira
masszívaknak lenniük.

A következő asztal is diógyökér-furnéros, már valóban nem alkalmas étkezésre, mert nem masszív, még a
lába is hajlik. Igaz, nem mind a négy. De azért dekoratív. Nehéz leveses vagy húsos tálat ne tegyünk rá. De

azért praktikus. Például a lapja is felnyitható. Ha nincs rajta levesestál.

Az ilyen, felnyitható lapú, tárolórekeszekkel ellátott asztalokat nevezték munkaasztaloknak. Mint amilyen ez
a III. Napóleon stílusú diófaasztal.

Pedig az az igazi munkaasztal, amin tényleg dolgozni kell. Például dagasztani. Ezt a nehéz munkát más nem
bírja, csak a diófából készült dagasztóasztal. (Meg a pék.)

És még millió változata létezik a diófa-asztaloknak.
Először a lábát nézzük. Számoljuk csak: egylábú, kétlábú, háromlábú, hatlábú, nyolclábú, tízlábú, és van
lábatlan, vagyis nullalábú. De ha nincs lába, görgője még lehet. Kattintással megnézhetők.

Az is érdekes, miből van a diófaasztal lába. Diófaágból, feketedió-gyökérből.
És van egy sor állatlábú is: kutyalábú, lólábú, póklábú, hattyúlábú, flamingólábú, szarvasagancs-lábú.
A következő sor oroszlánlábúval kezdődik. Aztán egy ugyancsak állatlábú jön, de annyira stilizált, hogy
zoológiailag meghatározhatatlan, milyen állatról van szó.
Békalábú is van, amelyiknek a lapján még egy kövér békacomb is ugrál. Hogy le ne ugorjon, a faragott

asztallapra még egy üvegtetőt is adnak.
Van annyi, mint égen a csillag. Jut eszembe, itt van a csillaglábú is. A fémlábúról és az oszloplábúról nem is
beszélve. Csak botlábú nincs.

Ne nézzük tovább az asztal lábát. Milyen diófaasztalok vannak még?
Kisasztalokat, szalonasztalokat mindenki ismer, vagy ha nem, tekintsen be a diófabútorok raktárába. Ott
még néhány speciális diófaasztalt is láthat. De fontosabb a használhatóság, mint a szépség, mert jó, jó,
szépek a diófaasztalok, de ha már megvannak, valamire használnunk is kell őket.
Van olyan diófaasztal, amelyiknél csak tárgyalunk, másikon csak dolgozunk, a következőn rajzolunk, megint
másikon varrunk. Az utolsón órát javítunk.

Ezek voltak a munkaasztalok.
Félre a munkával, már eddig is többet dolgoztunk, mint amennyi egészséges, jobban tesszük, ha a
diófaasztalok mellett szórakozunk. A szórakozásunk igazán megér egy-egy külön asztalt. Például ezen az
asztalon csak sakkozni szabad.

A többin kártyázunk, játszunk, olvasunk, öltözködünk, fésülködünk, tálalunk. A legkedveseb a két legutolsó,
a szüreti asztal, amit csak szüretkor teszünk ki és a borozó asztal.

Külön asztalon tartjuk a gyertyát, és van egy, amin csak féldrágaköveinket tartjuk. Legkedvesebb
asztalunknak pedig nevet adunk. A következő sorban az utolsót úgy hívják, hogy lowboy. (Nem azonos a
cowboy-jal.)

Végül van még egy, hogy bámulják csupán:

És egy-két egzotikus diófaasztal. Például a kínaiak.

Léteznek egészen speciális diófaasztalok is. Például tömjénező (nem tévesztendő össze az öntömjénezéssel)
asztalok Kínából, az 1700-as és az 1800-as évekből.

Egy oltárasztal, egy tömjénező asztal és egy festőasztal, ugyanabból a korból, ugyancsak diófából. Ezeket
mondják hosszú asztaloknak.

Most pedig a legértékesebb kínai diófaasztal következik. A régiségkereskedő, Li úr szerint ugyancsak 18.
századi, és ugyancsak oltárasztal. Mérete és díszítettsége viszont egyedülálló.
A szóbajöhető diófaasztalokat végignézve gondolom, tisztelt diófabútor-vásárló Kollégámnak már van
elképzelése, milyen asztalt fog venni. A választást megkönnyítendő közlöm, hogy ez az asztal több mint 6
millió Ft-ot ér. Plusz szállítás. Plusz biztosítás. Plusz vám. Plusz áfa.

Van a kínai diófaasztal-kínálatban szebb is, olcsóbb is. De sajnos, jelenleg nem eladó.
Pedig ilyent kellene venni. Nem baj, majd figyeljük a kínálatot, és ilyen szépet keresünk.

Jobbra helyi motívumokkal faragott diófaasztal látható Kasmírból, amely
kígyóformában Kasmír helyi jellegét ábrázolja, az egymásba fonódott, mégis
egymásnak feszülő muzulmán-hindu ellentétet. Allah vagy Buddha a
megmondhatója, miért marják egymást.
Jogos a felvetés, tisztelt asztalnál ülő Kollégám, hogy teljesen leültünk,
leragadtunk a diófa-asztaloknál?
Nem, már a végére értünk, a határán vagyunk. Nemcsak a türelmünknek, hanem a diófa-asztaloknak is.
A művészet határára érkeztünk. Leo Sharkey műve következik, aminek a címe: Asztal vagy pad? Mindegy,
hogy mi, diófa.

Hölgyeknek és uraknak
Hölgyeknek és uraknak elsősorban jegygyűrűre van szükségük, no meg egymásra. A diófa-jegygyűrű ezt
szimbolizálja. A diófa-jegygyűrű lehet egyszerű, sima, de ha az összefonódottságot kívánjuk hangsúlyozni,
fonott mintás is.

Tisztelt férfi Kollégám, ha egy nőt látunk, miről ismerjük fel, hogy hölggyel van dolgunk?

Először, természetesen, a fülét nézzük meg, diófából készült fülbevalót visel.

Megnézzük a kezét, karkötője is finoman megmunkált diófa-lemezekből áll.

Amikor a nyakát vesszük szemügyre, diófa-medált és diófamintás nyaklánc-függőket látunk.

De vigyázzunk, vannak kétszínű hölgyek. Ők arról ismerszenek meg, hogy lelkük színe kiül az ékszereikre is,
diófa-medáljuk határozottan kétszínű.

Ha Üzbegisztánban járva látunk egy igazi hölgyet, az üzbég népi stílusú nyakéket visel.

Ha szívünk hölgye zöldszínű követ foglaltat diófa-nyakékébe, fülönfüggőjébe, látjuk, hogy nem kétszínű.
Látszik rajta, hogy mohamedán hitű, mert a Próféta kedvenc színe az ő színe is.

Oroszországban pedig az óorosz motívumos hajfogó fésűről ismerjük fel a hölgyeket.

És ha jobban megnézünk egy szép hölgyet, észrevesszük, hogy szoknyatűje is diófamintás.

És éjszaka, az ágyban, miről ismerszenek meg? Az igazi hölgy fülbevalóját diófa-ékszertartóba teszi.

Reggel a haját rózsakvarcos hajtűvel fogja össze.

Sálját pedig diófa-tűvel.

Az úriasszony a sálját nem maga kötötte, van arra embere, hogy szolgáljon körötte. A képen látható
úriember bizonyítottan diófa-kötőtűvel köt. Sajnos, ma már nem kapható. A tű. De érték ma is. Egy
kötőfonalakat és kellékeket árusító vállalkozás azt hirdeti, hogy aki törött diófa-kötőtűt küld neki, azt
komplett kötőkészlettel viszonozza.

Ha úrihölgyünk nem annyira szép, mint ő tudja magáról, bizony, diófa-paraván mögött öltözik és vetkezik.

Valaha a hölgyek nem átallottak otthoni munkát végezni. Nemcsak vezették a háztartást, hanem szabtakvarrtak is. Erre szolgált a varrógép. Mégpedig nem akármilyen, hanem a legjobb, a legértékesebb, a
hagyományos, lábbal hajtott, a Singer, aminek a faanyaga diófa volt.

És a másik hasonló, a New Home, 1902-ből.

De a ruhavarráshoz szövet kell, ma már nem kapni szöveteket, a hölgyeknek maguknak kell, kétszáz évvel
korábbi módon megszőniük. Erre szolgál a diófából készült vetélő.

Fonalat se kapni. Hát, akkor magunknak kell rokkán és orsón megfonnunk. Nincs rokkánk és orsónk? Hát,
akkor el kell kérni az anyai nagymamától. Nem az apaitól, mert a fonás-szövés-varrás génjei anyai ágon
öröklődnek.

És a vasalónyél anyaga is diófa. Mivel a vasalást a 19. században még főleg nők végezték, logikus volt, hogy
1871-ben egy nő szabadalmaztatta a cserélhető vasalónyelet. Az amerikai Mrs. Potts találta fel az első hideg
vasalónyelet, amelyet csak a vasaló felmelegítése után kellett a vasalóra csatolni. Egy csomagban egy
diófából készült nyelet és három vasalót adtak, így két vasaló mindig a tűzhelyen lehetett, és a nyelet a
másik, forró vasalóra lehetett áttenni, ha a használt vasaló kihűlt.
Képem sajnos, nincs róla, női titok.
Tisztelt Kolléga úr, kétféle úr létezik. Hagyományos, valódi, valamint a menedzser.
Az igazi urak esernyővel sétálnak. Például ilyen lovas-fogantyússal.

Amikor nem esik az eső, sétapálcával.

Ha tisztelt sétálgató Kollégám egy ilyen, diófabotos öregemberrel találkozik séta közben, kérem, legyen
nagyon óvatos! Nem azért, mert felmerülhet, hogy a diófabot nem is igazi diófa, hanem hamis, nem ez a fő
veszély. Hanem az, hogy véletlenül megsértjük az öregurat, - tudjuk, az öregurak rendkívül sértődékenyek, és szétszedi a sétabotját. Akkor jaj nekünk!

Amikor kisétálták magukat, a diófabotos urak hazaérve levesznek egy palack óbort a diófa-palacktartóról.

Poharat a diófa-pohártartóban találnak.

Vagy ha úri kedvük úgy hozza, válogatnak a diófa-kupákból.

És pipázgatnak. Eddig a pipatóriumról úgy tudtuk, hogy az egy különleges szekrény. De akinek nincs
szekrénynyi pipája, annak egyszerűbb pipatórium is elég. Például egy tizenkét vagy tizenhárom pipás. Ez
általában elég.

Karcagon pedig nem urak, hanem szegényemberek laknak, a pipatóriumuk is kisebb, mint másfelé.
Diófapipával ők is urizálhatnak.

És ha félenmarad a borosüveg? Nem szokott előfordulni, de ha mégis, készleten vannak a diófa-dugók és a
pótdugó is.

Ezzel aztán ki is merült. Az úriember tevékenysége is, és ő maga is.
Ezzel szemben a menedzserek már kora reggel talpon vannak, Rooney-típusú borotvaecsettel
borotválkoznak. Miért azzal? Mert az a legdrágább.

Előveszik a mobilt a (diófa-) mobiltelefon-tartóból, és már borotválkozás közben telefonálnak. Vagy fordítva.

Ha csörög a diófa-telefon, hirtelen nem is tudják, melyikhez kapjanak, hiszen annyit tartanak.

Felkötik diófa-nyakkendőjüket.

Kocsiba ülnek, maguk elé teszik navigátorukat. A navigátor nem az elektronikus kor találmánya. Amióta az
emberek a diófát ismerik, azóta tudnak navigálni. "Menj egyenesen a diófáig, ott fordulj jobbra." Ez a
navigátor jóval fejlettebb, mint a példamondat szerinti diófa, bár ez is diófából van. És telepítve van rajta
nemcsak Európa, hanem az egész világ térképe!

De már piacra dobták a még fejlettebb, diófából készült navigátort is, amelyre már a csillagos égbolt is
telepítve van. Hát, sokat kell még a májgájdon fejleszteni, mire a diófát utolérik!

A másik menedzsert arról ismerik meg, hogy bemutatkozáskor az is diófa-névjegytartót vesz elő.

Diófa-szivartartóból kínálják egymást.

A kevésbé menő menedzsereknek még megvan a vezetékes telefonjuk is, a nagyfőnökhöz közvetlen vonallal.
Látjuk baloldalt alul a piros pontot? Az jelzi, hogy a felvétel még az előző ciklusban készült. Mert
természetesen, azóta átfestették narancssárgára.

Ha nagynéha véletlen dolgozniuk kell, - megesik ez a menedzserekkel is, - már kapják is elő diófaklaviatúrás laptopjukat és a hozzávaló, diófatalpú egeret.

És már nyomogatják is. Csak akkor veszik észre, hogy a laptop otthon maradt, a kamrában, diótöréskor.

Ilyenkor elő kell kapni a diófa-tolltartót, az is van olyan jó, mint a negyedik generációs ipad.

A tolltartóban rejlik az igazi különlegesség, a diófából faragott golyóstoll. Fémalkatrészei aranyfüsttel
fúvottak, és hogy az arany le ne kopjon, epoxigyantával védettek.

Diófából ilyen kütyüket is csinálnak, amiknek a polgári neve iPhone 4/4S Case. De ezt nem érdemes

megjegyezni, rövid életű. Csak amiből készült, a diófa az örök. Azt mentsük el, ne a nevét.

Tényleg, a menedzserek ma már nem írnak fel semmit, hanem elmentik. Egy ilyen, diófából készült USB
adattárolóba.

Persze, nem kell komolyan venni, amit írtam. Tisztelt menedzser Kollégámnak - mivel az én kollégám, és
szereti a diófát, - talán megvannak a felsorolt menedzser-attribútumok. De a menedzserek többségének
nincsenek. De attól még urak, ha nem is valódiak.

Fegyverek diófából
A diófa és a fegyverek együttes története önálló tanulmányt igényelne.
Például így: Kezdetben vala a diófanyelű kőbalta.
Persze, az emberek azelőtt is ölték egymást, de hogy mivel, annak nem maradt fenn tárgyi emléke. Fegyvere
azóta van az embernek, amióta a diófát meg tudja faragni.
A diófanyelű balta természetesen sokat szelídült, manapság már csak a baltás gyilkosok használják
rendeltetésszerűen.
Ezek a baltanyelek orosz díszbaltákhoz készültek. Az első kaukázusi diófából, azt hiszem, azerbajdzsániból,
biztosan nem örményből, a másik a déli Uralból származó diófából készült.

Az orosz balták hazai megfelelője a fokos. Diófanyéllel, természetesen. A magyar történelem állandó eszköze
volt, a viták eldöntésére használták.

Az ókori seregek fő fegyvere a diófából készült lándzsa volt. A harcosok azzal döfték le egymást. A hegye
lehetett valamilyen keményebb anyag, de a fája diófából volt az igazi. Itt is van egy, csak a hegye hiányzik.

És nyilazták is egymást az ókoriak. Az íjnak rugalmasnak kellett lennie, erre a diófa a legjobb.

Aztán, ahogy az ókor a középkor sötétjébe fordult, aki csak tudott, várakba húzódott a támadók elől. A
palánkvárak nem diófából készültek, arra ez a nemes fa túl drága, de annak a cölöpvárat ostromló
szerkezetnek a makettje igen, amivel ostromolták. Működési elve igen egyszerű, néhányan beültek a kocsiba,
a többiek pedig a palánkvár falához tolták a kocsit. Ott aztán beugrottak a várba, és mindenki azt ölt, akit
látott.

A kívülmaradtak pedig katapultokkal folytatták az ostromot. Ilyenekkel, mint ezek a diófa-makettek.

A középkorban diófából készítették a számszeríjakat, majd később a pisztolymarkolat és a puskatus
kizárólag diófából készült.

A számszeríj annyira remek találmány volt, hogy továbbfejlesztették. Íjpuska-szerű ostromszerkezeteket
készítettek. Eredeti példányt nem tudok mutatni, de a makettje - diófából faragva - itt van.

A faanyag szépsége miatt mutatós vadászpuskák készítésére előszeretettel használják. De
nemcsak a szépsége miatt, hanem szilárdsága miatt is, főleg azért, mert nem hajlik. És nemcsak
vadászpuskákat, egyéb fegyvereket is gyakran készítenek belőle. Ebből a szempontból a két
világháború kész katasztrófa volt Európa diófaállománya számára.
De korábbi időkre is visszatekinthetünk. Napoleon uralma alatt a francia diófaállomány 12000
db-bal csökkent, mert a hadseregnek ennyi pisztolymarkolatra volt szüksége. (Akkor még hosszú
pisztolyokat használtak.) Barbár egy ember volt az a Napoleon. Még az élő fába is belekötött.
Napóleon ellenfelei se kímélték a diófákat. Angliában ekkor tűnt el Carshalton, Leatherhead és
Marden Park in Surrey vidékéről az összes diófa, mert mind kivágták pisztolykészítés céljára.
A diófából készült fegyverek a magyar hadseregben is rendszeresítve voltak. Erről tanúskodik az
alábbi bárgyú (nem elírás, nem tárgyú) katonavicc is, ami a katonaviccek szokása szerint akár
igaz is lehetett. Fogadjuk el igaznak:
"Az őrmester azt kérdezte az újoncoktól, hogy miért van diófából a puskatus.
- Azért, mert keményebb, mint a többi fa - mondta az egyik.
- Nem - válaszolta az őrmester.
- Mert rugalmasabb.
- Nem azért.
- Mert az jobban fénylik.
- Fiúk, nektek még igazán sokat kell tanulni. Azon egyszerű oknál fogva használják a diófát, mert az van
előírva a Szabályzatban."
Erről beszéltem az imént, a hosszú pisztolyról. Ugye, milyen jól néz ki? Nem csoda, hogy akkora divatja volt
a napóleoni háborúk alatt.

Ma is készül hosszú pisztoly, a légpisztoly.

De túlléptünk a hosszú pisztolyok korán, felgyorsult világunkban már nincs idő a hosszú pisztolyt előhúzni,
annyi idő alatt hat golyót is kaphatunk. Colt, 1860:

Egy kis bevezetés következik az antik diófafegyverek világába, amelyekből autentikus mintát nyerhetünk
saját fegyverünk készíttetéséhez.
1. 1874 Sharps Sporting Extra DeLuxe (Na, ezt mondja gyorsan utánunk vadásztársunk!)
Ez a puska a Sharps Sporting puskák csodálatos példánya billenőhimbával, óezüst árnyalatú
acélalkatrészekkel, elől kínaezüst (argentán) célzónyílással. A billenőhimba aranyberakásos. (Ezt jelenti
az Extra DeLuxe.) Ilyen puskát csak kivételesen látni.

2. Alamo Standard A percussion
Nem is annyira vadászfegyver, inkább emlék-puska. Ezzel a típussal mexikóiakra vadásztak texasi
fegyveresek, 1836-ban. Az alamói csatáról kapta nevét is, és a tus véset-díszítése is az alamói ellenállásra
utal, amikor 189 texasi 13 napon át védekezett 4000 mexikói ellen. Két, szabályozható ravasza van, és
célgömbje. Csöve nyolcszögletű, barna színű. Természetesen, faanyaga diófa.

3. Bristlen A. Morges Standard A percussion
Ez a svájci céllövőpuska kétségtelenül az elegancia és a minőség megtestesítője. Marc Bristlen készítette
1839 és 1860 között, Morges városban. Díszítményei között az acélba foglalt jáspis és a selymes
tapintású, gravírozott platina is szerepet kapott, márkajelzése pedig ezüstbetűs. Diófaanyaga
hangsúlyozottan európai diófából származik, olajjal kezelve. A célzást dioptriás üveg segíti, vízszintesen
és függőlegesen is. Ravaszának érzékenysége 60 g. A célzást kéztámasz segíti. Kifejezetten 50 méteres
célbalövésre lett kifejlesztve. Értékének megőrzése céljából csak nagyon keveset készítenek belőle, és
csak kézi munkával.

4. An IX Dragoons A silex
Dragonyos-puska a 16. századból. A dragonyosok tulajdonképpen a korabeli lovagság ifjúsági szervezete
voltak Franciaországban. Gyalogos és lovas egységeik viselték ezt a puskát, és kellő gyakorlás és kor
után a dragonyos-egységek lovagi egységekké váltak, puskájuk saját tulajdonukba került. Ez a
dragonyospuska a felnőtt-puskák rövidített, könnyített változata, de a kaliberét nem csökkentették le.
Mivel díszítményei sárgarézből készültek, a lovak izzadtsága azokat gyorsan oxidálta. Egyedül a
gránátosok kaptak acéldíszítésű dragonyospuskát, hogy a dörzsölődést jobban bírja. A puskatus mondanom se kell - diófa.

5. 1859 Sharps 1859 Cavalry
Papírhüvelyű töltényekre kifejlesztett puskák, 1859-ből. Főleg sportcélra, dohánybarna bronz árnyalatú
nyolcszögletű csővel, két, szabályozható erősségű ravasszal. Más variációban csöve hengeres, a tushoz
acélkampók rögzítik. Igény szerint a puskatusban tubáktartó is helyet kapott. De minden változata el
volt látva tolókás irányzékkal.

6. Kentucky Silver Star A silex
Annak ellenére, hogy a puskacső damaszkuszi acélból készült, ennek a puskának az ezüstözött,
gravírozott, diófába foglalt ornamentumok a fő értékei. Természetesen a puskatus a cső teljes hosszára
kinyúlóan is diófából készült.

7. Mortimer Shotgun Standard
Igazi vadászpuska. Csöve sima, 12-es kaliberű, dohánybarna és fekete bronzbevonattal. Vállszíjjal
viselhető.

8. Swiss Match Standard A silex
Ideális sportpuska 50 méteres célbalövésre. Nyolcszögű csöve barnán bronzos, ravasza két fázisban
állítható, serpenyője jáspissal díszített, pálcája acélból készült. Irányzéka speciális, a cső hosszában
állítható, és az eltérést is jelzi. Egy kis inga jelzi a vízszintestől való eltérést. A diófa-tus acéltalpban
végződik. Acélkengyele az ujjak anatómiájának megfelelő formájú. Tartógömb segíti az alátámasztást.

9. Tryon Target Standard A percussion
Az amerikai préri fegyvere. Két, állítható ravasszal, hátsó serpenyővel. Csöve nyolszögletű, bronz
árnyalatú. Fémalkatrészei acélból vannak. Célgömbje fokonként állítható, igény esetén dioptriás üveggel
is ellátható, cserélhető vezetőcsővel is. Céllövés mellett különösen vadászatra alkalmas. Céllövésre
kezdőknek ajánlott, a modell luxusjellegű, teljesen gravírozott. Fogása selymesen puha, úgy az
acélalkatrészeken, mint a - hangsúlyozottan nem amerikai, hanem - európai dióból készült puskatuson.
Csöve damaszkuszi acél.

10. Pennsylvania Scout Standard A percussion
Az amerikai pionírok fegyvere. Katonai karabély, vadász- és sportpuska egyben. Kézreálló, a telepeskaravánok fegyveres őrzésére szolgált a nyugati terjeszkedés alatt. Két, állítható ravasza van, rámpás
célzókészüléke, ami magasságban állítható.

11. Gibbs Standard A percussion
Száz méteres és nagyobb távra kifejlesztett angol céllövőpuska Bristolból. 1865-ös. Esztétikájában a
tisztaság a cél. Acélcsöve lehet nyolcszögletű vagy hengeres, mindenképpen bronz árnyalatú. Puskatusa
európai dió. Markolata pisztolyszerű, kockásan vésett, nagyon kellemes fogású. Faanyaga olajjal kezelt.
Díszítésként ébenfa plakettel látták el. Kétszeres állítási lehetőségű, dioptriás célzókészüléke van.

12. Cub Dixie Standard A silex
Nőknek és fiataloknak való könnyű, könnyen kezelhető, elegáns vonalvezetésű puska. Csöve

damaszkuszi acél, faanyaga csiszolt, olajozott dió. Minden fémanyaga sárgaréz. Kettős kioldású, állítható
ravasza és célgömbje van.

13. Jäger Standard A percussion
Német vadászpuska, Amerikában német kivándorlók terjesztették el. Nagy kaliberű, ugyanakkor
kompakt, kiegyensúlyozott. Mivel eredetileg kovás puskának készült, nem futott be nagy karriert, ritka.
Huzagolásának köszönhetően ballisztikai tulajdonságai kiválóak. Tolótetős "tubákos" vájattal is
ellátták. Fémalkatrészei acélból készültek, megbízható kinézetet adnak a puskának. Vadászaton kívül
ötven és száz méteres céllövésre is nagyon jó.

14. 1766 Charleville (1766) A silex
A franciák szerencsétlen Hétéves Háborúja tapasztalata alapján 1763-ban egy újfajta hadipuska
kifejlesztését határozták el, amely az akkor korszerű sor-alakzatban felálló gyalogság igényeit szolgálta,
elsősorban azt, hogy a puskák egyszerre süljenek el. Mivel az új modell túl nehéznek bizonyult, 1766-ra
megjelent az igazi. St Etienne-ben, M. de Montbeillard felügyelete alatt gyártották. 1769-ig több mint
150.000 példány készült belőle, azóta az 1770/71 modell váltotta fel. Az amerikai függetlenségi háború
idején ezekkel a fegyverekkel segítette a francia állam az új Egyesült Államokat.

15. Revolutionnaire 1777 A silex
A francia gyalogság fegyvere a forradalom idején. Használhatóságát nagyban növelte, hogy minden
alkatrésze csavarozással cserélhető volt, egyik puskáról a másikra. Fémalkatrészei acélból és
sárgarézből készültek, faanyaga olajjal kezelt diófaanyag.

16. Prussian 1809 A silex
Német puska, a "Potsdam" vésett márkanév hitelesíti. 1777 és 1809 között csak minimális eltérésekkel
gyártották. Csöve selymesen puhára csiszolt, a többi fémalkatrésze sárgaréz. Faanyaga csiszolt, olajozott
diófa.

17. Brown-Bess A silex

Az angol gyarmatosító hadsereg puskája Indiában és Amerikában. A franciák elleni Hétéves Háborúban
is használták, amint Waterloonál is és a Napóleon elleni többi angol ütközetben is. A spanyolok ellen is.
Mexikóban 1874-ben használták utoljára. Nincs különös díszítménye. Acélcsöve rendkívül sima
tapintású, faanyaga európai dió, és bajonettet és más kiegészítőket is készítettek hozzá.

18. Brown-Bess Carbine A silex
Az előző angol fegyver rövidített változata dragonyosok, gránátosok, tüzérek, önkéntesek és más
speciális egységek számára. Acélcsöve és diófaanyaga megegyezik az előző változattal.

19. Harper's Ferry 1816 Colt Conversion
Az amerikai Springfield és Harper’s Ferry fegyvergyár mintegy 700.000 fegyvert korszerűsített 1848 és
1816 között, Samuel Colt normái alapján. Az elsütő szerkezet korábbi kakasát ütőszegre cserélték.
Ezekből a puskákból küldtek 1860-ban Szicíliába, hogy Garibaldi forradalmárait fegyverrel lássák el, és
ezeket mutatták be amerikai részről a párizsi világkiállításon.

20. Indian trade musket A silex
Ezzel az egyszerű puskával fegyverezték fel az amerikai kontinens európai telepesei a barátságosnak, így
szövetségesüknek tekintett indián törzseket. Jellemző a kígyómintás gravírozás, a fapálca, és a
nagyméretű kengyel. A puskatus diófa, a cső dohányszínű acél.

21. Rocky Mountain Hawken "Maple" A percussion
Ez az amerikai puska a Sziklás Hegységről kapta a nevét, ma már elválaszthatatlan a "hegyi ember"
fogalmától. Bármilyen célra jó, jóminőségű acélcsövének rendkívüli kidolgozása pontos célzást tesz
lehetővé. Az idézőjeles "Maple" jelentése: időnként dió helyett juharfa adta a faanyagot.

22. Springfield 1861 A percussion
Amerikai puska, 1861-ben korlátozott példányszámban készült. Furatának rendkívüli simasága emeli ki.

Olajjal kezelt diófaanyaga, gondosan kidolgozott acélalkatrészei jellemzik, valamint az U.S.
SPRINGFIELD embléma.

23. An IX Dragoons A silex
Igen régi, 16. századi eredetű fegyver. Egyaránt szolgálta a gyalogságot és a lovasságot. Egyszerű, a
használhatóság céljából lerövidített puska. Fémalkatrészei, díszei sárgarézből készültek, ma már
oxidálódott formában láthatók, mert a lovak izzadtsága elvette fényüket. Egyedül a kétravaszos
elsütőszerkezet készült acélból, ez jobban ellenállt az időnek. A puskatus természetesen olajozott
diófaanyag.

24. Württembergischen - Mauser A percussion
Híres német rendőrségi fegyver. 1857 és 1866 között gyártották, Oberndorfban. Rendkívüli pontosságát
célzókészülékének skálája, vízszintes és függőleges állíthatósága biztosította. Pontossága miatt
sportpuskaként a száz méteres céllövésre nagyon jó.

25. Kodiak Mark IV Standard
Tizenkilencedik századi típus, nemcsak múzeumokban találkozunk vele, hanem mai vadászatokon, patás
és ragadozó állatok vadászatán, hajtóvadászatokon is. Célgömbje állítható. Csöve barnított acél.
Kifejlesztésénél nemcsak a könnyű súly, könnyű kezelhetőség volt cél, hanem a fegyver
kiegyensúlyozottsága is. Létezik egy Luxe változata is, amit gazdag, óezüst színű gravírozás jelképez.

Az antik diófapuskák listája, tudom, nem teljes. De én csak ezekről tudok.
Közönséges orosz vadászpuskák:

Nem nagyon értek hozzá, talán leginkább M-44 típusúak.

És két különlegesség: Tigrisvadászatra csakis tigriscsíkos fegyverrel illik elindulni. Úgy stílszerű. Különben
kinéznek minket a dzsungelből.

A legszebb diófa-puskatust a végére hagytam. Anatolij Kravcsuk munkája, 2010-ből, Jaltából. Ezüst- és
csontberakásos.

Valami ilyesmit kéne nekünk is készíttetnünk.

Melléklet: Diófabútorok raktára
Vázlat:
1. Franciaágyak
2. Egyéb ágyak
3. Ebédlőasztalok
4. Kávézóasztalok
5. Kisasztalok
6. Szalonasztalok
7. Speciális diófa-asztalok
8. Ülőbútorok
9. Ruhásszekrények
10. Fiókos szekrények
11. Könyvszekrények, vitrinek
12. Szekreterek
13. Kredencek
14. Komódok
15. Bárszekrények, büfészekrények
16. Íróasztalok
1. Franciaágyak

2. Egyéb ágyak

3. Ebédlőasztalok

4. Kávézóasztalok

5. Kisasztalok

6. Szalonasztalok

7. Speciális diófa-asztalok

8. Ülőbútorok

9. Ruhásszekrények

10. Fiókos szekrények

11. Könyvszekrények, vitrinek

12. Szekreterek

13. Kredencek

14. Komódok

15. Bárszekrények, büfészekrények

16. Íróasztalok

Mind diófa. Remélem, nem mutattam kétszer ugyanazt a bútort. Ha mégis, az szándékos volt.

Melléklet: Edénybolt
(Tálak, vázák, dobozok diófából)
Vázlat:
1. Tálak
2. Vázák
3. Dobozok
1. Tálak

Vissza a tálakhoz

2. Vázák

Vissza a vázákhoz

3. Dobozok

Melléklet: George Nakashima bútorai
Vázlat:
1. Ebédlőasztalok
2. Kisasztalok
3. Íróasztalok
4. Kávézóasztalok
5. Ebédlőszékek
6. Támlás, párnás és hintaszékek

7. Padok
8. Ágyak
9. Éjjeliszekrények, fiókos kisszekrények
10. Kisszekrények, könyvszekrények
11. Asztali- és állólámpák
12. Egyéb minták
1. Tárgyalóasztal, ebédlőasztalok

2. Kisasztalok

3. Íróasztalok

4. Kávézóasztalok

5. Ebédlőszékek

6. Támlás székek, párnás székek, hintaszékek

7. Padok

8. Ágyak

9. Éjjeliszekrények, fiókos kisszekrények

10. Kisszekrények, könyvszekrények

11. Asztali- és állólámpák

12. Egyéb minták

SZOBRÁSZAT, FAFARAGÁS
Vázlat:
A dió szobrászati ábrázolása
A diófaanyag szobrászati értékelése
Diófából készült templomi szobrok, ereklyék
Diófából készült művek A-B
Diófából készült művek C-F
Diófából készült művek G-H
Diófából készült művek J-L
Diófából készült művek M-O
Diófából készült művek P-S
Diófából készült művek SZ-Z
Szerb ikonok diófából
Barokk és reneszánsz motívumok diófába faragva
Székely motívumok diófába faragva
Intarziák diófából
Egyéb diófa-faragványok
A dióhéj művészi faragása
Vajdióból és kaliforniai dióból készült művek
Tisztelt Kollégám, a legigazibb diófa-faragó Max Bugakov. Ő addig hozzá se kezdett a szobrászkodáshoz,
amíg el nem készítette saját, művészi diófa-bicskáit és -vésőit. Nem csoda, hogy művei a finom, aprólékos
kidolgozásról azonosíthatók.

A dió szobrászati ábrázolása
A német Érchegységben a népművészet egyik ága a dióhéjba szorított miniatűr szobrok készítése. Szinte
mindent megfaragtak már így, ha a variációkat meg akarnánk nézni, olyan sok van belőlük, hogy tán még rá
is únnánk. Ezért, meg azért, mert témánkkal, a dió és a szobrászat kapcsolatával csak lazán érintkezik, itt
csak egy-két példát mutatok ezekre a művekre. Előbb egy betlehem és egy utolsó vacsora keretez egy
bemutató-összeállítást, alatta pedig egy bányászt, horgászt, irodistát és sakkozókat láthatunk. Mindenesetre a
keretet a dióhéj adja, az érchegységi népművészek szemlélete tehát azonos az enyémmel: az egész világ elfér
a dióhéjban, vagy másként, ha belenézünk a dióba, az egész világot láthatjuk benne.

Az igazi szobrok, kisplasztikák pedig itt következnek.
Először is a jereváni 2010-es reklámfesztivál fődíja, az Arany Dió.

Persze, csak névleg arany, az értékét a témája adja. De Yi mester (az idősebb) kisplasztikája már valódi
elefántcsont.

Pillanatnyi értéke 6800 yüan, kb. 250.000 Ft. De még nőhet, a licit még tart, szakértők 8000 yüanos árat is
reálisnak tartanak.
És a többi szobrász egyéni alkotásai:
Elizabeth Bradwin: Majom dióval

Virgil Cantini: Szent Sebestyén diófája

Laurent le Deunff alkotása:

Aida Souza Dias: Dió (bronz)

Fazzini: Boszorkányok a diófa körül

Robert Fox: Absztrakt diófa

Luis Gueilburt: Dió (bronz)

Luis Gueilburt: Dió (ezüst)

Gyuris Róbert: Dióbél

Adam Hill: Kibomló diórügy (alabástrom)

Walter Hochhauser: Dióhéj

Dalia al Housseini: Dió (bronz)

Bethan Huws: Három dió (2006)

Ebba Kaynak: Dió

Richard King: Dióforma (márvány)

Serena Kovalosky feketedió-szobrai égetett agyagból készültek.

Mohana van den Kroonenberg: Csírázó dió

Vlagyimir Kus: A diófa

Vlagyimir Kus: Éden diója. A plasztikának van festmény-változata is, sőt, annyira sikeres, hogy megjelent a
tetoválás-változata is.

Clovis Masson: Egér és dió (aranyozott bronz)

Lotti Meschter: Cseresznyefa és diófa

George Nakashima: Kétfelé ágazó diófa (a Természet, Forma és Lélek sorozatból)

Gustavo Reátegui Oliva: Dió és pénzérme

Raffay Béla: Háromfelű dió

Jamie Russel: Csavarodott diólevél

Carol Shumate: Hernyó diólevélen

Carol Shumate: Dióarcok

Jevgenyij Uszerdnov: Dió 1-2

Melissa York: Fészkelés a dióhéjban (égetett agyag)

A dióhéjra faragott diófa ismeretlen kínai művész alkotása.

Fémből is készült már diófa-szobor.

És természetesen mi is állna a Grenoble-i Dió Társulás Chatte-i székháza előtt, mint egy diót jelképező
szobor, ha éppen nem is szép:

A périgordi diósgazdák nyílt napokat tartanak, amikor ültetvényeikbe betekintést engednek. Ezt jelképezi
szobruk, a dióhéj zártsága helyett a nyitottságot.

Törökország, Adilcevaz falu a Van-tó partján. A község főterén kettős diószobor áll, állandóan a török állami
zászlóval díszítve.

A koreai, gwangdeoksai királyi lakhely és templom előtt nem a királyoknak, nem az isteneknek, hanem egy
400 éves diófának emeltek szobrot. Az oszlopon kínaiul is olvashatók a tudnivalók.

Magyarországról csak egy dió-szobrot ismerek, Milotán, a falu jelképeként.

Azért arra kérem tisztelt Kollégámat, hogy nagyon vigyázzunk, nehogy megtévesszenek minket, és dió
témájú szobrászatként adják el nekünk az alábbi kerti giccseket! Ezek a "művek" kőből készültek ugyan, de
nagyon nem ütik meg a szinvonalat.
Bár ahogy már elég régóta nézegetem, egyre jobban tetszenek ezek a mű-alkotások. Mindenesetre kerti törpe
helyett inkább ajánlhatók.

Nemcsak a diót, a pekándiót is megörökítik. Itt látható a világ legnagyobb pekándiója.

És a legnagyobb dió? Azt is megpróbálták megépíteni, de az már nem szobrászat, hanem installáció. Egy
diófesztiválra készítették.

Rendben van, ezek mesterséges próbálkozások voltak, arra irányultak, hogy valamit kifejezzenek a dió
lényegéből. De a legnagyobb művész mégis a természet.
Dorte Hausberg felvétele

A diófaanyag szobrászati értékelése
Mottó:
"... a szelíd és kövérkés diófát, mely lüktet a kéz alatt, mint egy tündéri hát,"
(Romain Rolland: Colas Breugnon)

Ha a diófa anyagát mint szobrászati alapanyagot értékeljük, ki kell emelnünk, hogy
mindhárom szobrászati, fafaragási célra, úgymint szoborkészítésre, domborművek
készítésére és intarziának egyaránt igen alkalmas.
A faanyag mélységében a színe változhat, ez a tulajdonsága domborművek esetében
érdekes hatásokat kelthet.
A diófaanyagnak önmagában is szép fénye van, ezen kívül jól viaszozható és jól
pácolható.
Színe alapjában sárgásbarna, vöröses árnyalatokkal, barna erezettel. A fa fehére,
vagy más szóval hársa megkülönböztethetően világosabb. Évgyűrűi jellegzetesek,
nagyméretű edény-nyalábok sorával ellátottak. A szálak hosszanti lefutása
gyakran szabálytalan. Anyaga finomszemcsés. Mechanikai tulajdonságai elég jók,
mindenféle eszközzel jól megmunkálható. A faanyag ütésálló és rugalmas.
Megmunkálása során a szálak lefutása nem akadályozza a munkát.
A faanyagban a gyökéranyag és a görcsök előfordulása gyakori.
Fajsúlya 600-750 kg/m 3.
Kültérben a diófaanyag nem elég tartós.
A diófa fájából az ógörögök készítettek először
szobrokat. Carya legendájának illusztrálására,
kultuszának fenntartására több, ma már nem létező görög templom oszlopait,
később pedig leányalakra faragott oszlopait, az úgynevezett kariatídákat diófa
törzséből faragták ki.
A diófa alakja, a faanyag erezete önmagában kész műalkotás. Alig kell igazítani rajta valamit.

Csak meg kell látni, mi van a diófában. Például egy karácsonyi gyertya:

Tisztelt autodidakta Kollégám már bizonyára alig várja, hogy megfelelő diófaanyaghoz jusson, és elkészítse
élete főművét, diófába faragva. Sok sikert kívánok hozzá, de azt javaslom, előbb nézze meg, egy
diófarönkből hogyan kell szobrot készíteni. Mint Franz Musiol csinálta, Függetlenség című szobra készítése
során.

Kezdjünk a diófából készült szobrászai, kisplasztikai remekművek megtekintéséhez. A következő
fejezetekben az életre kelt diófát látjuk. Bevezetőként egy 1890-ben készült dombormű, Maastricht angyala.

Diófából készült művek A - B
Steven W. Agee: Kolónia

Stevan Aničić: Jézus élete tojásra faragva

Antal Károly: Petőfi

Joan Antxieta: Szent Jeromos

Argizaiola: Gyertyatartók

Dan Atcheson faragmányai (nem helyesírási hiba, hanem értékítélet): Delfin, Koponya, Bulldog

Balogh Mihály: Keresztrefeszítés

Ken le Baron: A hátán

James C. Bassett: Szárnyak

Beretvás Csanád: Botos férfi

Beréti István: Báránnyal, Hazafelé

Beréti István: Király, Nézelődő (mindkettő feketedióból)

Bernard művésznevű francia művész: Búza, Búza és virágok, Szőlő
(Figyeljük meg Michel hasonló művét!)

Raya Bodnarcsuk: Diókutya

Raya Bodnarcsuk: Nagy diókutya

Hát, nem valami. Pedig Ukrajnában a kutyák is, a diófák is szebbek.
Még egy diókutya, ez már nem ukrán, hanem amerikai. A művész ismeretlen, ami a mű értékét tekintve
érthető is. A diófa és az igyekezet az érték benne, nem a kutya.

Garry Bowes: Szivacs (feketedióból)

Joseph Brewer: Táncoló hölgyek. A művész tulajdonképpen asztalt akart készíteni, de - mit lehet tenni műalkotásra sikerült. Hát, nem mindig az az eredmény, amit szeretnénk.

Marc Brode: Godot-ra várva

John Bryan: Lazac

Renda Bubovsky: Dob

Budahelyi Tibor: Statikus elem

Diófából készült művek G - H
Francois Galoyer: Borz, Hörcsög, Macska, Vidra

Nuccio Ganci: Amfórák

Nuccio Ganci: Aretusa feje

Nuccio Ganci: Capezzale

Lee Gass: Lélek

Cecilia del Gaudio: Anya gyermekével

David George: Chimera. A művész szerint a faragvány elől borzot, hátul teknősbékát, oldalt pedig
sasszárnyakat ábrázol. Ő tudja.

David George: Millenniumi orchidea (diógyökérből)

David George: Start

Philippe Gilbert: A Beauvoisin-i híd, Szent Teréz, Oroszlán

Michael Hampel és Liz Eggers munkái: Gubó, Héj, Hullám 1-2, Kagyló 1-3, Kagylóspirál

Robert Hangertner: Pieta

Manne Harms művei:

J. Hartley: Diófa-manó

B. Haverkort kisplasztikája:

Heinrich mester templomi szobra a 14. századból:

Manfred W. Heinrich: A hármas csodálatos szám

Stuart Holman: Faragott dióportré

Michelle Holzapfel: Diófaváza

Horváth-Béres János (Kaposszerdahely): Badacsonyi nyár, Erdei Tízparancsolat

Johann Hugler: Svájci tehenek (1870)

Diófából készült művek M - O
Peter Macartney: Vízköpő maszk

Peter Macartney: Relief minta

Charles Machet: Angyali üdvözlet, Danielle

Alec mac Krea két műve: Szent Mátyás és Csomó. Kelta csomót már többet is láthattunk, de ez itt nem
közönséges. Művészi. Attól művészi, hogy művész faragta. Egy kelta származású skót művész. Aki őrzi a
kelták pogány jelképeit. De akkor mit keres itt Szent Mátyás? Ugyanabból a diófából faragva. Neki a
keresztény hagyományokat kellene őriznie. És itt állnak egymás mellett, a keresztény és a pogány. Úgy
látszik, a művész lelkében is megfér a kettő együtt. Hát, nagyon össze van keveredve ez a világ. Már azt se
tudom, miben higgyünk. Nemcsak Skóciában, itthon se.

Anton Manabe: Fej

Marianne Marconnet: Az emberiség bölcsője

Marianne Marconnet: Totem három darabból

Varjouan Mardirian: Ölelés

Mariya: Ősz

Karl-Anton Mathis művei:

Maury: Neptunusz lánya, Pocahontas

Maury: Sellő

Maury: Táncos

Maury: Tojásdad

Maury: Vizilótánc

Iván Mestrovics: Krisztus levétele a keresztről (1913)

Iván Mestrovics: Madonna a Gyermekkel (1917)

Michel művésznevű francia művész: Reneszánsz váza, Szőlő
(Ugye, mennyire hasonlít Bernard művére?)

Kevin Miller: Zárt forma

Mireille keresztnevű francia művésznő alkotásai: Fekvő nő, Macska, Ló

Chris Mobley: Kelta életfa (részletek)

Mónus Béla: Család

Carol E. Muskin: Fürdés után, Fölöslegben

Jirí Netik művei: Ajándék, Genezis, Betlehemek, Gúnyolódás

Martina Netiková: Ádám és Éva, Pieta

Ian Norbury: Diófa torzó

Odette keresztnevű francia művésznő művei: Kutya, Diófa-ábécé, Provanszi motívumok

Diófából készült művek SZ - Z
És ismeretlen művészek kihagyhatatlan alkotásai
Szlávics László: Jang-Jin

Szlávics László: Szent Flórián (1-2)

Tihanyi Viktor: Álomőrző

Tihanyi Viktor: Bagoly

Tóth Péter: Magyar

Törő György: Szarvasbőgés, Szekszárdi szüret

Art Waldie: Absztrakt

Hans-Sepp Walker: Medve

Gayle Weatherson: Tavaszi futam

Chris Wilson: Szieszta

Lawrence Wuest: Lírai forma (a művet a Rómeó és Júlia c. balett inspirálta)

H. D. Yeaw: Absztrakt torzó, Első születés

Második születés

Az ismert mesterek után nézzük meg az ismeretlen művészek alkotásait. Pillantsunk az ismeretlenbe.
Ismeretlen római harcos portréja. 17. századi, francia alkotás. Látjuk, az idő vasfoga már megkapta. De így
is oly megkapó!

Ismeretlen orosz művész: Három lányok

Ismeretlen amerikai művész domborműve: Amerikai sas olajággal (Viszi a békét szerte a világba. De jó lesz
a népeknek!)

Ismeretlen bolgár művész: Az ég felé

Ismeretlen lengyel fafaragó: Gurál
Nézzük meg köröskörül! Ennek a Kárpátok-beli hegyi legénynek főleg a köpenyének mintázata méltó
figyelemre, mert azt a diófa évgyűrűi adják.

Ismeretlen amerikai népművész: Krisztus töviskoszorúval

Ismeretlen művész absztrakt szobrocskája 1955-ből, amikor még az absztrakt volt a divat:

És további ismeretlenek:
Bika

Egyedül

Fa kőben

Farkasok

Hinterkopf

Kacsa

Lyukas forma

A neandervölgyi

Tavaszi, húsvéti diófa-faragványok: tojás, tulipánbimbó

Tulipáncsiga

A diófából készült mesterművek képi bemutatása után a csak írásban rendelkezésemre álló bizonyítékai a
diófa művészi kifejező erejének:
Búza Barna szobrászművész. Nehéz esztendőkben, 1954-57-ben készült több keresztútja. Sümegen, a
ferences templomban ma is gyönyörűséget szerez és áhítatot kelt az a diófából faragott stációdomborműsorozata, amely már a nyolcvanas évek alkotása.
A felejthetetlen mű azonban a székesfehérvári püspöki bazilikába komponált 76 cm-es nagyságú, diófából
faragott Golgota. Formákba öltöztetett szobrászi nyelven képes folytatni a nagy előzményeket. A kínlódó test
újabb fájdalmat visel. Tagbaszakadt poroszló veri jobb lábába a szöget, heves, oly kifejező közömbös
mozdulatával. Hóhér és áldozat teremtődik egységes alakzattá, azonos mozgásrendszerrel, duhaj, szinte
barokkos mozdulattal. A lendület feszült energiája föllobban a sátánlény robbanó gesztusában, és az
Istenember tűrő hatalmában. Szobrászi dráma ez, maradandó üzenet arról, hogy csak aki vesztes, az érheti el
a győzelmet a világon: az igazság, a lélek tisztasága. A gonoszság múlandó, de az önfeláldozó erény maga az
örökkévalóság.

Diófából készült művek C - F
Virgil Cantini: Nő báránnyal

Jim Christiansen amfórája:

Paolo Cibelli: Postazione (diógyökér)

Amanda Crowe: Baglyok (1955)

N. Cvetković: Szent Simeon, Szent Száva, Prvovencsani Szent István (alul a Szent István-szobor részlete
látható)

N. Cvetković: Stefan Dečanski király és Dušan cár

Dušan cár szobrának részletei:

N. Cvetković: Lázár cár és Milutin király

N. Cvetković: Szerb ügyek

N. Cvetković: Szerelmi idill

Csapó Imre diófa-faragványai

Csákvári Nagy Lajos: Diadalmas angyal

Christian Delacoux: Bóbitás kormorán

Deguilhen: Sas, Szalonka, Szarvas

Diénes Attila: Mértani test elmozdulása egy szubjektív térben

Jürgen Eimetzke diófa-szobrai és faragványai: Afrika, Archaeopteryx, Bagoly, Bika, Egyszarvú, Farkas, Ló,
Macska, Orrszarvú, Sólyom, Vaddisznó

Steve Emma: Diófatál

Pete Engler: A diófa szelleme (sorozat)

John Evans: Csavar

Farkas Ádám: Csigaív

Fekete-Móró András: Darvak

Alexandre de Fontain: Elegancia

R. Freeman: Maszk és halotti maszk

Tisztelt művész Kollégám, ne tessék fanyalogni, hogy minden fatálat úgy tálalok, mint művészetet. (Lesz
ilyen később is.) De ez a tál, amit Satoshi Fujinuma készített, nemzetközi versenyen vett részt, és a legelsők
között végzett.

Diófából készült művek J - L
Rand Jack madarai: Hóbagoly

Rand Jack feketedióból készült madarai: Tollászkodó holló, Sólyom

Ruth von Jahnke-Waters műve:

Dorsey James feketedióból készített beltéri szobrai
Bibou

Dinószem, Éden

Én vagyok

Felmerülés

Főnix

Ígéret

Őrszem

Pán és Syrinx

Ralf Jenewein: Aszkézis, Sötét szépség

Jim: A békefenntartó, Kellemes álom

Rebecca Johnson: Csomó

Bill Jones: Madonna a Gyermekkel

Mark Justin: Önarckép

Nick Karkula: Indián harci csónak

Ez ugyan csak egy egyszerű diófatál, de műaloktásként árulják. John Kerr: Szüreti tál

Roger Koops: Absztrakt 1-2

Kőnig Frigyes: Alkimista emlékmű

Karl Lauricourt: A Szűz és a Gyermek

Olivier Legay: Mesemondó

Sylvain Levier: Diófaarc

André Liez: Az idő

Lisa: Rák, Sas

Bernice Locklear (amerikai indián művész): Egy férfi, Egy nő

Diófából készült művek P - S
Páljános Ervin: Antaiosz inga, Burjánzó fegyverek

Páljános Ervin: Időmalom

Igor Peszocki bibliai tárgyú domborművei: Dániel az oroszlánveremben, Gábriel arkangyal, Krisztus
beszélgetése a szamaritánus asszonnyal, Krisztus levétele a keresztről

Tisztelt futballszerető Kollégám, ha egyszer szerencséje lesz meglátogatni Rómában az AS Roma klubházát,
meg fog lepődni, kit lát a vitrinben.
Természetesen, Romuluszt és Rémuszt, de miben? Diófában! 180 éves diófa gyökerében. Ljupcse
Radivojevics faragta ki belőle. Benne voltak addig is, de senki más nem vette észre, hogy ott vannak, csak a
jószemű Ljupcse Radivojevics.

Raffay Béla: Rúzs

Christopher Rebele: Vasárnap reggel

Dominique Régnier: Reggel (diógyökér)

Judith Richelieu: Anya és gyermeke

Anne Lise Ripoll: Áhítat, Harmónia

Karsten Rodenacker: Cím nélkül

Michael Rodgers: Lazac

Caron O'Rourke: Régi idő

Jamie Russel: Csónak-tál

Jamie Russel: Szarv

R. Bruce Salisbury: Lélek, Apja fia, Tál

Rodney Salter absztraktja

Sean Samoheyl: Diófafej

Howard Schroeder művei: Pelikán, Fészkelés, Felszállás, Király

Brad Sells: Anakonda híd

Carlos Serrano: Hátakt, Lovak szemből, Szarvas bőg

Alon Shepherd: Az erdő hölgye 1-2

Daniel Simon: A szűz

Juraj Skarpa (1881-1952): Fájdalom (1940)

William Alan Smoke műve

Barbara Spencer művei:
Sas-nő

Férfi vörös kecskével, Férfi bagollyal

Stahly: Könnyek kastélya

Danut Stanescu: Ádám és Éva

Brenda Stein: Sámán-tál (feketedió)

Egy egyszerű diófa-váza önmagában is műalkotás. Larry Stevenson műve:

Ross Straight: Táncosok

Risto Stijovics (1894-1974) diófa-szobrai: Mosolygó kislány (1925), Kislány (1936), Kariatída (1931)

Diófából készült templomi szobrok
Az ismert szobrászok, fafaragók diófás műveinek bemutatása előtt egy kis múltbarévedés.
Bár a kereszténység a mi kultúrkörünk, mégis az azt megelőző európai, vallási szobrászkultúrát is a
sajátunknak tekintjük. A klasszikus görög művészet csúcspontjáról, az athéni Erechteion kariatídáiról már
többször szóltam, azt is megemlítve, hogy őseik a diófából készült templomi oszlopok voltak, amelyek csak
később kaptak nőalakot, és Pheidiasz nem a semmiből, hanem többszáz éves előképek után teremtette az
Akropolisz kariatídáit.
Egyik elődje a Delphiben épített egyik kincsesház, a Szüfnosziak Kincsesháza volt, i.e. 525-ből, ahol a
Kariatída-motívum már alkalmazásra került. Az ábrázolt hölgyek a görög mitológia nimfái voltak, fogalmuk

a diófával fonódott össze. A görög hitvilág vallásos jellegű Artemisz-ligetei fás-cserjés ligetek voltak, a diófa
élőhelyei.
A keresztény egyházi jellegű, templomi szobrok nagy részének nem ismerjük a készítőjét. Régen volt, ki
emlékszik már rájuk! Gondolom, számukra is fontosabb volt Isten dicsősége, mint a sajátjuk.
Szellemük viszont ma is él, diófába faragva.
Ősiségben az örmény keresztény templomok diófa-tablói az elsők. A 12. századból valók. A Haghpat-i
templom diófa-ajtaján a 12. századból származó jelenet látható, ami Dániel történetét meséli el. (A motívum
már jóval korábban, a 7. században egy örmény halotti sztélén is látható volt, de az kőfaragás, kívül esik a
diófa körén.)

A diófatábla 180 cm magas.
Egy igen-igen régi diófa-szobor a spanyolországi, navarrai La Trinidad kolostorból. Az
ellentmondásos adatokból csak egy a biztos: a szobor mérete 120x48 cm, és ha hinni lehet benne,
José Ulibarrena alkotása. (jobbra)
Ami viszont már biztos, az az, hogy 13. század végi, tessék elképzelni, hogy az 1200-as évekből való
az a középfrancia Szűz Mária szobor, amely ilyen jó állapotban látható ma is. Hát, igen, diófa.
Igaz, ma már torzó, a bal kar a Kisdeddel együtt hiányzik. Dehát ez az általam ismert legöregebb
keresztény diófa-szobor.

Megpróbálom nagyban is megmutatni, ha a technikával meg tudok birkózni.

Szintén Szűz Mária, 1300 körülről. A kompozíció címe: A Szent Szűz meglátogatása. (Azonos lenne az
Angyali üdvözlet motívumával? De hiszen a látogatónak nincsenek szárnyai.)

Vichy város Szent Balázs templomában látható a Notre-Dame des Malades-nak nevezett Mária-szobor, a
"Fekete Szűz", amelynek eredetisége a 14. századra nyúlik vissza. 1714 március 14-e óta áll jelenlegi helyén.
Hosszú időn keresztül a gyógyulni vágyók tömege kapta vissza az egészségét általa. A francia forradalom
idején egy fiatal gyerek, a 11 éves Claude Baffier mentette meg a szobrot a forradalmárok elől. 1802-től
minden év augusztus 15-én a csodatevő szobrot körmenetben viszik körül. Az átélt viszontagságok a Máriaszobrot erősen megviselték, 2007-ben restaurálták, ma már csak az arca eredeti.

A következő Szent Antal szobor a 14. században készült, Észak-Spanyolországban, és diófából van. Nagyon
szép, bármelyik oldaláról nézzük is.

A luxemburgi Szent János templomban áll ez a diófából készült fekete Madonna szobor. Ugyancsak 14.
századi, mint Szent Antal szobra. Kölnben készült, és már több mint fél évezrede elválaszthatatlan
Luxemburg városától.

1400 körül született Szent Pál szobra. Bizony, elég öreg.

Szent Pálról másik diófa-szobor is van, szintén 15. századi, ez már jobb állapotú, egy francia templomban
őrzik.

Keresztelő Szent János szobra francia, burgundiai, a 15. század harmadik harmadából.

A 16. század egyik legjelentősebb alkotása a Nancy-i Szent István (korábbi nevén Szent Péter) templomban a
kálvária végső állomása, Krisztus és a latrok keresztre feszítése festett diófa-szobrok formájában. Figyeljük
meg a különbséget a főalak és a két mellékalak viselkedésében. A művész sajnos, ismeretlen.

Ismeretlen, 16. századi francia művész domborműve: Ádám és Éva. Mellette egy ugyancsak 16. századbeli,
de azt hiszem, itáliai szobor Mária Magdolnát ábrázolja. A harmadik pedig Szent Klárát, az ő szobra is
középkori, bár a kor egyáltalán nem látszik Klára asszonyon. Középkorúnak se mondható, pedig idősebb
Ádámnál, Évánál, Máriánál-Magdolnánál. 1420-1430 körül született.

Viszont valóban 16. századbeli Szent György burgundiai szobra.

Egyidős vele a német területen született Szűz Mária mennybemenetele is.

Pontosan 1530-as keletkezésű ez a szobor. Még azt se tudjuk, kit ábrázol. Csak annyit tudunk, egy szentet.
Egy névtelen aprószent lenne? Nem valószínű, diófa-szobrot érdemelt, ami csak a nagyoknak jár.

Például Szent Péternek, Szent Pálnak, 1583-ban, az olaszországi Montella káptalani templomának kapuján.

Nincs szerencsénk a templomi szobrászokkal. Oly szerények, hogy még nevük se maradt fenn, csak diófaszobraik. Mint a Belgiumból, Liege-ből a 17. századból származó angyal esetében is.

Hasonló korú, 1660-90-es az ugyancsak névtelen művész által alkotott Szent Móric szobor is.

A párizsi Louvre-ban látható Szent János szobor keletkezésének idejét nem ismerem. Egy biztos, a diófa.
Látjuk, egy kivágott diófa tönkjén áll.

1358-ban épült az avignoni Szent Péter templom. Belsejében két ablak közötti helyet töltik ki a diófából
készült domborművek. Balra Antoine Volard alkotása 1551-ből: Szent Jeromos és Szent Juliánusz. Jobbra a
18. századból Jean Péru: A Szűz és az Angyal.

Erdélyben a rugonfalvi református templom úrasztala is diófából készült, 1905-ben. Képem, sajnos, csak a

templom külsejéről van. Ha legközelebb arra járunk, nem mulasztjuk el belülről is megnézni.

Tisztelt keresztény Kollégám, kereszténynek nevezhető egyáltalán, aki az otthonában nem helyez el vallási
jelképet, akár csak egy, diófából készült falikeresztet is? Alig hiszem. Válogassunk, mindenki a sajátját.
Román ortodox stílusú a keleti híveknek.

Orosz ortodox kereszt a még keletibb híveknek. (Feketedióból.)

Kelta stílusú azoknak, akik a nyugati végeken gyakorolják kereszténységüket.

Viktoriánus stílusú a viktorhívőknek.

Igazi magyar diófa-kereszt nincs? Dehogynem, Ópusztaszeren látható. Igaz, az a legegyszerűbb,
mondhatnám, nagyipari termék, azonos sablon után, többféle fafajra.

Maradt-e ki valaki? Ha igen, kénytelen lesz jellegtelen kereszttel beérni:

Gyerünk tovább, házi Betlehem is kell, hogy állandóan lássuk, hol lakik az Úristen. Hol? Hát, diófában,
lyukfűrésszel kell kivágni.

Tisztelt diófafaragó Kollégám, nagyot tévednénk, ha az isteni diófa isteni faanyagát a keresztény vallásosság
sajátjának tekintenénk. Kínai istenségeket, halhatatlanokat ábrázol a következő, 19. századi diófa-szobor is.
Őket is megilleti a diófába faragás szentsége.

Nem kimondottan templomi szobor Hannu szobra, de ott a helye. Hannu diófába van faragva. Mentuhotep
egyiptomi fáraó bizalmi embere volt ő. Amikor Egyiptomban a gyakori templomi szertartások miatt
megfogyatkozott a tömjén, az illatos fák és fakérgek készlete, a fáraó őt bízta meg, hogy a mai Szomália
területéről új füstölőszer-készleteket szerezzen be, és hozzon Egyiptomba. Sikeres munkájáért, a vallási
ceremóniákhoz való hozzájárulásáért faragták diófába. (Részletesebben az Encyclopedia Britannica, Inc.,
Volume 12, Page 130, megfelelő oldalán olvashatunk róla.)

Egyiptomban maradva, a kairói múzeumban látható ez a vastag diófából kifaragott ajtó. 1040-ből származik,
egy kairói zsinagóga tóratartójának ajtaja volt.

A mohamedánok képekkel nem díszíthetik dzsámijaikat. A hiány pótlására találták ki a diófába faragott
Korán-idézeteket.

Azerbajdzsáni példák következnek.

Most már áttekintettük a fontosabb vallásokat - a buddhisták itt, most nem relevánsak, - kezdődhetnek a
valódi művészek diófa-alkotásai. Abban a reményben mutatom ezeket, hátha mi, egyszerű diótermesztő
parasztgazdák, vagy dióerdőt gondozó erdőmunkások is megérzünk valamit abból a hangulatból, amit a
diófa anyaga váltott ki érzékeny lelkületű művészekből.

Szerb ikonok diófából
Tisztelt vallástisztelő Kollégám, a délszláv népek körében érdemes körülnézni. Gyönyörű, értékes vallási
relíkviák tömegét készítik diófából, ma is.
Hát, igen, sokat tanulhatunk az ortodox keresztényektől.
A szerb ikonokat legtöbbször diófából készítik. Tudatos-e vagy nem, de a fafaragó szobrászművészek tudat
alatt is megérzik, hogy a diófa a szent fa. Néha előfordul egy-egy ikon cseresznyefából vagy tölgyből is, de
hamar visszatérnek a diófához.
A szerb ikonok előtt említsük meg a másik délszláv nép, a horvátok híres spliti Szent Duje székesegyházát,
amely a Diocletianus palota falai között épült. A monumentális ajtókeret, Andrija Buvina 1214-ben készült
műve, diófából készült, a 28 egyenletes nagyságú növényi motívummal bekeretezett mezőn jeleneteket
láthatunk Krisztus életéből.
Ha legközelebb járunk arra, feltétlenül megnézzük, és le is fényképezzük. A bejárat a túloldalon van, a
lépcsősor fölött.

Felkerestük tehát a Diocletianus palotát, de nem volt szerencsénk.

Mert a lépcsősor tetején ez a fakapu látható:

Ami nem a diófakapu, hanem azt védi kívülről. És őrök is védik a diófakaput, akik pénzt kérnek a
templomba lépésért, de előre kikötik, hogy fényképezni nem szabad.
Kár. Mert már majdnem hittem a templom előtti plakátnak, - keresztény ember nem kételkedhet, - amelyen
a pápa azt mondja, hogy Krisztus velünk van.
Kár, hogy mégsincs velünk, mert akkor bizonyára megtenné, amit már egyszer megtett, hogy a templomból
kiűzi a kufárokat.
Pénzt kérni a templomba lépésért! Mert Andrija Buvina 1214-ben valószínűleg nem azzal a szándékkal
faragta a diófakaput, hogy Split város önkormányzati bevételeit gyarapítsa.
A diófakapu egyébként ott van, kívülről is látni, megtekintését ajánlom tisztelt pénzes Kollégámnak.
A már valóban szerb ikonokat kezdjük Stevan Aničić diófából faragott műveivel.
Mária a gyermek Jézussal

Szent István, Szent János

Jézus megkeresztelése, Szent György

N. Cvetković művei:
Az Isten anyja, Jézus

Mihály arkangyal, Szent János

Szent Miklós, Szent Illés

Szent Száva, Paraszkevi Szent Péter

Mario Glamazić ikonjai festetlenek, jobban érvényesül az alapanyag. Az adja a szépséget. Szinte már
szobrok.
Szent Miklós

Szent Péter

Szent Vaszilij

Mihály arkangyal

Mileta Vukovics sajnos, nagyon gyengén dokumentálja gyönyörű ikonjait. Alig látszik a szépségükből valami.

Szent Pétert csak megnézzük közelebbről. Elvégre névrokonok vagyunk, csak ő szent. Nem is hasonlítunk
egymásra.

Szent Miklós ikonjából legalább öt darabot készített a művésznő, de azokból csak egyet diófából. A többit
felejtsük el.

Keresztelő Szent Jánost is milyen szépnek ábrázolta!

Ezt a keresztjét már teljes valóságában engedi láttatni a művésznő.

A montenegrói szerbek is nagyon vallásosak. Most készült el a budvai Szent Péter kolostor új táblája,
Predrag Bozsovics faragta ki diófából.

Majdnem szerb, majdnem ikon Crna Gora címere, amit rendszerint diófából faragnak ki. Ha nem, az nem
igazi.

Crna Gorában feltétlenül térjünk be a budvai Szent Péter templomba, hogy megcsodálhassuk azt a diófakeresztet, aminél szebbet nehéz elképzelni.

Ugyan nem szerb, de vallásilag nagyon rokon a következő, diófából készült, román ortodox Szűzmária-ikon.
Még a cirill betűk is azonosak. Hát, igen, a román írás a Balkánon erős szláv hatás alatt alakult ki.

A macedón Goran Kosztovszki hasonló faragványai:
Jézus a keresztfán

Szent György, Szent Miklós, Illés próféta

Szent Illés sorozatban készül, Kosztovszki művész úr 5-6000 Ft-ért ad egyet.

A szentképek diófába vésése a délszláv népek jellemzője. Beleillenek ebbe a trendbe a délszláv nemesi
családok címerei is. A Prodanovics család címere:

Intarziák diófából
Ismeretlen német művész alkotásai: Fejek

Egyéb diófa-faragványok

Tisztelt művészetkedvelő Kollégám, óvakodjunk a hamisítványoktól! Mert ha egy kiállításon elénk lógatják
a következő feketedió-deszkát, azzal a címmel, hogy Utolsó vacsora, talán még az aznapi vacsorától is elmegy
a kedvünk, és azt mondjuk, a tegnapi volt az utolsó, nem ez.

Pedig szó szerint úgy néz ki, mint Leonardóé. Csak ez egyáltalán nem művészet, és bár hamisításnak se
nevezhető, korunk gépi technikájának terméke, és mint ilyen, élvezhetetlen.
Nem is mutatok több ilyent, pedig rengeteg van belőle. Nagyüzemileg gyártják, a legkülönfélébb témákra.
Maradjunk az alábbiakban a valódiaknál. A legszebb ez a grúz címer. Nem tudom, kinek-minek a címere,
nem olvasok grúzul.

Régi kínai életkép, diófába karcolva:

Faragott modellel azt is megérthetjük, hogyan fejti ki hatását az aszpirin. Mert ezt eddig nem tudtuk.
Hatóanyagának komplex szerves vegyületét diófába vésve modellezzük. Az első képen még csak a komplex
szerves vegyületet látjuk, a másik kettőn pedig már a hatásmechanizmust is.

Most már értjük.
Tisztelt diófafaragó Kollégám, a faragás elavult. Itt van a legújabb technika, a pirográfia.
A képet tűzzel égetik a diófadeszkára, pontosabban lézerfénnyel. Egy medveportréval tudom illusztrálni.
Kathleen Marie alkotása.

Valljuk be, tisztelt művészetkedvelő Kollégám, hogy magunk nem vagyunk művészek, sőt, kézügyességünk
sincs. (És akkor még nagyon finoman szóltam.) Sőt, pénzünk sincs diófából készült szobor vásárlására. És
mégis annyira a szívünkhöz nőtt a diófa, hogy nem tudjuk az életünket egy diófa-szobor nélkül elképzelni.
Megmondom, mit tudunk tenni. Mindannyiunk hátsó kertjében áll egy diófa. Ha kipusztul, - hogyne
pusztulna ki, hiszen az ilyesmi a legodaadóbb gondozás és a legnagyobb szaktudás (amivel már
rendelkezünk) mellett is mindennapos, - abból faragjunk szobrot. Mint az alábbi mű szerzője, egy
szándékosan névtelenséget kérő amerikai úriember tette, feketedió-fájával.
Azért a hátsó kertben, hogy az utcáról ne lássák, mert az arra járók nagyot mosolyognának.
Nem az elkészítése nehéz, hanem a motoros láncfűrész, amit szoborfaragás közben emelgetnünk kell.
Először vágjuk el a diófát a kívánt magasságban, majd a szobor méretének megfelelő mélységben hántsuk le
a kérgét.

Láncfűrésszel alakítsuk a szobrot, amíg úgy találjuk, hogy szebbet már nem bírunk kihozni belőle.

Csak a finomabb cizelláláshoz vegyünk elő egy nagyobb méretű vésőt és egy nagykalapácsot.

Ügyeljünk, hogy az elkészült szobor az utcáról ne látszódjék, mert akkor nem tudnánk belépődíjat szedni.
Bár lehet, hogy így se tudunk. Így megmarad saját műélvezetünk számára.

A dióhéj művészi faragása
Tegyük fel úgy a kérdést tisztelt fafaragó Kollégám, hogy mi a diótermesztés fő hasznosítási iránya, mi az
értelme a diótermesztésnek. Kínai botanikusok adják meg rá a választ, a következő kép szerint. Van ugyan
melléktermékként dióbél is, de a végeredmény jobboldalt alul látszik, a megfaragott dióhéj.

Nem szobrászat, de a fafaragás témakörébe belefér a dió csonthéjának művészi megmunkálása, aminek a
kínai fafaragó művészek a nagymesterei. Mert a Kínában előforduló diófajokból legalább háromnak érdekes,
vastag, faragnivaló a héja. Nemcsak alapanyagai, ihletői is a dióhéj-faragásnak.

Ha kézbeveszünk egyet, első pillanatban nem tudjuk eldönteni, a műalkotást az ember vagy a természet
hozta-e létre.

A baloldali képen ebből sajnos, nem sok látszik, de talán elhiszi nekem tisztelt Kollégám, - eddig még egyszer

se csaptam be, - hogy a következő diók közül az elsőn egy kínai művész apró képeket helyezett el, sokat.
Mellette már jobban látszik a faragás, a harmadikra pedig 108 Buddhát faragott egy másik kínai művész.

A 108 a buddhizmus mágikus száma, a buddhista hiedelemvilágban többször előfordul. Például az
újjászületés, a reinkarnáció 108-szor lehetséges. A japán buddhisták újévkor 108-szor forgatják meg az
imamalmot, és a hagyományos imafüzérben 108 gyöngy van. Mint ahány Buddha egy dión.
Lám, művészet ez is, pedig ki gondolta volna?
Művészet dióhéjban? Nem, azon kívül.

Christof Winter német fotoművész. Mint ilyen, Kínában is járt, és ott vásárolt egy ilyen, 108 Buddhás kínai
diót. De nem tud kínaiul. A kínai, akitől vette, pedig nem tud németül.
Így amikor a diót hazavitte, és a faragott diófelület hatvanszoros nagyítását lefényképezte, képkeretbe
foglalta, fogalma se volt arról, hogy buddhizmussal foglalkozik. Képének címe: Barátságos emberek.

Én személy serint nagyra becsülöm Christof Wintert. Azért, mert nem ért a buddhizmushoz, amivel én már
nemcsak torkig, hanem eddig-eddig vagyok. És nagyon boldog vagyok, hogy nem mindenki buddhista. Mert
aki egy kicsit is belekóstolt, hamar rájött, hogy a buddhisták egyáltalán nem barátságos emberek.
De a faragott dióhéj szép. És már jönnek is megint 108-an. Istenem, de sokan vannak!

És csak nem akarnak elfogyni!

Pedig már valahol határt kellene szabni! Ezt a kínai műkincs-árusok úgy oldják meg, hogy nem Buddháknak
mondják a faragott szenteket, hanem szerzeteseknek. De ez ál-megoldás. Az összes buddhista szerzetes célja,
hogy a megvilágosodás útján Buddhává váljon. Ezért néznek ki egyformán.

Tisztelt, hívő buddhista Kollégám, kérem, ugyan vegyen már meg ezekből a faragott diókból néhányat, hadd
fogyjon, mert lassan már látni se bírom.
Buddhák vannak a következő dióhéjra is faragva? Talán igen. Mindenesetre, hogy jobban látszódjanak,
fejjel lefelé fordítottam a képet. Művészi, iparművészi a faragás, de hogy az egész mi célt szolgál, azt talán
csak a buddhisták tudják.

A következő képek már önmagukért beszélnek, betekintést engednek a kínai diófaragók lelkivilágába.

Hát, a kínaiakon nem lehet túltenni. Elsősorban azért, mert faragnivaló dió csak náluk terem, Dél-Kínában a
pikkelyes dió. Több, mint 100 éve a japánok is belátták ezt, ezért - bár buddhisták, - mégsem faragják
Buddha képére és hasonlatosságára a diót.
Hanem csak hagyják úgy, ahogy van, és úgy lakkozzák be.

És félreteszik. Az idő úgyis mindent megold. Ma már egy ilyen, lakkozott japán diót 85 euróért lehet
megvenni. Nem kilóját, darabját! Hát, ez a befektetés! Csak várni kell, és megjön a haszon.
Most, hogy láttuk, mennyire meg lehet faragni a dióhéjat, megnézhetjük azt is, hogy milyen simára lehet
csiszolni. Douglas Sanders mindkét művének Őszibarack a címe. Az alapanyag feketedió.

Anatolij Konenko se faragja meg a dióhéjat. Jó az úgy is, szobor-talapzatnak.

A tücsök üvegszálból készült, mikroszkóp alatt. A dominók 0,6x1,2 mm-es fémlapok, a tábla elefántcsont.
Csak a dióhéj valódi. És talán a bodobácsok.
Michal Gabriel cseh művész megint mást talált ki, felszeletelte a dióhéjat, és poliészter gyanta kötőanyaggal
a következő, Történet című műalkotást hozta létre belőle.

A nagymesterek után számoljunk be a kisebb mesterekről is. Mexikói népművészeti alkotások dióhéjban:
Ünnep, Betlehem, Konyha

Vissza a nagyobb mesterekhez, például Peter Saubererhez. A dióhéj belsejét ő is felfedezte. Alkotásának
címe: Világkép. A címet csak akkor értjük meg, ha a két féldiót szétnyitjuk. Benne van a csillagos égbolt, a
világmindenség. Dióhéjban! Ára 400 euró. Dióhéjban!

A dióbél önmagában is műremek. A természet alkotása. Szobor is, ha úgy nézzük. Nézzük úgy.

Barokk és reneszánsz motívumok diófába faragva
A bútorművészet - láttuk - egyáltalán nem alábbvaló a
szobrászatnál. Hogy mi mindent lehet diófába faragni, azt a
barokk, főleg a kései barokk bútorművesek mutatták meg.
A példák következnek. Az első a mókus, dióval.

Kos, delfin.

Csőrös szörny.

Az oroszlános motívum a leggyakoribb.

A növényvilágból a szőlő

és a gyümölcs a legkidolgozottabb,

a virág a leggyakoribb.

De az is előfordul, hogy többféle növényt, szinte egy vegetációs ökoszisztémát faragtak egybe.

A virágokhoz a hölgyek illenek. Hát, szépek is.

Az isteni hölgyek után jöhetnek az istenek. Például Neptun.

Aztán a gyerekek.

Aztán a férfiak.

És jelenetek. Talán Ádám és Éva?

Harci eszközök. Sisak, kürt, címer.

Stilizált díszek.

Székely motívumok diófába faragva
A székely fafaragó bútorművészek elsősorban széktámlákon mutatják be a székely motívumkincset. A
következő képek - a legutolsó kivételével, ami templomi dísztárgy, - a gyergyószárhegyi művészeti
alkotótáborban készültek.

Talán még szebbek, mint az iménti külföldi motívumok.

Vajdióból és kaliforniai dióból készült művek
A vajdió faanyaga szobrászati alapanyag. Tulajdonságai mint a közönséges dióé és a feketedióé, színe
jellemzően világos, mondhatni vajszínű. Főleg kanadai művészek használják, akiknek munkáiból Kanada
utolérhetetlen hangulata érződik.

Réal Boulanger: Sárkány, farkas

Nicole Deschenes: Barátom, barátnőm

Raoul Frederick: Szent bendzsóval

Rand Jack művei: Gém

Kacsa, holló

Kanadai ludak

Pelikánok

Pettyes bagoly, Tukán

Barbara Spencer művei: Költö (és részlete)

Madár-ősanya

Végül talán a legszebb Russel Ellingsworth műve, a végtelen, vajdióba faragva. Címe: Csillagfény

A kaliforniai, vadon nőtt diófák faanyagából kevés műalkotásról tudunk. De Tom Murphy büszke arra, hogy
vadon élő állatokat csak vadon nőtt fákba farag. Folyami vidrái:

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 diófestékkészítési 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 egyegy 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 dió-fűrészport 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 (káliumalumínium-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 gyapjúszövet-festésre 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 got 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 kézműves-árui.
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 dióhéjőrleménnyel 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 bőrradír-készítményéhez
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
(10-20-30) 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 20/30-as
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 dióhéj-anyagú 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 dióhéj-feldolgozó 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 megszárad, 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 Felső-Tisza
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 orvosló-könyv"-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 dió-kopátsát.
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 - feketedió-kivonatot 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 DIÓ AZ IRODALOMBAN
Mottó:
"Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem."
(Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz)
Vázlat:
Klasszikusok
Magyar versek
Magyarra fordított versek
Idegen nyelvű versek
Magyar népmesék
Mesék magyar és német nyelven
Magyar novellák
Magyarra fordított novellák
Diós könyvtár

Klasszikusok
Vázlat:
A Biblia
Hammurabi
Karya legendája
Ezopusz
Római szerzők
Arany János: A fülemile
Balassi Bálint - töredék
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz
Cowley verse angolul
Eminescu: Miért nem jössz? (románul, magyarul)
Nazim Hikmet: A diófa (törökül, magyarul, katalánul, franciául)
Ovidius elégiája a diófáról (angolul, franciául, magyarul)
Rudolf Alexander Schröder: Szeptember (óda) (németül)
A Biblia
Az írott irodalom a Bibliával kezdődik. Nézzük, mit mond a zsidók bölcs királya, Salamon: "A diófás
kertekbe mentem vala alá, hogy a völgynek zöld füveit lássam."
Ezek a Szentírás szavai.
Ezeket a szavakat Salamon Krisztus születése előtt mintegy 950 évvel mondta. 960-ban kapta meg a
hatalmat apjának, Dávid királynak halálával, és 950 körülre már elvégezte az apja által örökbe hagyott
bosszúállásokat és vérontásokat. Meggyilkoltatta fivérét, Adóniát, és annak hívét, Joábot. Ezután palotát
építtetett magának, és egy - igaz, kisebb, kevésbé díszes - templomot Jehovának. Testvérháborút folytatott
Júda ellen, és sűrűn házasodott, egyiptomi, szidóni, moabita, stb. feleségei voltak.
Hát, ez mind nagyon fárasztó volt. Nem csoda, hogy ezek után már csak a diófás kertjeibe vágyott, és csak a
fű növésére volt kíváncsi.
Ugyancsak a Biblia örökíti meg a világon legelsőként leírt ajándékozást, Mózes első könyvének 43. fejezet 11.
versében (Károli Biblia):

"És monda nékik Izráel, az ő atyjok: ... és vigyetek ajándékot ... mirhát, diót, mandulát." És így is történt,
mert Izráel fiai vivének.

Hammurabi
A világ legelső klasszikusa Hammurabi volt, aki elsőnek foglalta írott szövegbe a diót. Ő volt az első babilóni
birodalom megalapítója i.e. 2100 körül. Amikor Mezopotámia ura lett, egyik legelső dolga volt
törvénykönyvének írásba foglalása, amelyben - sok egyéb, kevésbé lényeges dolog mellett - szabályozta a
diótermés tárolását, elosztását, fogyasztását.
Bölcs uralkodó volt. Bár, az is lehet, hogy nem ő volt olyan bölcs, hogy teljes törvénykönyvet tudott volna
kodifikálni előzmények nélkül, hanem lehet, hogy törvénykönyve isteni eredetű, mert a törvénykönyv elején
ott látható magának Hammurabinak az alakja, amint átveszi a törvényeket Samass istentől. (Akkoriban volt
ilyen nevű isten is.)

Karya legendáját számos formában rögzítették a klasszikus görög időkben.
Lakónia királyának, Dionnak volt a kisebbik lánya Karya, akibe Dionízosz isten beleszeretett. Halála után
Dionízosz - isten volt, megtehette - diófává változtatta. A gyászoló lakóniaiak később templomot emeltek,
amelynek gerendázatát diófából kifaragott nőalakok, a kariatídák tartották. A legenda egy verziója szerint
Karya apjához Artemisz istennő futott a gyászhírrel, és ő rendelte el a templom építését Karya emlékére.
Az athéni Akropoliszon később épített Erechtheion templom egyik csarnokának a tetőzetét tartó márvány
nőalakok, a kariatídák előképét ez a lakóniai templom szolgáltatta.
Karya mondájának másik változata: Lakónia királya, Dion vendégül látta Dionízosz istent. A látogatás
örömére bemutatta az istennek három lányát, Orfét, Lycot és Karyát. Dionízosz beleszeretett a legfiatalabba,
Karyába. De Karya nővérei ezt a szerelmet elárulták Dionnak, aki feldühödve a „feljelentésen”, sziklává
változtatta őket. Ettől Karya olyan szomorú lett, hogy belehalt. De a többi isten, meghatódva Karyán, új
élettel ajándékozta meg, termékeny diófává változtatta őt. Ezután Lakónia népe vallásos tisztelettel kultuszt
állított Karyának Artemisz Karyatisz néven, és templomot építettek, amelynek diófa-oszlopai Karyát
ábrázolták. Ettől kezdve az ilyen oszlopokat kariatídáknak nevezték, amelyek legszebb példái az athéni
Akropolisz Erechtheion kariatídái.
Karya legendája egyszerre felemelő és gyászos, jellemzően görög, benne van az élet szépsége és a halál
elviselhetetlen fájdalma.

Ezopusz a következő rövid példázatot mondja a diófáról:
Egy diófa állt az út szélén, roskadásig tele terméssel. Azért, hogy dióját megszerezzék, az arra járók kővel
dobálták, ágait botokkal verték, letörték.
A diófa fájdalmasan kiáltott fel: "Ó, én szerencsétlen! Éppen azok, akiket felvidítok gyümölcseimmel, úgy
fizetnek meg érte, hogy viszonzásként fájdalmat okoznak nekem!"
Más forrás szerint nem kiáltott, hanem sóhajtott a diófa: "Én szerencsétlen, aki évről évre csak
bántalmazást és fájdalmat termek magamnak."
Ezopusz gondolatát, példabeszédét fejlesztette tovább Ovidius, a diófáról írt versében. Ugyanez a téma az
alapgondolata Janus Pannonius mandulafáról írt latin nyelvű versének is. Sajnos, a mandula már kívül esik
érdeklődésünk tárgyán, így azt a verset nem gyűjtöttem ide.

Római szerzők
Marcus Terentius Varro (i.e. 116-27) jegyzi meg Rerum Rusticunum Agricultura című művében (I. könyv
XVI. fejezet), hogy mint a tölgy, a nagy és zord diófák is a szomszédságukban terméketlenné teszik a földet.
Az idősebbik Plinius (i.u. 23-79) arról a nehézségről ír, amit a diófa „letargikus kipárolgásával” okoz. Így ír a
Természet Története című munkájában: „Árnyéka elnehezít, bántja az ember agyát, és kártékony mindenre,
amit köré ültettek.” Sterilizálja a földet.
Gyökerei a föld alatt ha áthatolnak egy istálló vagy egy ól alatt, az abban levő háziállatok elhullanak.
Plinius a diót az éjszaka képzetével is összekötötte.
De becsületére legyen mondva, Plinius arról is írt, hogy "közömbösíti a mérgeket, hagymával, sóval és
mézzel keverve hatásos a veszett kutya marása ellen".

Arany János: A fülemile
Hajdanában, amikor még
Így beszélt a magyar ember:
Ha per, úgymond, hadd legyen per!
(Ami nem volt épen oly rég) Valahol a Tiszaháton
Élt egy gazda: Pál barátom,
S Péter, annak tőszomszédja;
Rólok szól e rövid példa.
Péter és Pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyű nekik ott szerényen
Megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körul mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nem igen jó barátok.
Ha a Pál kéménye füstöl,
Péter attól mindjár’ tüszköl;
Ellenben a Péter tyukja
Ha kapargál
A szegény Pál
Háza falát majd kirúgja;
Ebből aztán lesz hadd-el-hadd,
Mely a kert alá is elhat!
Ez sem enged, az se hagyja,
S a két ház kicsinye, nagyja
Összehorgolnak keményen,
Mint kutyájok a sövényen
Innen és túl összeugat
S eszi mérgében a lyukat.
De, hogy a dologra térjek,
Emberemlékezet óta
Állott egy magas diófa,

Díszeül a Pál kertjének.
A szomszédba nyúlt egy ága,
Melyet Péter, minthogy róla
A dió is odahulla,
Bölcsen eltűrt, le nem vága.
Történt pedig egy vasárnap,
Hogy a fentírt fülemile
Ép’ a közös galyra üle,
Azt szemelvén ki oltárnak,
Honnan Istent jókor reggel
Magasztalja szép énekkel:
Megköszönve a napot,
Melyre, im, felvirradott.
A sugárt és harmatot,
A szellőt és illatot;
A fát, melynek lombja zöld,
A fészket, hol párja költ,
Az örömet, mely teli
Szivecskéjét elteli;
Szóval, ami benne él
S mit körében lát, szemlél,
Azt a pompát, fényt és szint,
Mely dicsőség
- Semmi kétség Ő érte
Jött létre
Csupán ő érette, mind!
Elannyira, hogy Pál gazda,
Ki gyönyörrel ott hallgatta,
Így kiáltott örömében:
„Istenem uram,
Beh szépen
Fütyöl ez az én madaram!”
„Kendé bizony az árnyéka!
Mert olyat mondok, hogy még a...”
Hangzik átal a sövényen
Egy goromba szó keményen.
„Hát kié - pattogja Pál Mikor az én fámra száll?”
„De az én portámon zengett:
Hogy illetné a fütty kendet!”
Pál nem hagyja: őtet uccse!
Péter ordít: ő meg úgyse!
Többrül többre, szórul szóra,
Majd szitokra, majd karóra,
Majd mogorván
Átugorván
Ölre mennek, hajba kapnak;
Örömére a szent napnak
Egymást ugyan vérbe-fagyba, Hanem a just mégsem hagyva.
Pál azonban bosszút forral,
És ahogy van, véres orral
Megy panaszra, bírót búsit,
S melyet a vérszenny tanúsit
A bántalmat előadja.
Jogát, úgymond, ő nem hagyja,

Inkább fölmegy a királyig
Térden csúszva: de a füttyöt,
Mely az ős diófárul jött,
Nem engedi, nem! halálig.
Nyomatékul egy tallért dob
Az igazság mérlegébe,
Mit a biró csúsztat a jobb
Oldalon levő zsebébe.
Pétert sem hagyá pihenni
A nagy ártatlan igazság:
Nem rest a biróhoz menni
Hogy panaszát meghallgassák.
Így s úgy történt, - elbeszéli,
Övé a fütty, ő azt véli:
Nincs vármegye,
Ki elvegye,
Nincsen törvény, nem lehet per,
Hisz azt látja Isten, ember! De, hogy a beszédet össze
Annál jobb rendben illessze,
Az ütlegből sokat elvesz
És a joghoz egy tallért tesz,
Mely is a birói zsebben
Bal felől, a szív iránt,
Meghúzódik a legszebben.
Felderüle a kivánt
Nap, mely a vitát eldöntse,
Hogy a fülemile-pörben
Kinek szolgál a szerencse.
Ámde a birót most cserben
Hagyja minden tudománya,
És ámbátor
Két prokátor
Minden könyvét összehányja,
S minden írást széjjeltúr is:
Ilyen ügyről,
Madárfüttyről,
Mit sem tud a corpus juris;
Mignem a biró, haraggal
Ráütvén a két zsebére
S rámutatván a két félre,
Törvényt monda e szavakkal
A szegény fülemilére: Hallja kendtek!
Se ide nem, se oda nem
Fütyöl a madárka, hanem
(Jobb felől üt) nekem fütyöl,
(Bal felől üt) s nekem fütyöl:
Elmehetnek.

*
Milyen szép dolog, hogy már ma
Nem történik ilyes lárma,
Össze a szomszéd se zördül,
A rokonság
Csupa jóság,
Magyar ember fél a pörtül...
Nincsen osztály, nincs egyesség
Hogy szépszóval meg ne essék,
A testvérek
Összeférnek,
Felebarát
Mind jó barát:
Semmiségért megpörölni,
Vagy megenni, vagy megölni
Egymást korántsem akarja.
De hol is akadna ügyvéd
Ki a fülemile füttyét
Mai napság felvállalja!?

Balassi Bálint
Így kesereg, szerelmesét ok nélkül elhagyván:
Fájdalmam öregbül naponként bűnemtül,
Mert mint gyümölcsiért diófát ág közül,
Tőlem úgy elverém javáért ok nélkül.

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz
Ne kérdezd, barátném! mint töltöm időmet,
S távolléted alatt kedvem miben lelem!
Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet,
Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem.
Lefestem szüretem estvéli óráit,
Ha már cselédimet nyugodni eresztem,
És csak alig hallom a vígság lármáit,
Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem.
Leplembe burkolva könyökemre dűlök,
Kanócom pislogó lángjait szemlélem,
A képzelet égi álmába merűlök,
S egy szebb lelki világ szent óráit élem.
Az őszibogárnak búsongó hangjai
Felköltik lelkemnek minden érzéseit,
S az emlékezetnek repdező szárnyai
Visszahozzák éltem eltűnt örömeit.

Cowley verse:

"The Walnut then approached, more large and tall
Her fruit which we a nut, the gods an acorn call:
Jove's acorn, which does no small praise confess,
T've called it man's ambrosia had been less;
Nor can this head-like nut, shaped like the brain
Within, be said that form by chance to gain,
Or Caryon called by learned Greeks in vain;
For membranes soft as silk her kernel bind,
Whereof the inmost is of tenderest kind,
Like those which on the brain of man we find.
All which are in a seam-joined shell enclosed,
Which of this brain the skull may be supposed.
This very skull enveloped is again
In a green coat, her pericranium.
Lastly, that no objection may remain
To thwart her near alliance with the brain,
She nourishes the hair, remembering how
Herself deform'd without her leaves does show;
On barren scalps she makes fresh honours grow.
Her timber is for various uses good;
The carver she supplies with useful wood,
She makes the painter's fading colours last,
A table she affords us, and repast;
E'en while we feast, her oil our lamp supplies;
The rankest poison by her virtues dies,
The mad dog's foam, and taint of raging skies.
The Pontic king, who lived where poisons grew,
Skilful in antidotes, her virtue knew.
Yet envious fates, that still with merit strive,
And man, ungrateful, from the orchard drive
This sovereign plant; excluded from the field,
Unless some useless nook a station yield,
Defenceless in the common road she stands,
Exposed to restless war of vulgar hands;
By neighbouring clowns and passing rabble torn,
Batter'd with stones by boys, and left forlorn."

Eminescu: Miért nem jössz? DE CE NU-MI VII
Vezi, rindunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc,
S-aseaza bruma peste vii De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?
O, vino iar in al meu brat,
Sa te privesc cu mult nesat,
Sa razim dulce capul meu
De sinul tau, de sinul tau!
Ti-aduci aminte cum pe-atunci
Cind ne primblam prin vai si lunci,
Te ridicam de subsuori
De-atitea ori, de-atitea ori?
In lumea asta sunt femei
Cu ochi ce izvorasc scintei...

Dar, oricit ele sunt de sus,
Ca tine nu-s, ca tine nu-s!
Caci tu inseninezi mereu
Viata sufletului meu,
Mai mindra decit orice stea,
Iubita mea, iubita mea!
Tirzie toamna e acum,
Se scutur frunzele pe drum,
Si lanurile sunt pustii...
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?

MIÉRT NEM JÖSSZ
Lásd, a fecskék messze szállnak,
Hull a lombja a vén fának,
Éket, pompát elvisz az ősz, Miért nem jössz, miért nem jössz?
Karjaimba jöjj el megint,
Űzd el tőlem a bút, a kínt,
Árva fejem hadd pihenjen
Kebeleden, kebeleden!
Emlékszel-e, tudod - régen Elbolyongtunk künn a réten
S karjaimmal, kedves alak,
Átfogtalak, átfogtalak?!
E világon vannak nék még,
Kiknek szeme lángokban ég,
Bármi szépek, bájlók azok,
Nem olyanok, nem olyanok!
Szemeidnek bájló fénye
Ráhullt lelkem éjjelére,
Estcsillagnál szebb vagy nekem,
Szép kedvesem, szép kedvesem!
Őszi napok egyre szállnak,
Lombja lehullt a vén fának,
Éket, pompát elvitt az ősz...
Miért nem jössz, miért nem jössz?!
(1889)
Brán Lőrinc fordítása

MIÉRT NEM JÖSSZ?
Nézd, indul már a fecskehad,
Diófáról a lomb szakad.
Szőlők felé dért küld az ősz,
Miért nem jössz, miért nem jössz?
Ó, jöjj karomba, jöjj megint,
Szomjú szemem rád hadd tekint,
S édes nyugvásom ott legyen
A kebleden, a kebleden.
Idézed-é a múlt időt,
Bejártunk völgyet és mezőt,
Karommal átkulcsoltalak,
Úgy óvtalak, úgy óvtalak!
Sok asszonyt hordoz még e föld,
S szemükben szikrázó gyönyört,
De mint te - légyen bár csodás Nincs senki más, nincs senki más.
Mert lelkem árva éjjelén
Derűt te küldesz énfelém,
Szebbet, mint csillag-hatalom:
Én angyalom, én angyalom!
Az esztendő későre jár,
Szakad a lomb az útra már,
Tar földeken tanyáz az ősz...
Miért nem jössz, miért nem jössz?
(1939/1972)
Berde Mária fordítása

ÓH, MÉRT NEM JÖSSZ IDE?
Már útra kelt a fecske mind,
Diólevél pereg le kint,
A szőlőt dér teríti be Óh, mért, óh, mért nem jössz ide?
Siess vágyó karomba hát,
Hadd nézzek szomjazón reád,
Fejem pihenjen édesen
Hó-kebleden, hó-kebleden!
Hányszor bolyongtunk egykoron
A völgy ölén s a hegyfokon,
S felkaptalak szép könnyedén
Ezerszer és ezerszer én!
Van itt a földön nő elég,
Kinek szemében csillag ég,
De bárha fenséges, ha nagy:
A szebb te vagy, különb te vagy!

Hisz' te sugárzol egyre friss
Derűt komoly lelkembe is,
Nem szebb a csillag fénye sem,
Én kedvesem, szerelmesem!
Most újra késő őszre jár,
A lomb az útra hull le már,
Tar lanka nyúlik messzire...
Óh, mért, óh, mért nem jössz ide?
(1960/1968)
Franyó Zoltán fordítása

MIÉRT NEM JÖSSZ?
Látod, a fecske útra kél,
Hull már a diófalavél,
Szőlőkre deret ejt az ősz Miért nem jössz? Miért nem jössz?
A karjaimba, oh, repülj,
Hadd nézlek telhetetlenül.
Pihenjen édesen fejem
A kebleden, a kebleden!
Jut-e eszedbe, egykoron
Bolyongva völgyben s halmokon
Öleltem a derekadat
Olyan sokat, olyan sokat?
Tele van nővel a világ,
Kiknek a pillantása láng...
De oly meleg tekintete
Nincs egynek se, nincs egynek se!
Mert lelkem deríted te fel
Lelked örök derűjével,
Minden csillagnál szebb nekem
A kedvesem, a kedvesem!
Az idő késő őszre jár,
Száraz levél az útra száll,
Tarolt határra köd esőz,
Miért nem jössz? Miért nem jössz?
(1929/1939)
Finta Gerő fordítása

Ó, JÖSSZ-E MÁR...
Látod: a fecske útra kél,
Hull a sápadt diólevél;
Deres a szőlő őszre jár Ó, jössz-e már, ó, jössz-e már?
Karomba veszlek itt megint,
Míg szemem szomjan rád tekint,
S fejem válladon elpihen
Szép szeliden, szép szeliden.
Hányszor bolyongtunk, édesem,
E völgy ölén s a réteken,
S fölemeltelek, drága társ,
Hogy messze láss, hogy messze láss!
Vannak e földön mindenütt
Szép nők: szikrákat szór szemük,
De mint te, oly kedves, komoly
Nincsen sehol, nincsen sehol!
Te vagy a lelkem, életem:
Tündökölsz tisztán, fényesen;
Hol is találnék csillagot,
Mely így ragyog, mely így ragyog?
Késő ősz van, csillan a dér,
Halkan csörren a holt levél,
Didereg a puszta határ Ó, jössz-e már, ó, jössz-e már?
(1947/1974)
Képes Géza fordítása

MIÉRT NEM JÖSSZ?
Látod, a fecske útra kél,
Lehull a diófalevél,
Rászáll a szőlőre a dér Miért nem jössz? Miért? Miért?
Jöjj, s én karomban tartalak:
Vágyó szemmel hadd lássalak,
S hadd nyugtassam megint fejem
A kebleden, a kebleden!
Míg jártam - emlékszel? - veled
A dombokat, a völgyeket,
Hányszor karomba vettelek,
Úgy vittelek, úgy vittelek!
Van nő a földön annyi még,
S szemükben édes szikra ég...
Lehetnek mind, mind drága nők,
De mások ők, de mások ők.

Az a fény te vagy egyedül,
Akitől lelkem földerül Nem szebb a csillag fénye sem,
Szép kedvesem, szép kedvesem!
Késő van, ősz van jön a tél,
Az útra száll a falevél,
És puszta most a régi rét...
Miért nem jössz? Miért? Miért?
(1969)
Nagy Kálmán fordítása

Nazim Hikmet: A diófa
Ceviz Agaci
Basim köpük köpük bulut, içim disim deniz,
ben bir ceviz agaciyim Gülhane Parki'nda,
budak budak, serham serham ihtiyar bir ceviz.
Ne sen bunun farkindasin, ne polis farkinda.
Ben bir ceviz agaciyim Gülhane Parki'nda.
Yapraklarim suda balik gibi kivil kivil.
Yapraklarim ipek mendil gibi tiril tiril,
kopariver, gözlerinin, gülüm, yasini sil.
Yapraklarim ellerimdir, tam yüz bin elim var.
Yüz bin elle dokunurum sana, Istanbul'a.
Yapraklarim gözlerimdir, sasarak bakarim.
Yüz bin gözle seyrederim seni, Istanbul'u.
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarim.
Ben bir ceviz agaciyim Gülhane Parki'nda.
Ne sen bunun farkindasin, ne polis farkinda.
A DIÓFA
Fejem fölött habos felhő, kinn habos a tenger.
Öreg nagy diófa vagyok a Gülhane parkban.
Görcsös, öreg, nagy diófa, metszett, nyesett, vésett,
Te sem tudod, sem a rendőr, senki se tud róla.
Öreg, nagy diófa vagyok a Gülhane parkban.
Lombom reszket, villog, akár tengerben a halraj.
Leveleim selyemkendők, reszketést simítják,
Tépj belőle, ó, kedvesem, könnyedet itatják.
Leveleim a kezeim, százezer kezem van,
Kezeimmel simogatlak, s simogatom Isztambult.
Leveleim a szemeim, ámulattal nézlek,
Százezerszer nézlek Téged, s Isztambult szemlélem.
Leveleim ütnek, vernek, akár százezer szív.
Öreg, nagy diófa vagyok a Gülhane parkban.
Te sem tudod, sem a rendőr, senki se tud róla.
EL NOGUER
Sóc amerat de mar, núvols d’escuma per damunt del meu cap
Sóc un noguer en el parc de Gulhane
Un vell noguer, nuc a nuc, veta a veta

Aixo ningú no ho sap, ni tu, ni tan sols la policia
Sóc un noguer en el parc de Gulhane
Les meues fulles s’estremeixen, com els peixos en l’aigua
Les meues fulles són suaus com un mocador de seda
Agafa’n, estimada, per a eixugar les teues llagrimes
Les meues fulles són les meues mans, tinc cent mil mans
Jo toque amb cent mil mans, toque Istanbul
Les meues fulles són els meus ulls, mire encisat
Contemple amb cent mil ulls, i contemple Istanbul
Les meues fulles glateixen, glateixen com cent mil cors
Sóc un noguer en el parc de Gulhane
Aixo ningú no ho sap, ni tu, ni tan sols la policia.
LE NOYER
Je suis tout imprégné de mer et sur ma tęte écument les nuées
Dans le jardin de Gulhané, voilŕ que je suis un noyer
Un vieux noyer tout émondé, le corps couvert de cicatrices
Nul ne le sait, ni toi, ni męme la police.
Dans le jardin de Gulhané, voilŕ que je suis un noyer
Et tout mon feuillage frémit comme au fond de l'eau le poisson
Et comme des mouchoirs de soie, mes feuilles froissent leurs frissons
Arrache-les, ô mon amour, pour essuyer tes pleurs.
Or mes feuilles, ce sont mes mains, j'ai justement cent mille mains
De cent mille mains je te touche et je touche Istanbul
Mes feuilles ce sont mes yeux, et je regarde émerveillé
De cent mille yeux je te contemple et je contemple Istanbul
Et mes feuilles battent et battent comme cent mille coeurs
Dans le jardin de Gulhané, voilŕ que je suis un noyer
Nul ne le sait, ni toi, ni męme la police.

Ovidius elégiája a diófáról.
Angolul:
I am the Walnut of the side of the high road.
I always lived faultlessly,
But the passers-by throw me stones
Happy, the one which grew in an enclosure
He only has to pay his due to his owner!
He does not hear the noise and the screeching of wheels
and does not know the dust of the high road besides
He can offer his entire production in homage to his owner
And accounts him exactly…
However, if you have no reason to burn or knock me down
Take me with mercy, and without idle more and more, continue your way.
Franciául:
C'est moi le noyer du bord de la grande route.
J'ai toujours vécu d'une façon irréprochable,
Pourtant les passants me lapident :
Heureux le sujet qui a poussé dans un enclos :
Il peut ainsi ne payer redevance qu'a son propriétaire !
Il n'entend ni le tapage des hommes ni le crissement des roues
Et ne connaît pas la poussiere de la grande route voisine.

Il peut a son maître faire hommage de toute sa production
Et lui rendre des comptes exacts...
Par contre, si vous n'avez aucun motif pour me bruler ou m'abattre,
Prenez-moi a merci et, sans muser davantage, continuez votre voyage...
Magyarul:
Diófa vagyok az országút szélén.
Mindig hibátlan volt életem,
De az erre járók kővel dobáltak
Az a boldog, aki kertben nőtt
Ő csak gazdájának tartozik!
Nem hallja a zajongást, sem a kerekek csikorgását
És nem is tud az országút poráról
Hódolattal nyújthatja teljes termését gazdájának
És pontos számot ad neki...
Ha nincs rá okod, hogy megégess vagy ledönts,
Légy hozzám irgalmas, ne henyélj, folytasd utad tovább és tovább.

Rudolf Alexander Schröder: Szeptember (óda)
September-Ode
Mir ist noch immer, wie mir vorzeiten war,
Als durch den Garten, unter den hangenden,
Fruchtüberladnen Apfelbäumen
Mitten ins Schattengewirr der Vollmond
Aufs Rasenfeld verlorene Zeichen schrieb,
Die sich verschoben, wenn aus dem knorrichten,
Umfinsterten Genist ein Apfel
Fiel und die raschelnden Zweige wankten.
Der Nussbaum stand vor breiterer Dämmerung
Und barg in Blätterbuchten die reife Tracht,
Da schon ins Gras vereinzelt schwarzer,
bitterer, beizender Abfall hinlag
Und modrig barst, und aus dem zerschlissnen Balg
Die Kerngehäuse kollerten. - Apfelruch
Und brauner Würzgeschmack der Walnuss
Lief mit dem Atem der Spätjahrsrose
Durch schalen Heuduft sterbender Sommerzeit
Und schräger Mond, der drüben im schlummernden,
Im Strom den schmalen Spiegelstreifen
Zog, den die Schleier des Schilfrohrs säumten.
September war's und heitere Nacht und warm,
Warm wie die Nacht hier droben und hell, wie hier
Der volle Mond durch Apfelbäume
Blickt und am Grunde die Schatten sprenkelt.

Magyar versek
Vázlat:
Alelga: Dióhéj
Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson
Ádám Tamás: Elhagyott diófa
Babits Mihály: Dzsungel-idill
Babits Mihály: Egy perc, egy pille
Babits Mihály: (Nyolc óra)
Babits Mihály: A lírikus epilógja
Báthori Csaba: Szórend-csere
Baka István: Az apokalipszis szakácskönyvéből (III)
Baka István: Ősz van az űrben
Bakos Ferenc: Újév
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához
Bálint Lea: Boldogságom erdeje 9
Bencze S. Gábor: ab szúrd ki
Bertók László: Diófa és kutya
Bogdán József: Egy falusi pap verse. Helyzetjelentés
Buth Emília versei
Czegő Zoltán: Nosztalgia
Csanádi Imre két verse
Cseh Károly: Megbolydult idő
Deák Mór: Kopog a dió
Dévai Nagy Kamilla: Fénykép az ágyam felett
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony
Faludi Ádám: Zacskós vers
Fáy Ferenc: Őszi áhítat
Garaczi László: Kúnó, a zöld diómanó
Gulyás Pál: A viharzó diófa
Hervay Gizella: Diófa
Horváth-Varga Sándor: A három diófa
Illyés Gyula: A mécsesre a diófán
Kányádi Sándor: Alázuhanó diólevélre
Kányádi Sándor: Sóhajtás
Kenéz Ferenc: Az emlékiratok jelentőségéről
Kéri János: Őszi varjak
Kiss Benedek: Diófáim terebélyesedésekor
Kiss László György: Találmány volna
Kovács András Ferenc: Sinfonietta Bambinesca
Kovács István haikuja
Kuti Csongor: Agg diófa tánca
Lehoczky Károly: Diófák
Létay Lajos: Két diófa
Lévay Erzsébet: Vidám őszi dal
Lukács Gergely Sándor két haikuja
Mihályi Molnár László: A magányos diófa
Mosonyi György: Sárga diólevél
Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy
Mudra Csaba: Sóhajtva könyöklő
Nagy Gábor: Nagyapám diófái
Nagy Imre: Diófámhoz
Nagy László: Dióverés
Nehrer Lajos: Ágas-bogas
Pap József: Haiku-változatok diósomra és a szélre
Pákolicz István: Dió

Pintér Lajos: Az univerzum dióhéjban
Pósa Lajos: Keringélő dal
Rakovszky Zsuzsa: Gravitáció
Reményik Sándor: Érik
Rónay György: A közelítő tél
Sida: Dióhullás
Simon István: Ősz felé
Simon Zsolt: Hozzám tartozol
Sík Sándor: Őszi kertben
Szauer Ágoston: Szemléletek
Szegedi Kovács György: Diófa alatt
Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége
Szent-Gály Kata: Emlékek földje
Szent-Gály Kata: Érik a dió
Szent-Gály Kata: Hajnali köd
Szent-Gály Kata: Szüretelés előtt
Szent-Gály Kata: Tsudálatos böltsesége az Kertész Testvérnek
Szepesi Attila: Útonálló
Szolcsányi Ákos: Szüret
Szondi Béla: Zsugorodó valóság
Takáts Gyula: Szüreti vers
Tornai József: Gyerekek és gabonák istene
Tornai József: Hajamnál fogva
Tornai József: Homokredők
Töreky László: Tél
Varga József: "Berzsenyinél"
Varga József: Tél
Vargovics József: Dióverés
Veress Miklós: Balambér
Vékony Andor: November
Zrínyi Miklós: Fantasia poetica (részlet)
Ismeretlen költő: Diólopkodó
Amatőr költő Kleopátra álnéven: Dió

Magyar népmesék
A kicsi dió (székely népmese)
Illusztráció: Jankovics Marcell rajzfilmjének képei
Élt egyszer egy szegény ember, s annak annyi volt a gyermeke, mint a hangyaboly. A
gyermekek sokszor harmadnapig sem kaptak egy falatkenyeret, olyan nagy szükség
volt a háznál. A szegény ember azért elindult, hogy valami kevés ennivalót keressen
a gyermekei számára.Amint megy egy erdős helyen, eleibe áll az ördög ember képében, sazt kérdi tőle:
- Hova mész, te szegény ember?
- Én megyek, hogy egy kis élelmet szerezzek a gyermekeimnek, havalamihez nem fogok, mind meghalnak
étlen - feleli a szegény ember.
Arra azt mondja az ördög:
- Azért egy tapodtat se menj tovább, majd én adok neked egy olyan portékát, amit ha okosan használsz,

gazdag leszel, s nem lesz sohaszükség a házadnál. Nesze ez a kicsi dió, ennek az a tulajdonsága, hogy akármit
parancsolsz neki, mindjárt meglesz egyszeribe.
- De hát én azért neked mit adjak? - azt kérdi a szegény ember.
- Én nem kérek sokat - feleli az ördög -, csak azt add nekem, amit te nem tudsz a házadnál.
A szegény ember gondolkodik, hogy mi volna az, amit ő nem tud. De semmi eszébe nem jutott, s minthogy
erősen meg volt szorulva, odaígérte. Akkor az ördög átadta a diót a szegény embernek, s elváltak egymástól.
Hazaérkezik a szegény ember a dióval, s kérdi a felesége:
- Hát hoztál-e valami ennivalót? Mert szinte halunk éhen, úgy oda vagyunk!
- Én, hallod-e, semmi ételfélét nem hoztam - azt mondja a szegény ember -, hanem hoztam egy ritka diót. Ezt
pedig adta nekem egy ember, s az azt mondotta, hogy ennek a diónak akármit parancsoljak, minden éppen
úgy lesz.
- S ezt miért adta neked, mert tudom, hogy ingyen csak nem adta - kérdi a felesége.
Azt mondja rá a szegény ember:
- Nekem egyebet nem mondott, csak annyit, hogy amit én a házamnál nem tudok,
azt adjam neki a dióért. Én gondolkodtam, de semmit se tudtam olyat, oda is
ígértem.
Arra fellobban a felesége, s azt mondja:
- No, te pogány, mit tettél, látod-e, én most várok gyermeket, s te azt nem tudtad eddig, s eladtad előre a
gyermekünket.
- Már, feleség arról én nem tehetek, ennek most már úgy kell lenni - azt mondja az ember, s parancsol a
diónak: - No, te kicsi dió, az én házam népének velem együtt étel, ital, ruházat s minden bőven legyen!
S arra meglett minden, amit az ember mondott, s a háznép olyan jóllakott a legfinomabb ételekkel, ahogy
többször sohasem. A gazda mármost még nagyobbra akart terjeszkedni, s parancsolta a diónak, hogy neki a
kicsi háza helyett legyen egy szép kőháza, körülötte szép kertek, a mezőn, közel a faluhoz, az ő számára szép
kaszálók s szántóföldek, azonkívül mindenféle marhák, majorságok. Meg is lett minden, éppen az ő
kívánsága szerint.
Gazdag ember lett a szegény emberből, s közben a feleségének is megszületett a gyermeke. Mikor a
legderekasabban folytatnák a gazdaságot, egyszer egy estefelé hozzá megy két öreg ember, s szállást kérnek
tőle éjszakára. Ő adott is szállást örömmel s jó vacsorát.
Este, ahogy vacsorálnak, azt mondja a két öreg a beszéd között a gazdának:
- Tudjuk mi, hogy az ördög eljön az éjjel, hogy ha lehet, elvigye a te legkisebb
gyermekedet, akit te nem tudva, szorultságból odaígértél neki. Mi azért jöttünk,
hogy az ártatlant megmentsük, hogy ne essék az ördög kezébe. Fogadd meg a mi
szónkat: mikor lefekszünk, tegyél az asztalra az ablak mellé egy egész kenyeret,
hadd legyen az ott az éjjel.
A gazda az asztalra teszi a kenyeret, s azzal lefeküsznek, s elalusznak mind, ahányan voltak. Mikor
legmélyebben aludnának, egyszer tova éjfél felé kinn az ablak alatt megszólal az ördög, s azt mondja:
- Hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél nekem, mikor az erdőben találkoztunk? Add ki most, én azért
jöttem.
E szavakat a háziak közül senki sem hallotta, mivel mind aludtak, de a kenyér megszólalt az asztalon, s azt
mondta:
- Csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy keveset, tűrj te is, mert én is eleget tűrtem s várakoztam. Engem

még az elmúlt esztendőben ősszel elvetettek a földbe, egész télen ott ültem s várakoztam, várakozzál te is.
Mikor kitavaszult az idő, akkor nőni kezdtem lassanként, s vártam, hogy nagyra nőjek, várj te is. Mikor az
aratás eljött, valami horgas vassal nekem estek, levagdaltak, csomóba kötöttek, de tűrnöm kellett, tűrj te is.
Azután szekérre raktak, egy rúddal lenyomtattak, a faluba vittek, s várakoztam, várakozzál te is. Ott
asztagba raktak, rám tapodtak, hogy ropogtam bele, s tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan behánytak a csűrbe,
valami összebogozott két darab fával agyba-főbe s két oldalba is jól megvertek, de tűrnöm kellett, tűrj te is.
Onnan zsákba gyúrtak, malomba vittek, két keringő kő közé öntöttek, hogy egészen összeromlottam. De el
kellett tűrnöm, tűrj te is. Onnan hazavittek, tekenőbe tettek, rám töltöttek valami sós vizet, s az öklükkel két
óra hosszat dömöcköltek, gyúrtak, kínoztak engem. S akkor, ami legnagyobb kín a világon, egy behevített
égő tüzes kemencébe behánytak egy nagy falapáttal, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Ott jól megsütöttek, még
meg is égettek, onnét kitettek, ide behoztak, egy nagy vaskéssel darabokra hasogattak. No, látod már, hogy
én mennyit tűrtem, szenvedtem s várakoztam, tűrj s szenvedj, svárakozzál te is.
Az ördög erősen bízott, hogy mihelyt a beszédnek vége lesz, övé lesz a gyermek, de abban bizony
megcsalatkozott, mert éppen a beszéd végével megszólalt a kakas, s azontúl nem lehet neki hatalma az
emberek között. Azért hát elfutott a maga országába. Így maradott meg a gazdának a kicsiny gyermeke.
Jókor reggel a gazda jó reggelit adott a két öreg embernek, s megköszönte a feleségével együtt, hogy a
fiacskájukat megmentették az ördög kezétől. A két öreg avval továbbutazott, s a szegény ember meg a
felesége ma is gazdagon él, hacsak a kicsi diót el nem vesztettékazóta.

Három dió
Volt egyszer egy igen–igen szegény ember. Olyan erősen szegény volt, hogy a három árva gyermekén kívül
egyebe sem volt. Még azokat sem tudta mivel eltartani. Egy nap azt mondta nekik:
– Na, fiaim, vegyétek az utat elejetekbe, s menjetek, ki merre lát, mert én nem tudlak titeket tartani. Nincs
mivel, mert én szegény ember vagyok.
El is ment a három testvér, s mikor egy keresztúthoz értek, azt mondták, hogy három esztendő múlva itt
találkoznak, s akkor meglátják, ki mit szerzett. El is váltak, elmentek, ki merre.
Mikor betelt a három esztendő, eszébe jutott a legkisebb fiúnak, hogy haza kell indulnia. Egy öregembernél
szolgált. De olyan becsületesen szolgált, hogy örökké jobban megcsinált mindent, mint ahogy mondták. Egy
nap az öreg elé állott.
– Na, öregapám, betelt a három esztendő, s immár el kell mennem, hogy találkozzam a testvéreimmel. Amit
megérdemlek, azt add nekem fizetségbe.
Az öregember fel is kelt, elővett háromszáz aranyat, három diót, s letette az asztalra.
– Na, fiú, ha a pénzt elveszed, tudd meg, nem adom tiszta szívből. De ha elveszed a diót, azt tiszta szívből
adom.
A fiú azt gondolta magában: "Amilyen tiszta szívből én őket szolgáltam, ha olyan tiszta szívből találja adni a
diót, akkor azt veszem el." Mondja is a fiú:
– Na, maradjon békével, öregapám! Elveszem a három diót, mert azt tudom, tiszta szívből adja, s ha élünk,
még megtérek ide.
– Járj békével, s az Isten adjon szerencsés utat, de én tudom, hogy ide hozzám soha meg nem kell térned.
Ment a fiú a keresztúthoz, s összetalálkozott a testvéreivel. Kérdik is egymást, ki mit kapott, mutassa meg.
Testvérei elővették a sok aranyat, ő pedig a három diót. Kezdték szidni a testvérei, hogy három esztendőt
három dióért szolgált.
– Nem baj, én ezt is szeretem. Nekem ez is jó, mert tiszta szívből adták.
A testvérek elzavarták a kisebbet, hogy ne egyszerre menjenek haza, mert ha édesapjuk meglátja a három

diót, nem állja meg szidalom nélkül.
A kicsi bement az erdőbe, megvárta, míg testvérei előremennek, majd ő is elindult utánuk. Mentében
megéhezett, de étele nem volt. Egy kúthoz ért, s azt gondolta magában: ha nincs mit egyen, legalább igyon.
De mi jön eszébe? Törjön csak meg egy diót, megeszi, arra csak jobban esik a víz.
Elő is veszi a diót, de mikor megtöri, megrémül. Csorda juh kezdett kifolyni belőle. Csengettyű a nyakukban,
de annyi volt, hogy nem is tudta megolvasni! "Ej – gondolta magában –, van, mivel édesapámhoz
hazamennem." Elfelejtette a szomorúságát, étlenségét, csak mehessen haza.
Az úton eszébe jutott, hogy még egy diót meg kéne törni. Mikor azt is megtörte, marhák kezdtek kifolyni
belole, s ökrök. Legutoljára egy szekér, két szép ökörrel befogva. Felült a szekérre, a juhok s a marhák,
mintha parancsra tennék, olyan szépen ballagtak utána.
Közel a házhoz eszébe jut a harmadik dió is. "Törjem csak fel ezt is, ne vigyem épen haza." Abból meg egy
világszép leány szállott ki. Mikor a fiú meglátta, úgy megörvendett, azt se tudta, hol van.
Mikor a másik két testvér hazaért, éppen csak megmutatták az aranyat, ki mit kapott, hát csak megérkezett
a kisebb is. Egy esztena juhval, egy csorda marhával, s egy szép leánnyal az ökrös szekéren. Megijedt a két
testvér, mikor meglátták, hogy honnét kapta ő azokat, mert mikor elváltak, csak három diója volt.
– Ugye, mondtam én nektek, hogy azt tiszta szívből adták. Nem lehet, hogy az ember csak a pénznek
örvendjen. Abból a három dióból kelt ki minden, amit itt láttok. Most kacagjatok, ha tudtok!
Elindult a másik két testvér is, hogy megkeressék az öreget, akinél szolgált, de sem az öreget nem kapták
meg, sem ők nem tértek meg többet soha.
Kisebb öccsük otthon maradt, s eltartotta édesapjukat is haláláig. S ő maga máig is él, ha meg nem halt.
Még most is feji azt a nagy esztena juhot.

Mesék magyar és német nyelven
Lelkes Miklós: Gúnyos minimesék /9/
KEMÉNY DIÓ
A diót belül kukac rágcsálta, kívülről pedig kisegér.
A kisegér gyorsabb volt, ami nem csoda, hiszen a hernyónak nem is volt foga, hanem csak dióbélreszelője.
Az egérke megörült a kukacos dióbélnek, mivel nem volt vegetáriánus, hanem csak kukacot, dióbelet
berántibánus:
- Cincin! Jó a biodió!
A biokukac viszont nem örült az egérkének, pedig az egérke is bioegér volt. Olykor nehéz osztozni mások
örömében!
Később egy biomacska is előkerült.
Meg egy bölcselő is, aki megcsóválta a fejét:
- Hej, de bonyolult ez a bioélet is, hát még, ha denaturálják! Minek túldenaturálni? Fogas kérdés, kemény
dió! Nem kellene!
A bölcselőnek igaza volt, de mit ér manapság egy okos biogondolat?! Bizony, csúnyán néznek arra a
denaturálók!
No, és még ha csak csúnyán néznének, de le is...értékelik!

Tenke András nyírgyulaji szolgalegény diófás története (forrás: Buday-Ortutay: Parasztmesék)
Lakott a faluba egy Dulaó Lászlaó nevezetű. Annak a kertyébe vaót eggy nagy diófa. Eccer a diófát kiásták.
A diófa alatt vaót eggy nagy üst piéz. De hát elátkozott piéz vaót, hogy aki megleli, annak a gyereke mind
nyomorék legyék. De mikor az embez hozzányúlt a piézhez, táncolni kelletett neki, mer az ördögök
táncoltatták. Szent való, mer apám monta. Gyerekei meg is vannak, de mind sánta, kancsi, gugás. Még az
ember, mikor megfele is halt, az ördögök úgy táncoltatták, ugrálni, mindent kelletett neki csinálni.
Elkínozták nagyon, oszt meghalt.

Ismeretlen szerző: Péter és a diófa
Mikor Péter Krisztus urunkkal utazott, a nagy melegben nagyon elfáradt.
- Hej, Uram, Teremtőm, ott egy szép nagy diófa, feküdjünk le az árnyékába, mert alig húzom már a lábam! mondta Jézusnak.
- Bizony, dőljünk le egy kicsit, mert én is fáradt vagyok! - egyezett bele Jézus.
Ahogy ott hanyatt feküdtek, Péter felnézett a lombok közé. Látta, milyen hatalmas a diófa, mégis milyen kicsi
a termése. Mellettük meg szép nagy tökök terpeszkedtek a szántó szélén.
- Uram, Teremtőm, nézd, micsoda gyönyörű fa, és milyen aprók a szemei! Inkább a tököt adtad volna rá,
amikor a világot teremtetted!
Abban a pillanatban egy dió a Péter orrára esett.
- Mégiscsak jól tetted, Uram, Teremtőm, hogy ilyen kis szemet tettél rá, mert ha a tök esett volna az
orromra, a fejem is szétment volna.

Ismeretlen szerző: Egy zsák dió
- Volt egyszer három fiú. Ezek hárman nagy zsák diót találtak az úton. Tanakodtak, mit tegyenek? Hogyan
osszák el? Végül kisütötték, elmennek egy bölcs remetéhez.
- Osszad el közöttünk, szent atyánk! De úgy osszad el, mintha maguk az istenek osztanák!
- Majd úgy osztom... - mondta a remete, és mosolygott.
Az egyik fiúnak egyetlen szem diót adott, a másiknak egy marékkal, a harmadiknak pedig odalökte az egész
zsákot, melyből alig hiányzott valami. A fiúk elámultak. Morogni kezdtek:
- Nem jól osztottad, bölcs atyánk! Az egyiknek egy marékkal, a másiknak meg egy zsákkal?
- És nekem csak egy szemet? - kiáltotta a legelső. A remete bólintott.
- Úgy osztottam el, ahogy az istenek osztanák. De ha így nem tetszik, majd úgy rakom szét, ahogy a szolgák
osztozkodnak.
És kiszórta a diót a földre, és három egyenlő kupacba rakta a nagy zsák diót, Amikor végzett, rájuk szólt:
- Vigyétek!

A Grimm testvérek meséiben is előfordul a dió. A Kemence című mesében például kincset rejt a dió héja.
Egy hercegnő a varangyok királynőjétől három diót kapott ajándékba, hogy hercegnőhöz méltóan mehessen
férjhez egy herceghez. Mindegyik dióban szépséges ruha volt, a harmadikban egyenesen egy aranyruha.

Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) példameséje a majomkölyökről és a dióról.
Egy fiatal kölyökmajom egy zöld burkú diót szed a fáról. A szájába veszi, és grimaszt vág:
"Ugyan! Anyám azt mondta, a diók jóízűek! Az öregek becsapják a fiatalokat!"
"Ördögbe a dióval!" - és eldobta a diót.
EGy idősebb majom felvette, két kő között megtörte, a belét kiválogatta, megette, és azt mondta neki:
"Anyádnak igaza volt, kedvesem. A diók nagyon jó ízűek. De fel kell azokat nyitni."
"Emlékezz rá, az életben nincs öröm egy kis munka nélkül."

Ludwig Bechstein - Die drei Nüsse
Es war einmal ein Prinz, der war ein großer Jagdliebhaber, und obgleich seine Eltern ihm das Jagen strenge
verboten hatten, so ging er doch eines Tages wieder in den Wald. Hier verfolgte er anhaltend einen Hirsch,
bis dieser sich in ein großes schönes Haus flüchtete, das plötzlich vor dem überraschten Jäger stand, der
aber auch in dieses Asyl dem Hirsch nachfolgte. Es war aber dieses Haus ein bezaubertes Schloß, und
darinnen lebten drei schöne Prinzessinnen unter strenger Obhut ihrer Eltern, welche böse Zauberer waren.
Kaum war der Jüngling eingetreten, so fiel hinter ihm ein starkes Gattertor, und er sah sieh gefangen. Der
alte Zauberer legte ihm gleich eine Arbeit auf, mit der er sich selbst lösen sollte.
Er sollte mit einem hölzernen Beile und mit einer hölzernen Säge eine große Menge Holz zerkleinern, wenn
er dies nicht vollbringe, ward gedroht, würde er sein Leben verlieren. Als der Prinz sehr traurig über die
Unmöglichkeit dieser schweren Aufgabe nachdachte und sich schon auf den unvermeidlichen Tod
vorbereitete, trat die eine Prinzessin zu ihm und sagte mitleidig und freundlich: »Ruhe du jetzt, müder
Jüngling, ich will dich von deiner Sorge befreien und diese dir unmögliche Arbeit für dich vollbringen.« Bald
fiel der Prinz in Schlummer, da er von der Verfolgung des Hirsches sehr ermattet war, und als er erwachte,
war die schwere Aufgabe gelöst. Er dankte der liebreiehen Jungfrau, wobei es geschah, daß ihre Schönheit
und Liebenswürdigkeit sein ganzes Herz bezauberte. Heimlich trug er ihr Herz und Hand an, und die holde
Jungfrau lächelte ihm Gewährung, sagte ihm aber auch schmerzlich, daß es ihn und sie noch schwere
Kämpfe kosten werde, ehe sie zum Ziel gelangen würden. »Denn«, so sagte sie, »meine Eltern werden einen
Tag festsetzen, wo ich mit meinen zwei Schwestern ganz überein angekleidet vor dir erscheinen werde, dazu
mit bedecktem Gesicht, so daß es dir wegen der großen Ahnlichkeit unserer Gestalten schwer werden wird,
mich von ihnen zu unterscheiden; wählst du aber im Irrtum eine meiner Schwestern, so kostet es dich das
Leben - vielleicht auch mich, zur Strafe, daß ich Mitleid mit dir hatte. Doch will ich, Teurer, dir ein Zeichen
geben, mich zu erkennen; sieh hier am Halse eine blaue Ader, welche dir das bange Klopfen meines Herzens
verkünden wird; diese haben meine Schwestern nicht so sichtbar.
Der ängstliche Tag der schweren Wahl kam heran. Die sich ganz ähnlichen Schwestern saßen, überein
gekleidet, mit ihren Eltern in einem Zimmer, in welches der Prinz geführt wurde. Lange sah er zweifelnd
und ängstlich die drei Mädchengestalten an, doch plötzlich gewahrte er die klopfende Ader an dem Halse
seiner auserwählten Braut, die ihm nun von den Eltern zugesagt wurde.
Aber diese hegten beide Zorn und Tücke gegen die jüngste Prinzessin, denn das war des Prinzen Geliebte,
und hätten das Glück gern einer ältern Tochter gegönnt. Dieses wußte die kluge Braut aber recht gut, und
da sie auch etwas von der Zauberkunst verstand, so gab sie irgendeinem Gegenstand im Palaste eine
geheime Kraft, daß, wenn die Mutter aus feindlicher Absicht fragen würde, ob sie und der Prinz schliefen,
eine Stimme immer nein antwortete. Des Nachts kam wirklich auch die Mutter und fragte ein Mal um das
andere: »Schlaft ihr?« Drei Mal ertönte es: Nein! doch beim vierten Mal schwieg es. Jetzt glaubte die Mutter
nun, sie seien eingeschlafen und rief dem Vater ganz laut zu: »Jetzt ist die Zeit, jetzt kannst du den Prinzen
töten!«
Dieses entging den lauschenden Ohren des Prinzen und der Prinzessin nicht; sie flüchteten sich eilend, und
als der Vater mit einem Speer in das Schlafgemach trat, fand er es leer. Als das Brautpaar eine Strecke
geflohen war, sagte die Braut: »Sieh dich um, es brennt mich heiß auf den Rücken.« Der Prinz tat es, sah

sich um und gewahrte hinter sich einen großen Raben. Als er dies der PrInzessin sagte, denn sie selbst durfte
sich nicht umdrehen, sprach sie erschrocken: »Der schwarze Rabe, das ist meine Mutter, welche sich in
diese Gestalt verwandelt hat, ich will mich schnell in einen Garten verwandeln und dich in einen Gärtner,
aber behüte die Blumen sorgfältig, daß sie keine abpflücke.« Sogleich erfolgte die Verwandlung, und der
Rabe umschwärmte kreischend den blühenden Garten, indessen der Gärtner wohl auf seiner Hut war, daß
ihm keine Blume entwendet würde, und wehrte den Raben kräftig ab. Nach langem vergeblichen Streben,
eine Blume nehmen zu können, flog der Vogel zuletzt mit häßlichem Gekreisch davon. Die Prinzessin und
der Prinz nahmen nun wieder ihre natürliche Gestalt an und eilten weiter. Nach einiger Zeit sagte die Braut
wieder: »Sieh dich um, es brennt mich heiß auf meinen Rücken.« Der Prinz sah sich wieder um und
gewahrte einen großen Stoßvogel. Als er es seiner Braut sagte, verwandelte sie sich in einen Teich und ihren
Geliebten in eine Ente. Schnell stürzte der Vogel herab und trank das Wasser so rein aus, daß nicht ein
Tröpfchen mehr darin blieb, dann flog er in die Höhe und ließ drei Nüsse fallen mit dem Zuruf: »Damit,
meine Tochter, wirst du dein Glück machen!« Dieser Vogel war der verwandelte Vater der Prinzessin. Das
Brautpaar nahm nun wieder seine natürliche Gestalt an und erreichte nicht lange darauf eine Mühle.
Der Prinz war aber der Zaubereien und Verwandlungen schon müde; er dachte an seine Eltern, die nicht
wußten, was aus ihm geworden, und sprach zu seiner Begleiterin: »Meine Teure, verbirg dich jetzt in dieser
Mühle und erhole dich; ich will erst einmal in meine Heimat gehen, meine alten Eltern vergehen sonst vor
Gram, wenn ich nicht wieder zurückkehre, dann will ich dich festlich von hier abholen und heimführen.«
Traurig ging die Prinzessin hinein in die Mühle, und da sie unerkannt bleiben wollte, so verdingte sie sich
als Magd hinein und diente da. Der Prinz ging fort nach seiner Heimat. Und bald vergaß er die gute Braut,
die ihn doch befreit und erettet, und verlobte sich mit einer andern Prinzessin. Dieses hörte die Verlassene in
der Mühle, nahm dort Abschied und ging traurig nach dem Schloß des Ungetreuen. Hier öffnete sie eine der
drei Nüsse, es entfaltete sich ein. herrliches Gewand daraus. Darauf ging die Prinzessin mit dem kostbaren
Kleid zu der neuen Braut des Prinzen und ließ ihr das Kleid zeigen. Das gefiel der Braut über alle Maßen
wohl, und sie ließ gleich die Besitzerin kommen und fragen, was sie dafür verlange. Da verlangte jene, ohne
Beisein eines Menschen in das Gemach des Prinzen gelassen zu werden. Dies sagte die Braut zu und
bestimmte die Stunde, in welcher die Prinzessin dem Prinzen nahen durfte. Aber als nun die Unterredung
stattfinden sollte und die Prinzessin in das Gemach des Prinzen trat, fand sie ihn schlafend, denn die arge
Braut hatte ihm einen Schlaftrunk eingegeben, so daß er nicht mit der reden konnte, die ihn zu sprechen
begehrte. Da diese Arme nun so überlistet war, ging sie weinend fort und öffnete ihre zweite Nuß. Aus der
quoll noch ein schönres Kleid, und damit tat die Prinzessin, wie sie mit dem ersten getan. Die habgierige
Braut wollte wohl auch dieses Kleid haben, deshalb sagte sie auch der Prinzessin zu, daß sie ohne Beisein
eines Menschen mit dem Prinzen reden sollte, aber sie hatte einen abgerichteten großen Hund, den ließ sie in
das Gemach des Prinzen kurz vorher, ehe die Prinzessin eintrat, und der bellte nun so laut und fürchterlich,
daß sie erschrak und kein Wort sprechen konnte und weinend fortgehen mußte, denn er ließ sich von dem
Prinzen nicht beschwichtigen. Jetzt nahm sie zur dritten Nuß ihre Zuflucht, öffnete sie, und das
allerköstlichste Gewand, schöner als je eins auf Erden war, kam heraus. Dies trug sie abermals der
Prinzessin hin, ließ sich aber diesmal das Wort geben, daß ihr vergönnt sein müsse, mit dem Prinzen zu
reden, anders würde sie das Kleid nicht lassen. Da siegten die Pracht des Kleides und der Braut Putzsucht
und Eitelkeit über Eifersucht und Tücke, und sie gewährte die erbetene Unterredung.
Als aber nun die Prinzessin zu dem Prinzen trat, gab sie sich ihm zu erkennen und hielt ihm sein Unrecht
sanft vor, sagte ihm auch, wie hartnäckig und arglistig ihr die Unterredung zweimal vereitelt worden sei. Da
schwand alle Neigung zu der Braut aus des Prinzen Herz und kehrte sich wieder zu der sanften und
duldenden Prinzessin. Er führte sie zu seinen Eltern und gab jener andern Braut wiederum den Abschied,
doch die Kleider durfte sie behalten. Als sie sich damit aber schmücken wollte, fiel eins nach dem andern in
eitel Fetzen ihr vom Leibe herab.

Hermann Löns (1866 - 1914): Karácsonyi mese: Lüttjemann und Püttjerinchen

Es war einmal zwei Mooswichte, die lebten in einem alten Steinbruch. Sie hatten ein einziges Kind, das
nannten sie Lüttchemann, weil es noch viel kleiner war, als die Kinder der Mooswichte sonst sind, so klein,
dass es in einer Wiege aus einer halben Walnussschale Platz hatte.
Die alten Mooswichte liebten ihren einzigen Sohn zärtlich; er bekam das feinste Essen: Blumenhonig und
Nusskernbrot und dazu Mondtau und herrliche Spielsachen: goldene Käferflügel, silberne Libellenaugen,
blitzende Kristalle und funkelnde Steine. Als er größer wurde und zu Verstand kam, ließen ihn seine Eltern
etwas Tüchtiges lernen: der Maulwurf lehrte ihn das Graben, der Specht das Meißeln, die Maus das Hobeln,
der Käfer das Bohren, die Spinne das Weben, die Schnecke das Polieren, die Heuschrecke brachte ihm das
Fiedeln und die Mücke das Singen bei. Als Lüttjemann so groß war, dass ihm der Bart wuchs, sagte sein
Vater zu ihm: "Du kannst alleine in der Welt fertig werden. Suche dir eine Wohnung, richte sie dir hübsch
ein, nimm dir eine Frau und sei glücklich mit ihr, wie ich es mit deiner Mutter bin. Und damit dir unterwegs
niemand etwas tut, so hast du hier einen Spieß und Bogen und Pfeile." Und er gab ihm einen Schlehdorn,
einen Bogen aus einer Fischgräte und Pfeile aus Wildschweinborsten mit giftigen Spitzen aus
Bienenstacheln.
Lüttjemanns Mutter weinte sehr, als sie das hörte, und wischte sich mit ihrer Schürze, einem roten
Mohnblatt, die Augen. sie küsste ihren Sohn und sprach zu ihm: "Heirate kein Mädchen, das nicht dünn in
der Mitte, blau in den Augen und blond auf dem Kopf ist. Und hier hast du allerlei auf die Reise mit." Und
sie gab ihm eine Tasche aus Spitzmausfell, darin war: eine Bucheckernflasche mit Bickbeerwein, eine Wurst
aus Schneckenfleisch, ein Brot aus Hirtentäschel.
Lüttjemann wollte auch erst weinen, dass er nun so allein in die Welt hinaus musste, aber er dachte daran,
dass er einen Bart, einen Spieß und Pfeil und Bogen hatte, küsste seinen Vater und seine Mutter und ging
tapfer in die Welt hinaus.
Als er eine Weile gegangen war, wurde er hungrig und setzte sich unter ein Klettenblatt, um zu frühstücken.
Vorher aber rief er, wie es ihn seine Eltern gelehrt hatten: "Ich hab für zwei Mann genug im Sack, ist keiner
da, der mithalten mag?" Da schnurrte es über Lüttjemann, der Zaunkönig kam angeflogen, machte einen
tiefen Knix und sagte: "Ich esse auch nicht gern allein; ich bin so frei und lade mich ein." Sie aßen und
tranken, und als der Zaunkönig satt war, bedankte er sich schön und sprach: "Will man dir etwas tun, so
rufe mich, ich heiße Vogel Wunderlich."
Lüttjemann ging weiter, und als er wieder hungrig wurde, setzte er sich unter einen Fliegenpilz, knöpfte sein
Ränzlein auf und rief: "Ich habe für zwei Mann genug im Sack; ist keiner da der mithalten mag?" Da
raschelte es neben ihm, und der Igel kam, bot Lüttjemann die Tageszeit und sprach: "Ich esse auch nicht
gern allein; ich bin so frei und lad mich ein." Sie aßen und tranken, und als der Igel satt war, bedankte er
sich schön und sprach: "Will man dir was tun, so rufe mich; ich bin das Tierchen Pickedich."
Lüttjemann ging weiter, und als er wieder hungrig war, setzte er sich unter einen Brombeerbusch und lud
sich wieder Gesellschaft ein. Da kam der Hirschkäfer, machte einen Diener und vesperte mit, und als er satt
war, bedankte er sich schön und sagte: "Will man dir was tun, so rufe mich her; ich bin der Käfer
Kneifesehr."
Lüttmann ging weiter und fand einen goldenen Laufkäfer auf dem Rücken liegen; er half ihm auf die Beine,
und da sagte der Käfer: "Du halfest mir aus Not und Pein, dafür will ich dein Hund jetzt sein" Und
Lüttjemann freute sich darüber sehr und sprach: "Blitzeblank, so nenn' ich dich, lauf voran und schütze
mich!" Da lief Blitzeblank vor ihm her und biss alles in die Beine, was den Weg nicht freigeben wollte.
Gegen Abend kamen sie an einen Steinbruch. Da sahen sie drei Glühwürmer, die leuchteten, und sechs
Totengräber in schwarzen, rotbesetzten Röckchen beerdigten eine Fledermaus. Lüttjemann half ihnen dabei
und lud sie nachher zum Abendbrot ein. Als die Totengräber hörten, dass er ein Haus für sich suche, zeigten
sie ihm die Wohnung der Fledermaus, die jetzt leer stand.
Lüttjemann ging mit und sah sich die Wohnung an. Es war ein Loch in der Felswand unter einem
Glockenblumenbusch. Die Glühwürmer leuchteten, und die Totengräber machten rein, und als alle der
Kehricht heraus war, den die alte faule Fledermaus hatte liegen lassen, da freute sich Lüttjemann, denn die
Decke war ganz aus blanken Kristallen und die Wände aus dem schönsten Kalkstein. Er machte zwei Lager,
eins für sich und eins für Blitzeblank, und schlief ruhig ein, denn er war von dem weiten Weg müde. Frisch
und munter wachte er am andern Morgen auf, wusch sich in einem großen Tautropfen, kochte auf einem

Feuer aus trockenen Tannennadeln ein Lerchenei, das Blitzeblank herangeschleppt hatte, in einem Topf aus
einer Schneckenschale, frühstückte und richtete sich seine Wohnung ein, und weil er viel freundlicher und
gefälliger war, als die brummige Fledermaus, so halfen ihm die kleinen Leute aus der Nachbarschaft.
Die Spinne webte ihm Vorhänge, die Eule gab ihm Federn für das Bett, das Eichhorn sorgte für Teller und
Töpfe aus Nüssen und Eicheln, Brennholz brachten die Ameisen, der Specht schaffte Leuchtholz herbei,
damit Lüttjemann abends Licht hatte, die Bienen lieferten Honig, der Eisvogel Libellenflügel als
Wandschmuck. Als alles fertig war, sagte Lüttjemann: "Fix und fertig ist das Haus; jetzt geh' ich und suche
die Braut mir aus."
Jeden Tag ging er in die Nachbarschaft auf Brautschau, und jeden Abend kam er allein nach Hause, denn er
hatte keine Frau gefunden, die zu ihm passte. die Unke war zu dick in der Mitte, das Goldhähnchen hatte
schwarze Augen und die Spitzmaus war zu schwarz auf dem Kopf. So kam der Herbst in das Land, und
Lüttjemann hatte immer noch keine Frau. Sein Häuschen war sauber und gemütlich, Küche und Keller,
Stall und Scheune waren voll, aber Lüttjemann wurde immer trauriger, weil er so allein war, und spielte auf
seiner Fiedel, die er sich aus einem Mausekopf gemacht hatte, nur noch ganz leise Lieder.
Als der Wind die roten Blätter von den Bäumen riss, kam eine kleine Haselmaus und fragte Lüttjemann, ob
sie nicht über den Winter neben dem Herd schlafen dürfe, denn die Holzhauer hätten ihr Häuschen in der
Buche entzwei gemacht. Das erlaubte Lüttjemann ihr, und sie ging hinter den Herd, rollte sich zusammen
und schlief ein.
So wurde es Winter, und wenn Lüttjemann auch noch so traurig war über sein Alleinsein, einen
Weihnachtsbaum wollte er doch haben. Er ging mit seiner Säge, einem scharfen Heuschreckenbein, in den
Wald, wo die ganz kleinen Tannenbäume stehen, suchte sich den schönsten aus, schnitt ihn ab, setzte ihn in
eine Kastanie und putzte ihn aus mit Lichtern aus Schneckentalg, Flittergold von Schmetterlingsflügeln und
Watteflöckchen von Altweibersommer, und weil er am Weihnachtsabend nicht allein sein wollte, so buk er
tüchtig Kuchen für seine Gäste und machte dazu ein großes Feuer, dass die Haselmaus warm und munter
wurde.
Sie rieb sich die großen schwarzen Augen, strich sich ihren langen Schnurrbart gerade, kämmte und putzte
sich und sprach: "Lüttjemann, sei mal still, weil ich dir was sagen will. Mir hat geträumt in letzter Nacht,
Christkind hätt' dir was gebracht. Mitten dünn, oben gold, und die Augen blau und hold. Wo der Bach den
Bogen macht, es die Pustefrau bewacht." Lüttjemann riss sein rotes Mützchen ab und schrie: "Hurra,
hurra, das stimmt genau; das passt ganz auf meine Frau." Aber dann wurde er sehr traurig, denn die
Pustefrau war ein Hexe, der jeder gern aus dem Wege ging, denn, wen sie anpustete, der wurde steif und
stumm. Aber er dachte an seinen Spieß und Bogen und seine Pfeile und ging geradewegs nach dem Bache.
Da saß die Pustefrau unter einer faulen Eichenwurzel, rieb vor Boshaftigkeit ihre Spinnenfinger, zwinkerte
mit den grünen Augen und rief: "Lüttjemann, Lüttjemann, wer mich stört den pust' ich an. Püttjerine deine
Braut, schläft schon auf dem Farrenkraut." Lüttjemann hatte große Angst, als er die Pustefrau so reden
hörte, als er aber das Püttjerinchen sah, die hinter der Hexe auf dem Farrenbett lag und schlief, in der Mitte
dünn, auf dem Kopfe blond und in den Augen blau, da ging er tapfer auf die Alte los. Die Hexe machte sich
dick wie eine Kröte und pustete. Als sie das erstemal pustete, lief es Lüttjemann kalt über den Rücken, aber
er schoss doch eine Pfeil ab. Die Hexe aber lachte böse, fing den Pfeil auf und blies zum zweitenmal. Da lief
es Lüttjemann kochend heiß über den Rücken, aber er schwang seinen Speer und ging auf die Hexe los: Da
machte sie sich doppelt so dick wie vorher, und da dachte Lüttjemann an den Zaunkönig und rief: "Kleiner
Vogel Wunderlich, rette vor der Hexe mich!" Da schnurrte es in der Luft, der Zaunkönig kam an, flog der
Pustefrau in das Gesicht. Aber wenn er dadurch auch Lüttjemann rettete, er selber wurde von der Hexe
angeblasen, und fiel steif und stumm in den Schnee.
Wieder blies die Hexe sich auf und da fiel Lüttjemann der Igel ein und er rief: "Gutes Tierchen Pickedich,
rette vor der Hexe mich!" Da trappelte es im Schnee, der Igel kam an, rollte sich zusammen, kugelte sich auf
die Pustefrau und stach sie so, dass sie laut schrie. Aber auch ihn pustete sie an, und steif und stumm lag er
im Schnee. Wieder blies die Hexe sich auf und wollte Lüttjemann anpusten, da dachte er an den Hirschkäfer
und schrie: "Starker Käfer Kneifesehr, ich bin in Not, komm schleunigst her!" Da krabbelte es in der faulen
Eichenwurzel, unter der die Pustefrau saß, Kneifesehr streckte seine Zange hervor, fasste die Hexe um den
Hals und würgte sie, dass sie blau im Gesicht wurde und das Pusten vergaß. Und da sprang Lüttjemann
hinzu, stieß ihr seinen Speer in das Herz und warf das Scheusal in den Bach.

Da erwachte Püttjerinchen aus dem Zauberschlaf, richtete sich auf, strich ihr seidenes Röckchen glatt, gab
Lüttjemann einen Kuss und sprach: "Püttjerinchen heiße ich, ich bin zart und püttjerig. Mein Vater ist
König im Wollgrasland, Flitterfroh ist er genannt, und meine Mutter, die Königin, die nennen sie Frau
Susewin." Da lachte Lüttjemann und fragte sie, ob sie seine Frau sein wollte, und da war Püttjerinchen
zufrieden, und alle kleinen Leute im Walde kamen und wünschten ihnen Glück und geleiteten sie mit Musik
durch den Schnee nach Lüttjemanns Haus; auch der Zaunkönig und der Igel, die wieder aufgewacht waren,
kamen mit.
Die Haselmaus lachte, als der fröhliche Zug ankam, deckte den Tisch, braute einen Hagebuttenpunsch und
steckte die Lichter an den Weihnachtsbaum an, gerade als unten im Dorfe die Menschen auch die Lichter
anzündeten. Da ging es denn vergnügt her, Lüttjemann war froh, dass er eine Frau hatte, und Püttjerinchen
freute sich, dass sie einen so guten Mann bekommen hatte.
Im Frühling feierten sie Hochzeit, wozu Lüttjemanns und Püttjerinchens Eltern auch kamen, und als sie
Kinder bekamen, nannten sie den Jungen Lüttjepütt und das Mädchen Püttjelütt, und wenn sie nicht
gestorben sind, dann leben sie auch heute noch.
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Valakinek nem volt szabad odanézni és akkor választottunk egy diót. Aztán
az illető mindaddig szedte a diókat, míg a végzetes dióhoz nem ért. Akkor
mindannyian egyszerre felkiáltottunk és több dióhoz nem volt szabad nyúlni.
Néha valaki mindjárt előszörre a tiloshoz ért és szokott akkor lenni
gaudium. Máskor olyik boszorkányosan mind kiszedte a diókat a tabu körül
és azt az egyet hagyta utoljára. Így egyik egész vagyont halmozott föl maga
előtt dióból, másik befizetni sem tudott, akkor, mikor a kasszát meg kellett
tölteni. A játék általában csöndes volt, csak olykor zavarták meg a nagy
belenevetések és belekiáltások. Lassan, gondolkozva szedtük ki a diókat,
mintha bonyolult számítások vezérelnék választásunkat, holott csak a
véletlen vezetett. És ez a játék, amit csak Szilveszter napján szoktunk játszani, jelentett valamit.
Azonban oly korban voltunk, amikor már és még – les Déjás sont les Encors – untuk a játékot s csak az időt
töltöttük vele, hogy majd elmegyünk a híres éjféli misére, melyet Szilveszter éjén életünkben csak egyszer
hallgathatunk. Milyen varázsa van a lélekre mindennek, ami nem ismétlődhetik.
Az egyetlenben érezzük a végtelen visszáját. Az a gondolat, hogy többet sohasem mehetek Szilveszterkor
éjféli misére – bár az éjfél mise Szilveszterkor is csak olyan, mint karácsonykor – valami különös
szomorúsággal töltött meg.
Nevettek a nyugtalanságomon, amivel az órát néztem és azt mondták, hogy hiszen minden nap egyforma és a
századfordulás nem is biztos, hogy az idén van és egyébiránt ez csak emberi megállapodás és az idő mindig
egyforma és nincsenek szakaszai. De én ellentmondtam, s e hazug világban egyetlen módja az
igazmondásnak: ellentmondani. Én úgy éreztem, hogy az időben éppen azok a gondolatok és érzések a
lényegesek, amik hozzáfűződnek és amik olyan tarkává és változóvá teszik, és nem a változó, hanem a
mindig egyenlő idő az emberi elvonás és csinálmány.
Végre csakugyan elmentünk: Rozi a konyhában bebugyálta fejét a szürke meleg keszkenőbe és jött velünk.
Hideg volt, a falusi utcán a lombtalan fák fázó csontvázaknak látszottak, a kutyaugatásban kísértetek
üvöltését hallottam.
Regényekre gondoltam, Erdélyre, pusztákon fagyó vándorokra, a kedves arcú kislányok jó melegen
öltözködve mentek előttem.
Bakos András: Dió
Az ajtó előtti teraszon szaporodik a dió. Hiába szedik össze nap közben,
reggelre megint van kettő-három. Előfordul, hogy kilép valaki az ajtón a
teraszra, és száraz reccsenés hallatszik. Képzelhető, mit éltek át a bentiek,
amikor először hallották ezt a hangot: azt hitték, hogy aki kilépett a teraszra,
elcsúszott, és eltörte valamijét. Futottak, majdnem a lábukat törték, az
ajtóig, ott aztán megállapították, hogy ja, csak a diók, apának semmi baja.
Megnyugodtak.
A kertben van egy hatalmas diófa, vadgalambok szoktak aludni rajta, a
harkály is útba ejti rendszeresen, sőt, egyszer egy fácánkakas is itt gallyazott föl éjjelre, ez is kisebb fajta
csoda volt. Eddig mindig volt elég termés rajta, ezért nem is szokatlan, hogy a teraszra is jut belőle. Csak az
a furcsa ebben a dologban, hogy a fa messze van a háztól. Meg aztán be is van üvegezve a terasz, nem csak
fölülről, de körben is, van rajta egy külső üvegajtó, amit zárni lehet. Amikor ezt bezárják, a dió nem
szaporodik idebenn. Hát igen, az lenne furcsa, ha bezárt ajtó mögött is szaporodna. De hát épp ezért csak
nagyon ritkán szokták bezárni, mert azt gondolják - bár nem mondják ki -, hogy az ilyen apró csodákra
szüksége van az embernek.
A dió sokáig számolatlanul hullott odaföntről, a felnőttek nem győzték gyűjteni, a gyerekek viszont nem
akarták. Eleinte. De aztán úgy alakult, hogy öt forint járt minden egyes összegyűjtött szemért, és akkor
megváltozott a hozzáállás, szinte egyik percről a másikra. A fa alól eltűnt a lehullott termés, a gyerekek pedig
fölfelé néztek, vártak, aztán elkezdték labdával dobálni a fát. Erre aztán, ahogyan a túltermelések idején
lenni szokott, csökkent a fölvásárlási ár, előbb két forintra, aztán egy forintra, végül már nem is darabra
mérték a mennyiséget a felnőttek. De valamiért így is megérte szedni, és szedték is a vállalkozó kedvűek

szorgalmasan.
Néhány diót a kutya is fölvett, míg egészséges volt. Félrevonult, lefeküdt vele, föltörte, és kiharapta belőle a
belsejét. Ezen a szokásán eleinte nevettek, mert az még érthető, ha füvet rág, arra állítólag szüksége van, de
az elképzelhetetlen, hogy a dióbél is jót tenne konkrétan valamijének. Egyszerűen megszerette az ízét. De hát
a kutyának egyébként is érdekes dolgai voltak, együtt aludt a fekete macskával, később pedig jobban
vigyázott a macska egyszem kölykére, mint maga az anya. Amikor már betegeskedett, nem evett diót a kutya.
A betegség sokáig tartott, az állat teljesen lesoványodott, aztán egy reggel ott találtak rá a terasz alján, annyi
ereje volt még, hogy elvánszorogjon idáig a garázstól, aztán elpusztult. Eltemették a fenyő tövébe, és már
volt olyan nap, hogy nem gondolt rá egyikük sem, amikor egy reggel az apa a teraszon találkozott a
macskával. A fekete állat diót hozott föl a szájában, aztán letette, lefeküdt, finoman paskolgatta a kövön,
mintha játszana vele, majd a két mancsa közé fogta.
Az apa átlépett fölötte, és ment tovább, dolgozni. Nem volt bosszús, de nem is örült annak, hogy már megint
így, ilyen egyszerűen derül fény valamire.

Balogh Géza: A falu holnapja (újságcikk)
A Tisza partján ülök Milotán, a Vész nevű kanyarban. Az egyik legszebb
folyószakasz ez Magyarországon. Szabályos, derékszögű kanyart ír le a folyó,
és vágtat, mint az elszabadult paripa. A mi oldalunkon rohan, a túlparton, a
most Ukrajnához tartozó oldalon szelíd sóderpad, itteni nyelven porond. Ott
már sárgul a nyár, a kőris, a valószerűtlenül tiszta vízen egy szabályos,
impresszionista festmény. A víz a vászon, a nap a piktor. Sárga, kék és zöld
színek villódznak a fényben, s fehér örvények kergetőznek. Fenyegető
morgásuk felhallatszik egészen a partig. Pedig az van vagy tíz méter magas. Mintha csak egy hajóhídon
lenne az ember, aki csak áll és néz, és nem tud betelni a látvánnyal.
Így van ez, lassan már harminc éve: a Vész és a Tisza fogva tart. Meg a templomtorony, amit egy hideg,
télvégi napon pillantottam meg először a tiszabecsi országútról. Február volt, de sütött a nap, a kristálytiszta
levegőben messzire el lehetett látni. Elsőnek is a tömérdek, barkázni készülő fűzfabokor tűnt fel, meg a
befagyott tócsákkal borított rétek, de aztán hamarosan megjelentek a hegyek, melyek azonnal szíven ütötték
a nyírségi homokdombokhoz szokott embert. Akkor még nem tudtam, hogy a hozzánk legközelebbiek a
beregszászi, a távolabbiak pedig a huszti s a nagyszőlősi hegyek, előttük meg az a büszke, fehér torony a
milotaiak tornya. Csak azt tudtam, valami különös, vad, mégis hihetetlenül vonzó világ felé döcög velünk az
öreg autó. Friss házasként leendő falunkat s iskolánkat mentünk szemrevételezni: ha sikerül, ősztől már ott
tanítunk. A faluba érve kisebbfajta csoda történt. Kint az országúton még harapott a tél, varjak sikanyóztak
a jégen, de bent a házak közt már szabályos tavasz volt. Langyos, déli szél fújdogált, a Tisza felől fűz- és
nyárfarügyek kesernyés illatát hozta, a kertekben pedig virágzott a som: mint megannyi égő lámpa világított
át a sok, sárgába öltözött fa a kertek bokrain.
Mikor legközelebb arra mentünk, épp beért a termése. Augusztus dereka volt, s édes illatokban fürdött a
falu. Szilvalekvárt főztek, majd' mindegyik ház udvarán kavarták az üstöket. A somlekvár sok helyen
addigra már kész volt, a kavaróba betévedő "új" tanár bácsinak meg tanár néninek majd' mindenütt a
kezébe nyomtak egy-egy üveggel. A tanár bácsi persze mást is kapott: szilvapálinkát. Rettenetesen erős
szilvapálinkát. Szerencséjére a szomszédoknál, Fóri Bertinél meg Csókási Guszti bácsinál kezdte a vizitálást.
Onnan könnyen hazatalált. Mire a távolabbi családokra került a sor, már szeptember vége, október eleje
volt, s megtanulta: csak csínján a szilvával!
A dióval viszont nem kellett vigyázni. Abból egy zsákkal is megehetünk. Legfeljebb elmegy a kedvünk egy
időre a nehezebb ételektől. Milotán ma is nagyon sok hál' Istennek a dió, de akkor, hetvennégy őszén még
tömérdek volt, a legtöbb portán nyolc-tíz fa is díszlett. S micsoda diófák voltak! Száz-százötven évesek, a
csorgójuk átlógott a szomszédba. És nemcsak a kertek, de a határ is tele volt velük. Méltán mondták Milotát
az ország leghíresebb diósfalujának. De nemcsak a Kárpát-medencében ismerték a milotai diót: a két
világháború között még a londoni tőzsdén is jegyezték. Ennek már hatvan éve vége, és az öreg magfák is
megritkultak jócskán, de azért a milotai dió még mindig fogalom.

Épp ez ösztönözte három éve a falu vezetőit arra, hogy fesztivált szervezzenek a híres gyümölcs tiszteletére.
Tavaly borzasztó idő volt, az égiek mintha csak bosszút akartak volna állni a korábban kivágott öreg
diófákért, zengett, csattogott, elverte a sokadalmat.
De most ragyog a nap, mintha kárpótolni akarná a vendégeket, a szervezőket. Az ország talán legszebb falusi
sportközpontjában - gondozott gyep, fák, virágok, árnyas sétányok - száz sátor, ötezer ember, mindenféle
náció. Helyiek, távolba szakadt, de hazavágyó milotaiak, és most barátkozó idegenek, szomszéd falubeliek,
rokonok, barátok, mutatványosok, céllövöldések, zenészek, énekesek - igazi fesztivál, s mindez egyetlen
gyümölcs tiszteletére.
- De az a gyümölcs talán a falu megmaradásának a kulcsa - idézem vissza itt a parton Klapka György
polgármesternek, a fesztivál főszervezőjének szavait. Sokszor beszélgettünk már korábban is a faluról, és
mindig a dióra kanyarodtunk vissza. Ő ugyan nem milotai, de szentül hiszi, nem szabad veszni hagyni az
ősök hagyatékát. Ennek a gyönyörű fekvésű, de minden fontosabb várostól - Mátészalka ötven, Nyíregyháza
száz, Budapest pedig háromszázötven kilométer ide - messze eső falunak saját gyökereibe kapaszkodva kell
megélnie.
A régi szokások szerint a milotai embernek életében legalább három diófát kellett ültetnie, tanítgattak annak
idején a régi öregek, mint Berhés István, Török Gusztáv, Kisfalusi Bertalan. Egyet magnak, egyet
bölcsőnek, egyet meg koporsónak. A szokást sokan még ma is tartják, és a másik hagyomány se tűnt még el
végérvényesen: a milotai ember nem ásóval, inkább kaszával ülteti a diót. A csóka hullatta dióból kikelt
fácskát nem vágja ki, hanem körbekaszálja. Ez a magyarázata annak, hogy kint a földeken néha a
leglehetetlenebb helyeken is láthatunk terebélyes diófákat. A Vész környéke is tele van velük. Igaz, ezek csak
amolyan siheder fácskák, de azért egyikük-másikuk már javában terem, lesz miről majd csemegéznie a
madaraknak, az erre járóknak.
Kihalt a táj, csak egy-egy felugró hal csobbanása töri meg a csendet. Ám csalóka ez a kép, nyáron léptennyomon kajakosokba, kirándulókba, horgászokba ütközik az ember. Egyre többen fedezik fel a Tiszahát eme
csücskét, csak egyetlen gond van: ebből nem sok haszna lesz a falunak. Pedig a folyó itt kanyarog, összevissza ölelgeti a falut. Akad olyan hely, ahol száz méterre megközelíti, de a vízi turisták itt még nem igazán
szállnak partra. A szomszédból, Tiszabecsről, ahol Magyarországra lép a Tisza, indulnak, az pedig hat-hét
kilométer csupán ide. Ennyi idő alatt még a legfalánkabb kenus sem éhezik meg, a leglustább sem
kívánkozik még ágyba. Mennek tovább, legtöbbjük észre sem igen veszi, micsoda pompás kis falu mellett
haladtak el.
Milota egyébként ezerlelkes, a határa ezerötszáz hektáros, és sokáig arról volt nevezetes, hogy rizst is
termesztettek az egykori termelőszövetkezetben. Még a nyolcvanas években is, s nem is veszteségesen. Ez
volt Európa legészakibb rizstermesztő tája, jártak is csodájára. Aztán, ahogy kezdtek összerogyni a téeszek,
az itteni Új Életnek is egyre keservesebb lett a sorsa. Eltűnt a rizs, aztán maga a téesz is. De innentől ez már
országosan ismert történet.

Jámbor Ildikó: Dióverés esőben
(újságcikk)
Egy kosárnyi diót kaptam ajándékba. Rokonaim hozták, az Eger környéki
hegyoldalon termett. Jóféle, egészséges gyümölcsök, kemény a héjuk, nehéz
beléjük hatolni, kiszedni az olajos magvakat.
Szemerkélő esőben szedték, ebben a szokatlanul hamar téliesre fordult
őszben, úgyhogy kitettem egy tálcára szárogatni. Karácsony táján már
biztos, hogy nagy keletje lesz, sütemény készülhet belőle, vagy téli estéken elropogtatjuk.
Gyerekkoromban az egész utcánkban különleges eseménynek számított a dióverés. Minden porta előtt kéthárom erős törzsű diófa díszlett, nyáron sűrű lombkoronája alatt hűsöltünk, göcsörtös törzsén tanultunk meg
istenigazából mászni, s a közösséghez tartozást a dióverés kapcsán tapasztaltuk meg. Szeptember végén egy
napon botokkal, kosarakkal, zsákokkal az egész utca szüretelte a diót. Nem beszéltük meg előre. Az érett
szemek kifordultak a burokból, s mikor már belepték a járdát, egyszer csak valaki elkezdte begyűjteni. A

szomszéd látta, nosza, ő is nekifogott. A máséból nem vett volna senki el egy szemet se. Érés előtt óvtákvédték egymásét, utána pedig - hogy a böngésző cigánycsaládoknak, s a gyerekeknek is jusson valami - nem
szedték fel a hullottat.
Azóta megváltozott minden. Az utcánkat telerakták villanyvezetékkel, telefonoszlopokkal. Hivatalos
utasításra nyírták-vágták a gallyakat eladdig, hogy csupán néhány famatuzsálem élte túl, az is alig terem
már. S ha igen, gyorsan össze kell szedni.
A mi kertünkből is eltűnne hamar - mondták rokonaim -, azért kellett siettetni a betakarítást. Ma mindennek
értéke van, ami anyagi, s mindennek lába kél, ha nem vigyázzuk.
A fiam óvónője kérte a szülői értekezleten, hogy aki teheti, hívja meg a kicsiket diót verni. Elvinném oket a
gyerekkoromba, a mi utcánkba, szívesen.

Karaffa György: Diófák az udvaron
Első diófánk kalandos körülmények között került hozzánk.
Fiammal és lányommal barangolni mentünk a Horára, a falu határában álló
dombra, új élmények, új látnivalók után. A Horán valaha sífelvonó üzemelt,
ám a háládatlan utókor hagyta lepusztulni: Először csak egy kis csavar
tetszett meg valakinek, aztán egy kapcsoló, majd egy drótkötéldarab keltette
fel az érdeklődését egy traktorosnak s a vége aztán magányosan, árván
„ácsorgó” oszlopok lettek, csavar, kapcsoló és drótkötél nélkül. De még így
is szinte hallható közöttük a valamikori gyerekek boldog kacagása, szinte
látható az a felszabadult tülekedés és tolakodás, ahogy egymással versengve
kapaszkodnak a kötél felvonó részébe, szinte érezhető a sítalpak alatt sercegő hó fürge freccsenése még
nyáron is.
A Horán valaki szelídgesztenyét telepített egykor, talán utódaira, talán csak gyarló anyagiakra gondolva.
Öles fákká terebélyesedtek az akkor még csak husángnak nevezhető csemeték, lombjukban mára már diónyi
nagyságú gyümölcsöt teremnek, avarrá érlelődött lehullott leveleik között pedig ízletes galambgombák,
„tinórák”, pereszkék és a hírhedten gyilkos galócák teremnek. Kincset jelentenek ezek a hozzáértőknek!
Kellemes foglalatosság a gesztenyegyűjtés, a gombászás, a szinte vadászkutya-ösztönű avarkaparás s
betetőzése az örömnek; a teli háti. Kellemes ez a gesztenyés! Sétálóútjain ballagva elgondolkodhatunk az
elmúlt napok eseményein, beszívhatjuk a friss, émelyítően illatos levegőt, együtt „lépdelhetünk” a természet
évszakváltásaival, megfigyelhetjük az öreg fák pusztulását s az általuk hagyott üres területeken az új élet, az
új facsemeték születését. Akár egy rendhagyó „természet-ismeret”-óra. Az erdő is mint egy tankönyv, nyitott
oldalai szabad bepillantást engednek törvényeibe, csak venni kell a fáradságot és olvasni belőle.
No, de rátérek első diófánk „történetére” is!
A Horát végigsétálva, megnehezülve az élmények súlya alatt indultunk haza. Az út menti bozótosban szúrtam
ki a nemes ágak sima kuszaságát, összetéveszthetetlen leveleinek zöld harmóniáját. De hiszen ez egy diófa!
Varjú hozhatta csőrében a számára arannyal egyenértékű eledelt, de vajon „ki lehetett az a róka, aki
kiénekelte szájából”? Vajon mi riaszthatta meg ezt az okos madarat? Tény, hogy a mag „elvettetett” s a
mesebeli mandulafával ellentétben ez a mag jó talajra talált, cseperedett, növekedett, nem hagyta, hogy
gyenge szárát a gaz megfojtsa, s aztán egyre nagyobb eréllyel tört a napfény felé, hogy beteljesítse ősei álmát,
az új élet megerősödését. Megjegyeztem magamnak ezt a helyet, aztán egy ásóval felszerelkezve
visszatértünk gyerekeimmel, immár a fáért. Hatalmas, erős főgyökeret eresztett ebben a gazban, kénytelen
voltam félméternyire átvágni. Féltem, hogy megsínyli ezt a brutálisnak tetsző beavatkozást, de valami őserő,
valami meghatározhatatlan, de megérezhető „élni akarás” folytán az otthoni földben ismét erőre kapott,
meggyökeresedett. (Valahogy így lehetünk mi is, az ittenieknek „gyöttmentek”. Erős, mélyre eresztett
gyökereinket valaki, vagy mi magunk „átvágtuk”, de élni akarásunk és erős hitünk által meggyökeresedtünk
újonnan választott „szülőföldünkben” és sarjakat, lombot, termést már itt hozunk.) Fiam rögvest magának
akarta ezt a fát. Így lett aztán ez az új szerzemény a „Gergőfa”.
A másodikat, a „Katafá”-t már mi magunk neveltük magról. Hatalmas termésű, ám mégis vékony héjú diót
kaptunk ajándékba rokonainktól. Finom, kellemes ízű béle hamar fogyott, az ültetést meg kellett ejtenünk,
mielőtt végleg megettük volna mindet. Néhány év s már akkora, mint a „Gergőfa”. Aztán, ahogy jöttek a
gyerekek, már szinte hagyománnyá vált a faültetés. A „Sárafa” sajnos kiszáradt. Hangyák lepték el még

csenevész szárát, vastag, gyengítő odút rágtak bele, kirágták az „életet” belőle. Nem tulajdonítottunk ennek
babonás jelentőséget. Konstatáltuk, majd Sára választott magának másik fát, egy hetvenhat éves fenyőt. A
napokban a tavaszi takarítást végeztük az udvaron. Eszter lányom megcsodálta a két szépen gyarapodó
diófát s megkért, hagy ültessen ő is diót. Kis kezeivel kaparta ki a gödröt neki, gondosan betakargatta, kis
karókkal körülvette, gyermeki hitével megöntözte. Így az „Eszterfa” épp most van születőben.
Egy régen írt haikum jut az eszembe mostan:
„Fát ültettem már.
Várom a gyümölcseit.
Nekem van időm.”

Kocsis József: Diófa
Eltűnt egy fa, nyoma veszett, és most semmi sincs a helyén, csak valami
furcsa hiány; diófa volt, tudni vélik sokan, akik a Péter utca felől teljes
életnagyságban láthatták; a csúcsát látni lehetett a Mátyás Flórián utca
túloldaláról is, a ház fölé magasodott, megszokták, hogy ott van, erre most
meg nincs ott, és nincsen sehol, mintha csak káprázat lett volna, pedig
emlékeznek rá, szó sem lehet érzéki csalódásról, ott volt az mindig ez a vén diófa, ha embernek teremtődik történetesen, a találkozásuk idején
méltóságteljes, nagy nyugalmú, szeretni való öregember lehetett volna,
ráncokkal szabdalt, mélyen barázdált bőrével tiszteletet parancsoló nagyapó
forma öreg, barátságos és megközelíthető, föl lehetett volna kapaszkodni az ölébe, összekucorodva hallgatni
a lélegzését, és figyelni csendben, ahogyan lehelete cirógatóan meg-meglebbenti a közeli jószagú dióleveleket;
fának teremtődött azonban, és ez nagy jótétemény volt számunkra, mert így ágai közt megbújhattunk, fejünk
fölé árnyékot feszített a fullasztó hőség ellen, ha nyár volt, ősszel meg, amikor megrázva ágait kis szelet
kavart velük adakozó jókedvében, a lábunk elé hintette koppanó-csörrenő dióit; néhány szemet közülük
betakart száraz levelekkel: jusson belőlük a hóolvadás utáni ínséges időkre, meglepetésül eltűnt egy fa, odalett végképp (Nem látott valaki egy öreg diófát valahol?) különös ismertetőjele, hogy ágain
gyerekek csimpaszkodnak, meghúzódva a tárt karok öbleiben, elvegyülvén megférve békességben más
lomblakókkal elgondolom, hogy egyik éjszaka, amikor a legsűrűbb az ágak között a sötét, akkor történhetett valami: előbb
talán csak néhány levél szabadult el a hirtelen támadt szélben, aztán a légáram szívóereje elragadta sorjában
valamennyit, és átemelte a magasabb szomszéd ház tetején a gerincen túlra; később apróbb gallyak
szövedékét repítette utána a megdühödött förgeteg; a nagyobb ágak reccsenve szakadtak le, s hogy a vastag
törzzsel mi történt, nem tudhatja senki, csak az bizonyos, hogy reggelre már nem volt a helyén, érdesen őrlő
fogaival fölmorzsolta az egyetlen éjszakányi sötétség leple alatt eszeveszetten fölgyorsult az idő, és a széthulló
morzsákkal, huss, szerterepültek a kert szolgálatkész madarai, a cinkék, verebek, fecskék és rigók nagy
csapatokban; lehet az is: a köd szívta magába, ráterült vastagon, gomolyogva, mint a vágott dohányként
újságpapírba csavart száraz diólevelek kesernyés füstje, és amikor felszállt, nem volt már alatta semmi, csak
valami fanyar illat, anyagtalan emléke a zöld dió keserű szagának, elkeveredve a nedves avar
kipárolgásával; meglehet, nem is éjszaka történt, egy havas téli napon inkább: halk hó esett, nedves és kövér
pelyhek szálltak az ágak között, előbb az ágvégeken telepedtek meg ringatózva, később nagy, puha fészkeket
építettek az erősebb gallyak öbleibe, kirajzolták az ágak vonalvezetését fehérrel, és a törzset is bevonták
hóval: olyan lett egészen, mintha az öreg diófa szobra állna ott megformázva hóból, épp úgy, mintha
hóember volna, csak éppen hófa volt, állt szikrázva, gyönyörűn, megállott fölötte a Nap; amikor aztán az
olvadás ideje eljött, az ágakról gyöngyszemek hullottak alá és széjjelgurultak, és amikorra elolvadt egészen,
akkor látszott csak, hogy a hó alatt nem volt semmi a fából, a fás részek fölszívódtak mind a hó kusza
rajzolatába csak azért is jó volna erről valami bizonyosat tudni, hogy arra, miként lehetne a dolgot visszacsinálni, fény
derülhessen; talán a hóval kellene próbálkozni: ha olyan puha és tapadós hó esne megint, hogy abból
hóembert lehetne építeni, hatalmasat, akkor hófa építésébe fogni sem volna lehetetlen: életnagyságban volna

lehetséges összetapasztani hóból az öreg fa mását, összegyúrni a törzset legelőbb, aztán a lombkoronát tartó
ágszerkezetet, ahogyan volt valamikor is, híven őrzi az emlékezet, amikor akár nagyapó formájú, szeretni
való öregember is lehetett volna a vén fa, ha történetesen embernek teremtődik - és amikor már
fölismerhetővé válnának emberi vonásai, láthatnánk csodálkozva, hogy mintha Horváth Béla öregapánkat
formázná, így, öregapósan, miközben tudnánk jól, hogy nincs ezen csodálkozni való igazából, hiszen az a
csoda, ahogyan ő most előjött, semmi ahhoz a csodához képest, amikor régen egyetlen nagy fuvintással képes
volt ellobbantani a villanyégőt, többször is akár, úgy, hogy kialudt a fénye, csak fújnia kellett rá messziről,
igazi csoda volt ez, csalás nem lehetett, hiszen a kapcsolótól gyanakvón messze parancsoltuk, és anyánk
vigyázta is nagyon, rajta tartotta a kezét, nehogy titokban elérje s lekattintsa csalárdul; erre nem lehetett
módja, mégis folyton kialudt a villanykörte fénye, ahányszor kértük: fölfújta borpiros arcát, eperorra
ragyogott, és úgy ragyogott a két nevetős szeme is hozzá, hogy nagyon kellett szeretni, és hiába lett sötét, a
ragyogás ezen is átjött, és kirajzolta az alakját, hogy ölébe kapaszkodhassunk s a térdén ülve
elmajszolhassuk az összeroppantott héjak közül elővarázsolt friss dióbelet, ami elmaradhatatlan
ajándékképpen megjárt nekünk, valahányszor látogatóba megérkezett hozzánk a nagyapánk az öreg diófa visszavarázslásának, persze, lehetséges sokkal kevésbé körmönfont módja is, ezt - miután előbb
akvarellel próbálkozott s nem sikertelenül - Tibor öcsém eszelte ki: magról kelt diócsemetét vitt haza tőlünk,
és elültette azt a Bakonyban meghúzódó tanyájuk udvarán, Jásdon; amikor először kilevelesedett a koronás
fácska a ház előtt, oldalra kucorodva, ötvenévesen, öcsém körbefeküdte a csenevész törzset, hogy árnyéka
alá egész testével beférjen; mára - ki hitte volna, pedig csak tíz év, ha eltelt azóta - kényelmesen elférünk
lombja alatt valahányan, még a hegyi kapaszkodókon megfáradt Suzukinak is jut hely az árnyékában, hogy
magát kiszuszogja a visszaindulásig; kedvtelve nézegetjük a vastagodó törzset, fölsandítunk az ágak közé is,
latolgatva: hány év kell még, hogy megbírjanak az ágak, ha közébük följutni kedvünk szottyanna, meg
persze - mert előrelátó az ember -, hogy szükség esetén hova támaszthatnánk majd akkor a létrát.

Kőművesné Nyáry Márta: Hazaköltöztetett diók
Amikor a hőn szeretett nagynéni Düsseldorfba követte férjét, és kislányait
szülőfalujában, vagyis Bánátban hagyta, nem kalandvágyból fogta a
bőröndöket, hanem a teli munkakedv, a biztos megélhetést ígérő jövőkép
indította útnak.
Pár évig gondtalanul alakultak a dolgok. Nyáridőben hazalátogattak a
férjével. Mi, kislányok már akkor Barbie-szerű babát kaptunk és hatalmas
Milka csokit. Minthogy nem törődtünk azzal, hogy a csoki papírján a boci
lila, azzal sem törődtünk annyira, hogy a nagynéni igazán boldog-e. Bár
annak látszott. Szüleim mondogatták is: ,,Ez a Bözsi már másodnapra
megszépül, miután hazajön.''
Azután egy őszbe hajló időben, amikor a nagynéni a gyümölcsösünkben
sétált, lehajolt pár szem dióért. Melengette, simogatta, szagolgatta őket. És betette olyan földmorzsásan a
drága bőrtáskájába. Maga elé mondta azokat a sóhajokat, amelyek a német földön csupán óhajként
maradtak meg a szívében: ,,Hiányoznak a kisoroszi diófák, meg ez a sok akác. Hiányzik Kikinda főutcájáról
a hársfaillat, és hiányzik a dinnye, a töpörtős kacsasült. Hiányzik a magyar nóta, a magyar szentmise, a kis
Szent Teréz szobra a templomból...'' Elvitte a maroknyi diót, hogy a düsseldorfi kertjében egy bánáti
diófasort ültessen. Elmondása szerint az ottani kertszomszédja jót nevetett rajta; mondta is, arrafelé diófák
nem nőnek. De ő mégis elültette. Harmadnapra a kis kertjéből kutyák kikaparták a magot. Ő dacosan
összeszedte. Becsomagolta és hazaküldte, hogy legalább egyet ültessünk el kedvére. Legyen neki is egy fája,
ha más egyebe már nem is maradt Kisoroszon. És érdekes, ahogyan aggódott a mára már óriássá nőtt
diófáért, olyan gondot viselt szeretett szülőföldjéről. Heti egy alkalommal telefonált, külön takarítást vállalt,
hogy tömöttebb zsebbel térjen haza az ajándékozás kedvéért is. Mi meg gyűjtöttük neki az összes délvidéki
magyar újságot, vettünk neki könyveket, Gion Nándort, Csépe Imrét és Herceg Jánost nagyon szerette. Sőt
egy halom régi Mézeskalácsot is sikerült kéz alól beszerezni a német földön született unokájának.
Arról nem is szóltam, amikor megalakult a VMDK, mennyire lelkesedett. A Hírmondót elküldtük neki, ő
meg hazahozott egy hangkazettát magyar hazafias versekkel, dalokkal. Bíztatott, hogy játsszam le

tanítványaimnak...
Tervezte, hogy nyugdíjas éveiben hazaköltözik. Mert megpihenni az ősi fészekben lehet, vagy ahogyan ő
mondta; ,,Ahol magyarul mondják a Miatyánkot''.
Azután egyszer, útban hazafelé, Bécs környékén baleset érte. Kóma. Hónapokon át hosszú élet-halál harc.
Most ott pihen egy távoli ország temetőjében.
Nagynéni után sokáig nem találkoztam olyan emberrel, aki sok száz kilométerre bánáti szülőföldjétől, szinte
epekedéssel ragaszkodott volna ősi fészkéhez. Aztán férjem megismerkedett Csonka Sándorral a szajáni
plébánián. Elragadtatással beszélt az 1965 óta Párizsban élő, tiszaszentmiklósi születésű magyar emberről,
akinek ma is a legfőbb szívügye a vajdasági magyarság sorskérdése. Megismerkedésünkkor nagynénim
hazaköltöztetett pár szem diója jutott eszembe, mert éreztem, Csonka Sándor diófái sem Párizsban nőnek az
égig, hanem a szurkos bánáti földben.
A legutóbbi találkozásunkkor, ami talán szeptemberben lehetett, Csonka úr halomnyi újsággal tért be
hozzánk. Nemcsak a francia és német sajtó velünk foglalkozó példányait hozta el, hanem a Nyugaton,
Kanadában és USA-ban megjelenő újságokat is. Pedáns tanuló mintájára pirossal aláhúzta a vajdasági
magyarok helyzetével foglalkozó írásokat és mély elemzésbe kezdett a várható, a kiérdemelt és
megvalósítható politikai helyzetünkről. Mivel rövid volt az idő, érintette annak lehetőségét, hogy nyugati
magyarokat, vagyis azok képviselőit haza kellene hívni egy találkozóra: meg kell beszélni, miként tudnának
rajtunk segíteni. Mert a lökés, egy erős szívzörej hiányzik, mondta, és végsőképpen beépülhetne a
hétköznapjainkba a kitárulkozás, az egymásért való szorosabb törődés. Önmagunk kis várában, a
védőbástyák mögött gubódzunk, jelentette ki mosolygósan. Maga után hagyott néhány nyugati újságot, Wass
Albert-verset... Így tett Csonka Sándor, aki a Magyar-Francia Baráti Társaság elnöke, aki a Magyarok
Világszövetségének tagjaként szót kér érdekünkben a világban, aki tavaly igyekezett megszervezni néhány
rendezvényt Párizsban a vajdasági magyar kultúra ízeiből.
Minap felhívott bennünket. A telefon visszhangzott, ami némiképpen zavart. De amikor Csonka Sándor ízes
beszédét meghallottam, valamint lexikális informáltságát a délvidéki helyzetről, nagyon boldog voltam. Arról
is értesült, hogy Csókán Jasura Tivadart pappá szentelték. Mondta is, örüljünk hiszen, még gazdagabbak
lettünk lelkiekben. És szóltunk a nyári tervekről, amikor Csonka úr bejárja majd Vajdaság falvait, városait.
Már most megéreztem, miként hozza majd a derűlátást, a pezsdítő kedvet, az erős támasztékot a nemzeti
megmaradásért. A Csonka úr ereje aztán bennünk él egy jó ideig: tervezgetünk, szervezgetünk. De egyszer
csak megtorpanunk, mert szellemi állványaink még nagyon gyengék.
De mi itthon vagyunk, és gondot viselünk az idegenbe szakadtak Bánátban terebélyesedő diófáiról.

Lelkes Miklós: Nézőpontok
Egy lusta ember nem törődött diófáival, így azokról ősszel nem dióverő
póznák verték le a nagyszemű diókat, hanem azok a szél jóvoltából jutottak
le, heverésztek a fűben.
- Kár! Kár, hogy nem minden ember ilyen gondos, derék, varjúszerető ezen
a környéken! - dícsérte a kert gazdáját az egyik feketetollas madárvitéz.
A többi varjú egyetértett vele. Vitték a diót, csemegéjüket.
A falun pihenő, "őszölő" bölcselő másként látta a dolgot, így szólt barátaihoz:
- Látjátok, ha már Márton bácsinak nincs is kedve leszedni vagy leszedetni fáiról a diót, legalább
odaadhatná a termést másnak. Így az a sok pompás dió mind a varjaké lesz! A többiek bólogattak,
helyeseltek, egyetértettek vele.
Kétféle vélemény, de mindegyik okát megtalálhatjuk, ha elgondolkodunk azon: ki mondta, - és miért. Nem
csupán dióra, varjúra, valamint emberre érvényes ez a kis történet!

Molnár CS. Attila: Éjközépi látomások...
A diófalevél már hulltában is éppen olyan, akár öregapám öregségtől
összezsugorodott kézfeje - gondolja egy éjközépi órán a kettős életű Idegen.
A félálom szivárványos, csalóka vizein hajózik még, miközben hallhatja a
dohányszín, holt pergamenkézfejek halk-halovány csörrenéseit a dérliszttel
teliszórt, elfehéredett anyaföldön.
A diófalevél már odafönt, az egyre gyérülő lombsátrában is csaknem olyan,
akár az én öregapám öregségtől összezsugorodott, bőven erezett keze feje gondolom magam is szorongva és megdöbbenve eme éjközépi órán kettős
életemet elemezgetve-latolgatva...
- Úgyse, mégse ültetek diófát! - jelentette ki venyigevékonyka szomszikám, a csontos Öregember. - Nem
ültetek, mert hét esztendő múlva teremne, ám hol leszek én már akkor!
- Ültess te csak diófát bátorsággal! - biztatgatja élete párja, a kérdőjelforma Öregszüle. - Ültessél csak, majd
az évtizedek gyümölcseit a fiaink meg az unokáink fogják élvezni. Ha meg életed fonala hosszabbra nyúlna
ki, belőle tested köré még fakabátot is szabathatnak majd a maradékok...
- Talán mégis tenéked vagyon igazad - bólogat az Öregember éppúgy, akár ennek a mostani diófának a
lemeztelenített lombozata az északi szélvihar beretvája alatt. - Igaz is, miért ne ültetnék diófát? - töprenkedik
árnyalak szomszikám még az élet kerítésén innen, avagy túl.
A félálom csalóka vizein, a káprázat és a képzelet fodrain-habjain hajókázom ezen éjközépi órán, ám
hervadó kertemből más, egyéb neszek is beszüremlenek hozzám.
A szomszi hatalmas fekete kandúrja zászlóként lobogó farokkal, foszforeszkáló smaragdszemekkel,
csontszínű karmokkal gyúrja-karmizsálja a diófám kérgét, látomásszerű bőregér csapong egyre az ágak
között, elkóborolt gerle reszkető szárnyakkal telepszik le a lombkoronafészkébe.
És ekkor hirtelen megered az ólmos, jeges eső.
Most nem kíséri égiháború, nem cikkannak kékszínű istennyilák, ez az eső csöndes, áztató, országos, illő az
évszakhoz.
- Tudod, csillagom, a fának is van lelke - mondja mélységes meggyőződéssel, homlokát ráncba rántva másik
szomszédom, a gölődinszemű ácsmester. - De még a holtnak hitt fának is lelke vagyon, mivel
gerendakorában akkorát bír csavarintani magán, hogy kiemelheti még a kőházat is sarkaiból...
Hallgatom továbbra is az éjszaka neszezéseit. Az esőkopogást, a szél neki-nekivaduló nyelvelését
kéményemben, kályhám parazsából a szikrák csillagszóró-pattogását, a közeli-távoli kutyák vad vinnyogását.
- Meddig tart még vajon ez a gyötrelmetes éjszaka? - kérdezi tőlem a kettős életű Idegen, az immáron
jócskán meghasonlott, hétszernősült cimbora.
- Talán a legelső aranytorkú nagymadár, a kövér kokas kukorékolásáig egészen - felelem az álom
mozgóképeivel.
Ezalatt kertemben a diófalevél egyre-másra zörög-börög, akarva-akaratlanul is halottaimra emlékeztetvén...
S akkor egy közeli hajnalhasadtakor reárontott a fagy kaszája, letarolta a meggémberedett rózsákat, le a
szépséges krizantémokat, megdermesztette a gömböcskehasú pókokat is.
- Roppant kegyetlennek tűnik ez a kaszavillogás! - állapítja meg az Idegen, a szomszikám pedig átszól a
kerítésen:
- Aranycsillagom, mégiscsak érdemes volt diófát ültetnem! - s ekkor bőszen és büszkén fölkukorékol a

hajnali aranykokas a látomásszomszédom delejes udvarában...

Molnos Lajos: Csendélet őszidőben
Ősz van újra. Megjött egy újabb őszünk.
Üldögélek a kókadozó kedvű, langyos hangulatú kertben, a hét végi házunk
kertjében; ebben a vásárolt, nem a gyermekkori, nem a régi kertben. De hát,
kert ez is, falusi kert. Lelkemnek kedvessé a másfélszázévesnél is bízvást
öregebb diófa teszi. Üldögélek hát a kertben, az öreg diófa, diófám alatt.
Nem kell el-kihúzódnom alóla, ha azt akarom, hogy a puha őszi napfény rám
essen, melengessen: vetkeződik az öreg fa, ágai közt így bőven beesik a
napfény az alatta üldögélőkre. Sirr-surr... pilinkélnek alá a hatalmas,
tenyérnyi, barna diólevelek. Mintha kedvét lelőn, játékosan, rám is ejteget egy-egy levelet a fa. Játékosan,
mondom, mert úgy tűnik nekem. Pedighát aligha örömében, játékos kedvében pilinkézteti lefelé leveleit a
vén fa, mely mindenegy lehullatott levél híján egyre kopárabb lesz, vénségesebbnek tetsző, már-már csúf is,
lehangoló, elszomorító látvány is. De úgy tetszik, diófám nem gondol mindezzel, pergeti leveleit, bölcsnyugodtan, belenyugvással, nem kapkodva — "végzi" most is a soros teendôjét: a levélhullatást.
Gyermekkoromban vált szokásommá a fák "jellemzése". Akkoriban azt "játszottam", hogy kertünk
mindenik fáját hozzáhasonlítottam valakihez: családunk valamelyik tagjához, valamelyik szomszédhoz,
rokonhoz, ismerőshöz. Az egyik szilvafát például úgy láttam, hogy "megszólalásig" olyan, mint örökké lótófutó, perpatvaros, pereszlen nagyanyám. A kertünk végében gubbasztó, vén, szikár, komor-mord tölgyfa
"világra" olyan volt, mint a felső szomszédunk, a rideg, szófukar, gyermektelen Józsi bá’. A terebélyes
("nagyszoknyás"), szaporatermésű ribizkebokor kihez is hasonlíthatott volna az én gyermeki szememben
máshoz, mint a vélünk átellenben lakó Ágnes nannyóhoz, kinek mesélő szavait éppúgy szerettem, mint
ribizkebokrunk vidámpiros-édes bogyóit; s ki mást is formázhatott volna a ribizke mellett terpeszkedő
egresbokor, ki mást, mint Ágnes nannyó férjeurát, a szúrós szavú, sörte-bajszú Gergé papót. A kapunk
mellett, a kerítésen áthajoló almafa hovatovább egyre inkább édesanyámhoz lett hasonlatos képzeletemben,
"ki" mintha mindig-engem-várón hajolna át a kerítés fölött, kitartón, fáradhatatlanul szemlélődve lefelé a
Felszeg utcán, avagy felfelé a Bízek irányába, hogy időben és elsőként vehessen észre, mikor a kanyarulatból,
hazafelé igyekvőn, előbukkanok...
Úgy rászoktam akkor erre a magamnak kitalált játékféleségre, hogy később is, felnőttként is mindenféle-fajta
fát "jellemezni" szoktam. Például néhai Rebi ángyónkhoz hasonlatosnak látok egy kicsit még ma is minden
barackfát, miként meggy- és cseresznyefát is. Vagyis: kissé fuzsitusnak, meggondolatlannak, jólelkunek és
hiszékenynek is, "akiket" így aztán gyakran érhetnek csalódások, bánatok, fájdalmak. Mert lám, alig
sarjadván a tavasz, ezek a kedves és fuzsitus, hiszékony fák máris úgy vélik, hiszik, hogy már nyugodtan,
boldogan lehet rügyet hajtani, virágot bontani, hogy aztán ők lehessenek az elsők, akik édes termésükkel
megajándékozzák az embereket. És lám, mi lesz nem egyszer is e boldog sietség, hiszékenység és örömszerző
igyekezet fizetsége?! Már zsenge virágjában elpusztítja a leendő, a megálmodott zamatos-édes termést egyegy sunyi fagy. És milyen szomorú s szomorú látvány, édes Istenem, nyár elején, nyárderekán az üresen
álldogáló gyümölcsfa!... Az almafa, lámcsak, már sokkal óvatosabb, jobban meggondolja a virágzást,
igyekszik nem elsietni, nem elhamarkodni a dolgát, a leendő termés biztonsága végett — s még így is, még
eme gondos óvatosság közepette is hányszor, de hányszor megjárja ő is!
Minden kerti fáink közül, nekem legalább is úgy tetszik, legbölcsebb, legmegfontoltabb és legnyugodtabb a
diófa, akárcsak nagyapám volt. Nem kapkod, nem siet, nem hiszékenykedik soha. Nyugodtan, türelmesen
várja ki a maga virágzásának-virágoztatásának is az idejét. A barackfa, cseresznyefa, de az almafa is már
jócskán elhullatta virágját, amidőn a diófa végre "munkához lát": elkezdi szépen rügyeit kibontani, s
kivirágoztatni virághoz alig hasonlítható virágait, ezeket a zöld kis hengerecskéket. Ha éri mégis kellemetlen
meglepetés ôt is, az már nem az ő körültekintésén múlott-múlik soha, hanem csakis a természeti menetrend
felborulásán.
Ide s tova másfél évtizede figyelem ezt az én kedves, öreg diófámat. Még soha nem vétette el a "lépést", még
soha nem siette el a dolgát; süthetett a tavaszeleji nap hétágra, komorkodhatott az ég, zimankózhatott a

május — ő mindig pontosan tudta, megérezte, mikor van a rügybontás, virágzás ideje. Így hát a termés sem
maradott el egyetlen őszön sem. (E mostanin sem marad el.)
Tűnődtem nem egyszer: honnan e bölcsesség a diófában, ez a nyugodt türelem? Az idők tapasztalásai
"súgnak" neki? De hát akkor a többieknek, a többi fának miért nem "súg" ez a tapasztalás?...
Ülök a vén diófa, diófám alatt. Bágyadt, langyos ősz vesz körül. Egy idő óta szorongásokat, sunyi-kis
bánatokat permeteznek reám az ilyen szelíd, nyárias, nyarat utánzó-alakoskodó őszi napok, mikor szép
lassan kiürül a kert is, kiürül a határ is, amikor a dolgok befejeztetnek, a termésen már nem lehet többé
"igazítani": azt, annyit és olyat kell begyűjteni, amennyi és amilyen van.
Nézek egy eltájolódott, tétován és céltalanul ődöngő dongót a száraz kórók között, s valami elbúsuló,
lemondó, kesernyés hangulat kezd rámderezni észrevétlenül. Aztán elibém táncikál egy hulló diófalevél, még
mintha illegne-billegne is egy kicsit játékosan előttem, a kódorgó dongót is eltakarván; aztán földre hull. És
alighogy földet ér, máris ott libeg helyette az újabb levél. És így megy ez jó darabig. Mintha tényleg játszana
az öreg fa, vagy mintha kitalálta volna, hogy a magányos dongó látványa szomorúsággal tölt el, búslakodó
hangulatokkal, s így mindenáron láthatatlanná akarja tenni a céltalanul ődöngőt. Felnézek a diófára.
Cseppet sem tűnik sem szomorúnak, sem magányos-elárvultnak csupaszodó ágaival. De hát miért is
szomorkodna? — tűnődöm. Az idei esztendőben is megteremte bőven a diót, tikkadt nyári napokon hűs
árnyékot adott — szóval, mindent elvégzett annak rendje és módja szerint, s mindent a maga idejében. Most
pedig — ősz van, s ennek jött el az ideje: a levélhullatásnak (is). És most ezt végzi; bölcsen, nyugodtan,
minden sietség, kapkodás és riadalom nélkül; úgy, ahogy illik. Még mintha mosolyogna is a közeli szilvafán,
amely az eleddig egyetlen csípős hajnalt követően szinte kétségbeesetten zúdította földre összes megsárgultbarnult, vagy féligzölden megaszalódott, zörgősre sírült levelét, mintha még emlékét is el akarná felejteni a
csapodár nyárnak. Most pedig ott áll kopáran, megcsúfolva, megvénülve s megrémülve is. És mintha szólna
is hozzá öreg, bölcs diófám: "Miért ez a riadalom, kétségbeesés, öcskös?".
Szinte magam is riadtan, menekítve kapom el tekintetem a csupasz, hirtelen megcsúfolt-megvénült,
levetkeztetett szilvafáról. "Miért ez a riadalom, nekibúsulás, öcskös?..." — egy újabb diófalevél libeg,
táncikál előttem játékosan, majd lassan, könnyedén földre hull. Lassan, halkan, könnyedén, akár egy
sóhajtás...

Móra Ferenc: Dióbél királykisasszony
Bimbószájú Böske húgommal nagy vásárt csaptam a minap. Megvettem tőle
a szépen szóló körtemuzsikáját. Mégpedig azért vettem meg, hogy ne szóljon
többet. Elkezdte fújni már az ágyban, s még délben is fújta az asztalnál.
Még azt is a körtemuzsikán fújta ki, hogy neki már elég volt a mákos
csíkból, nem kér többet belőle.
- No - mondom -, én meg nem kérek már a körtemuzsikából.
- Nem is adom, ha kéred is - fújta Bözsike kevélyen a szépen szóló muzsikát.
- No, pedig én tudnék olyant, amiért nekem adnád - évelődtem vele.
- Olyan nincs - rikoltotta a gyönyörű muzsika.
- Hátha olyan babát adnék érte, amilyen még sohase volt?

Már akkor a kezemben volt a drágalátos muzsika. Dugtam is a zsebembe sebesen, hogy meg ne bánja a
vásárt a gyönyörűm.
No, nem is ő bánta meg, hanem én. Mindjárt belém csimpeszkedett, és tessékelt befelé a babaszobába.
- No, gyere, bácsim! Nézd meg, hogy milyen babám nincs még.
Annyi volt ott a baba, mint rostán a lyuk, még eggyel annál is több. Volt azok közt szolgálóbaba is,
kisasszonybaba is, de még bárókisasszony baba is.
- Hej, szegény világ, vetett ágy, mi lesz ebből! - sóhajtottam el magam, mikor Bözsike az ezüstbe öltözött
babáját előhúzta.
- Ez a grófkisasszony baba - mutatta be büszkén.
Meghajtottam magam, és azt mondtam a grófkisasszony babának, hogy még olyan szépet sohase láttam, mint
ő.
- De már ilyent ne mondj, bácsim! - duzzogott Böske húgom, s leemelte a fátyolt a legkisebb babájáról.
Tetőtől talpig arany volt a ruhája, még a folt is arany volt rajta.
- Ez a hercegkisasszony baba!
Ijedtemben szólni se tudtam. Annál jobban tudott bimbószájú Böske húgom.
- Csak még királykisasszony babám nem volt - ezt szólta. - Azt adj nekem, bácsim, a körtemuzsikáért.
- Hát majd körülnézek a világban - ígértem meg Böskének, s egész délután törtem a fejem, hol vehetnék én
királykisasszony babát. Még tán most is a fejem törném, ha ozsonnára diót nem törtem volna. De azt törtem
ám, mégpedig nagy szemű diót, akár babát lehetett volna ringatni a héjában.
"Nini, hátha lehetne is!" - ötlött hirtelen eszembe. Azzal kiválasztottam a legnagyobb diót, hosszában
felnyitottam, a fölső hajának a felét lefaragtam, a másik felét meg visszaragasztottam az alsó hajára.
- Így ni, készen volt a babakocsi, csak cérna kell bele húzónak - biztattam magamat.
A többi aztán gyorsan ment. Egy gerezd diót be kell pólyázni, egy szem borsót ráerősíteni, annak orrot,
szemet, szájat festeni, szép főkötőcskét illeszteni rá színes papírból, s olyan baba nevet ki a kocsiból, hogy
öröm nézni. Megérdemli, hogy diribdarab selyemből függönyt is szerkesszen az ember a kocsijára.
Nem telt bele félóra, már odahúztam az asztalon a babakocsit Böske húgom elé.
- Itt a királykisasszony baba.
Böske kerekre nyitotta a csillagszemét.
- Micsoda királykisasszony ez? - kérdezte gyanakodva.
- Hát dióbél királykisasszony.
- Úgy már igen - nyugodott meg a babák királynéja.
Ez csakugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt, de mindenkinek lehet.

Móra Ferenc: Öreg diófák alatt

Mosolygó egével, langyos szellőivel, csörgő ereivel, menyasszonyruhás
fáival, bimbózó virágaival, dalos madaraival nagyon szép az ifjú tavasz.
Csupa ígéret, csupa reménység. Csupa bizakodás, csupa vágyakozás az
ember lelke.
Szép, szép a tavasz, hanem azért mégis jobban szeretem én az olyan derült
őszt, mint ez a mostani. Olyan nyugalom árad el az egész világon, mintha az
Isten lelke lebegne felettünk, aki betöltött mindeneket az ő áldásával. Aki
nemcsak ígért: adott is, nemcsak reménységet bimbóztatott: gyümölcsöt is
érlelt.
Igaz, nem olyan vidámkék most az ég, mint tavaszon, hanem fátyolos a mosolygása, mint az öreg emberé.
Álmosan hunyorgat a napocska. Sebaj, rászolgált a nyugalomra, megérlelte tüzével aranyszemű gabonánkat.
Igaz, lustán csacsog, és köddel takaródzik a patakocska, mely az új-malajdoki malmot hajtja. Sebaj, hadd
pihenjen el szegény, elvégezte a dolgát. Aranyszemű gabonánkat lánglisztté őrölte, lesz kalács a rácson, ha
jön a karácsony.
Igaz, leperegnek virágaink, s úgy ingatják ágaikat a fák, mintha kezüket nyujtanák a búcsúra. Sebaj,
kigyönyörködtük magunkat a virágok pompájában, s méhecskéink telehordták mézzel a kaptárt.
Piros gyümölcsüket, édes gyümölcsüket ideadták a fák: hadd pihenjék ki magukat a jövő tavaszig!
Tis is, öreg diófáim, aludjatok szépen. Öreg szemem megnyugoszik derék törzseteken, hatalmas
koronátokon, mely annyiszor betakart esőben, napsugárban. Úgy álltok itt, mint őrszemei a falunak, mely
alattatok nevekedett. Megvagytok erőben, egészségben, nem hiányzik közületek csak egy, a Matykó fája. Azt
kivágtam: belőle faragtam koporsót Malajdoki Mátyásnak, mikor munkás élet, boldog öregség után magához
szólította az Úr az égi mezőkre...
Hanem azért nem maradtam magam. Körüllebeg azoknak a képe, akiket szerettem, s körülvesznek azok,
akik szeretnek: Új-Malajdok népe.
Aztán van itt még valaki, aki velem van lépten-nyomon, soha el nem marad tőlem. Most is itt hever a
lábamnál, s nézi, hogy írok. Csuri, a nádi róka. Oda se néz öreg barátom annak az elkésett sárgarigónak,
amelyik Dióbél fájáról rikoltozik rám:
- Kell-e dió, fiú?
Eredj, bolondos rigó, eredj! Nincs már dió se, nincs már fiú se. Öregember vagyok, s hálát adok az Istennek,
hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt.
Megírtam az életem történetét, mielőtt a jó Isten pontot tenne utána. Lehet, hogy nem olyan érdekes, mint
amilyennek én látom, de egyet meg lehet belőle tanulni: hogy nincs boldogság ezen a földön csak annak, aki
embertársait szereti.

Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa
Az öreg diófa alatt legjobban szerettem ülni kisgyerekkoromban, ma sem
tudom bizonyosan, miért. Dió nem termett már rajta, már nyár derekán
sárga levelek aranyesője pergett le róla, zuzmós, mohos ágain
énekesmadárka nemigen pihent meg. Volt nekik hova szállni, virágos
bokrokkal megáldott gyümölcsfákkal telis-tele volt az udvarunk.
Hát hiszen nem mondom, nem haragudtam én az almafára se, a
császárkörtefákkal meg különösen szerettem barátkozni, hanem azért az én
fám mégiscsak az öreg diófa volt. Azt hiszem, azért szerettem, mert én olyan
kicsi voltam, ő meg olyan nagy. A legnagyobb az egész kertben. Én ugyan
akkor azt hittem, hogy az egész világon ez a legmagasabb fa, és hogy ennek a hegyiből már be lehet látni a

mennyországba.
Mindenféle ákombákom is volt belevésve az öreg fa derekába, s én azokon nagyon sokat elnézelődtem.
Girbegurba betűk, nagy papmacska-hernyók gyanánt feketéllettek a fa kérgén, s az édesapám mindnyájáról
tudott valami történetet. A karjára emelt, ha jó kedve volt, s néha sírva, néha nevetve mutogatta a furcsa
bemetszéseket.
- Ezt a szívet én vágtam bele nagy deák koromban. Bele is tört a bicskám. Azt Pista bátyád faragta, emezt
meg az Ágneska nénéd. Hát ezt a csillagot látod-e? Azt még nagyapónak az édesapja véste, mikor én akkora
voltam, mint te most. Nézd, ott meg egy törött kard van a fába vágva, bilincs van a markolatán. Ezt nagyapó
vágta bele, mikor bujdosott a szabadságharc után, mint honvédtiszt.
Édesapámnak ilyenkor mindig könnyes lett a szeme, én meg mindig elnevettem magamat.
- Nem hiszem én azt - csóváltam meg a buksi fejemet.
- Mit, te?
- Hogy azt a rajzot nagyapó csinálta volna. Hiszen az van a legmagasabban. Létrán se érne nagyapó odáig.
Hiszen ő is olyan kicsi, mint én vagyok.
- Kis oktondi vagy te - adott barackot a fejemre édesapám.
De én tudtam, hogy nagyon okosan beszéltem, mert nagyapó nagyon kicsi és gyönge volt. Nem is tudott már
másképp járni, csak botra támaszkodva. Nem is igen járkált különben, csak üldögélt a nagy karosszékben.
Jó időben a tornácon sütkérezett, szeles, esős napokban a kályha mellett. Mióta az eszemet tudom, sohase
láttam, hogy dolgozott volna. Csak eregette a füstmacskákat a nagy tajték-pipából, és nézegetett mindenféle
régi könyveket, amikbe cifra papirosok voltak raggatva. Ezeket Kossuth-bankónak hívták, és nagyapó igen
szerette simogatni őket. Ilyenkor föl is csillogott a szeme mindig, bár máskülönben fáradt és szomorú szokott
lenni a nézése. Egyszer hallottam is, ahogy vacsora után fölsóhajtott:
- Pihentető Isten, mikor vetsz nekem ágyat?
És akkor nagyon elcsodálkoztam azon, hogy édesapám is, édesanyám is sírva borulnak nagyapóra, és addig
csókolgatják a kezét, míg csak el nem mosolyodik nagyapó.
- Ugyan mért uralják úgy? - tűnődtem magamban. Sehogy se tudtam fölérni ésszel, hogy ugyan miért olyan
nagy úr ez a nagyapó. A legnagyobb az egész házban. Mindig őtőle kérdezik meg, mi legyen az ebéd.
Mindenki kezet csókol neki. Ha elszendereg, mindenkinek lábujjhegyen kell járni. S a velőscsontból én
mindig csak a felét kapom a velőnek, a másik felét a nagyapó pirított kenyerére teszik.
Nekem bizony sehogy se ment a fejembe ez a dolog, s egyszer, mikor az édesapám séta közben azt kérdezte
tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ki is mondtam a szívemen valót:
- Nagyapó szeretnék lenni.
- Ugyan miért? - mosolyodott el édesapám.
- Azért, mert az semmit se dolgozik, mégis mindenki az ő kedvét keresi.
Édesapám elkomolyodva nézett rám.
- Hát aztán te azt hiszed, hogy ez nincs rendjén?
- Én nem tudom - mondtam egy kicsit megszeppenve. - Te azt szoktad mondani, hogy aki nem dolgozik, ne is
egyék.
- Igazad lehet - fordult el az édesapám, s hamarosan befejeztük a sétát.
Délben csak hárman ültünk az asztalnál. Nagyapó elkocsikázott valami régi barátjához.
- Most az egész velő az enyém lesz - örvendeztem előre, s csak akkor vettem észre, hogy nekem nem is

terítettek. Rózsás kis tányérom, aranyos kis poharam nem volt az asztalon.
- Hát énvelem mi lesz? - kérdeztem hüledezve.
- Te most nem kapsz ebédet, igazságos Mátyás - kanalazta édesapám a leveskét. - Aki nem dolgozik, ne is
egyék.
- De én még nem tudok dolgozni - borultam szívszakadva az asztalra.
- Nagyapó pedig már nem tud dolgozni - simogatta meg apám a hajamat. - Belátod már, buksi, hogy milyen
oktalanságot beszéltél?
Megszégyenlettem magam, és most már nem esett jól az ebéd, akárhogy unszoltak is. Alig vártam, hogy
megcsókolhassam nagyapó kezét. Kérdeztem is, mikor jön haza.
- Mire az öreg diófát kivágjuk, akkorra itthon lesz.
Tán azóta se éreztem olyan fájdalmat, mint akkor.
- Nem engedem, nem engedem az öreg fát! - borultam az apám elé.
- Miért, fiacskám? Levelei úgyis hullóban, ágai száradóban. Ezrivel termette száz esztendőn át a gyümölcsöt,
egyet se terem már. Öreg fa nem haszonra való.
- Az öregségéért kell megbecsülni - hajtottam le a fejemet.
Mire fölemeltem, akkorra mögöttem állt nagyapó is, s ahogy a szívére ölelt, szépnek, nagynak,
méltóságosnak, égig érőnek láttam, mint az öreg diófát.

Nehrer Lajos: A hűséges diófa
- Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem a diófa a legkedvesebb fám.
Nemcsak azért, mert a legszerényebb valamennyi fa között a kertben, nem
kíván permetezést, különösebb törődést, mégis bővebb terméssel hálálja
meg, ha száraz időben megöntözik. És minden gyümölcsnél hálásabb a dió,
mert egész éven át kitart. A cseresznye, az őszibarack, a szőlő napjai meg
vannak számlálva, a dió hűsége azonban megmarad egyik terméstől a
másikig, néha még tovább is. Mondhatnám végigkíséri az embert egész
életén át.
Nekem gyerekkori karácsonyaink jutnak róla eszembe. Nem mintha nem lett
volna más gyümölcs is a fenyő alatt, például narancs meg sok minden más
finomság. De a dió is mindig ott volt. Nem hivalkodva. Tartózkodón,
mintegy a háttérbe szorulva, de kötelezően ott volt még a süteményben is.
Ott se versenyzett a csokoládéval meg a tejszínhabbal, nem, nem volt rá szüksége, hisz olyan természetes
volt és nélkülözhetetlen.
A fája meg a mélyen lehajló ágas-bogas lombja, amely alatt oly jó elüldögélni, minden más gyümölcsfától
megkülönbözteti. Népes családoknak nyújt árnyékot, s mivel hosszú életű, nemritkán egész nemzedéket
ölelnek át dédapástul és unokástul barátságosan lehajló ágai. Régen, mikor még nem hulladékanyagból
gyártották a bútort, a kiérdemesült öreg diófa ott maradt a családi körben asztal, ágy meg szekrény

formájában. Komoly, mégis meghitt, meleg, barna színével s évgyűrűivel meg gyönyörű erezetével hozta
vissza olykor borongósan az elmúlt időket.
Nekem két diófám van. Egyik az udvarban az ajtó mellett, mely még egész fiatalon túlnőtt a háztetőn, s egy
másik fiatalabb fa az udvar mélyében. Ennek valóságos sátorformája van a földig érő ágaival. Róla minden
évben le kell vágni néhány ágat, hogy járni lehessen alatta. Az öreget nem bántom. Hadd nőjön,
terebélyesedjen kedvére, s hozzon minél nagyobb termést. Tavaly nem dicsekedhettem vele, alig másfél
kosárnyit adott. Az idén úgy látom, alaposan kipótolja majd, mert fürtökben pompázik rajta a dió, bőséges
szüretet ígérve. Nem győzzük majd leverni és összeszedni, annyi lesz a gyümölcse. Miért mondtam el
mindezt? Mert ilyenkor az örömömben mindig egy kis bánat is vegyül, mintha egyszerre lennék tanúja
születésnek és halálnak, s eszembe jutnak a költő szavai: "Ágas-bogas vén diófaÚgy hasonlítasz az
emberre!Minél jobban meg vagy áldva,Annál jobban meg vagy verve."

Schmidt Egon: Búcsúzás
Az öreg diófa utolsó levelét is rég leszaggatta már a goromba őszi szél. Ott
hever a sok sárgán megpöndörödött levél a fűben. Furcsán zizegnek, amikor
megállok közöttük. Mintha sóhajtoznának.
Nézem a lemeztelenített ágakat, a csupasszá vált gallyakat, amelyek között
most már akadálytalanul fütyülhet át a hideg északi szél.
Az egyik ág végén egyetlen szem dió csüng. Himbálódzik a szélben, dacol az
ősszel és az elmúlással. Valaha szép zöld köntösét rég levetette már, ráncos
csonthéját sötétbarnára áztatták az egymást érő esők és az éjszakák párás,
hideg lehelete. Megbújt a levelek között az őszi napsütésben, és elkerülte a hosszú póznát szüret idején, a
lombhullás után patirkáló varjak pedig talán nem tudtak hozzáférni a kinyúló ág leghegyén. Pedig a károgó
fekete madarak szeretik a diót, őszidőben mindig látom őket zsákmánnyal a csőrükben a mező felé repülni.
Ott azután addig csapkodják, addig kalapálják, míg enged a kemény csonthéj, és a varjú hozzájut falatnyi,
de jól megérdemelt lakomájához.
Megfonnyadt és sötétpiros színt kapott az árokparti vadrózsa bogyója és a kökény hamvaskék termése is
ehető már, amióta a dér végigcsókolta. A bokrok alatt kókadtan hervadoznak a fűszálak, megtört a héjakút
büszkén felmagasló szára a parton, és eltűntek a nyáron körülötte hintázó karcsú potrohú, ezüstös szárnyú
szitakötők is.
Megyek a tágas réten át céltalanul. Az ősz hangulata, a búcsúzás és az elmúlás üzenete mindenütt megérinti
az embert.
Tengeliccsapat húz el mellettem. Hullámvonalban repül a sok tarka madár, meglepi az árokpartot, ahol
száraz bogáncsok magaslanak ki a többi gaz közül. Halkan beszélgetve, sárga tollaikkal integetve fejtegetik a
bogáncs apró magjait. Néha annyian kapaszkodnak egy-egy szárra, hogy az szinte a földig hajlik a rajta ülő
madarak súlya alatt. Azután megriadnak valamitől, egyszerre rebbennek a magasba, és szorosan összetartó
csapatban repülnek tovább az árok mentén.
Nagy csapat bíbic repül át felettem. Véletlenül vettem észre őket, olyan szokatlanul némák így őszidőben.
Fordulnak egyet a rét felett, már-már azt hiszem leereszkednek, de azután gondolnak egyet és
továbbszárnyalnak dél felé. Most látom csak, hogy két hegyes szárnyú lile is repül velük. Útközben
találkozhattak valahol.
A rét sarkánál, nem messze onnan, ahol már a mocsár kezdődik, terpeszben álló vastartókon vezetékek
húzódnak. Ezek a kemény huzalok minden ősszel és tavasszal valóságos hóhérai a környék madarainak.
Amikor a vonulás megindul, tucatszám lehet találni a földön madarakat, amelyek a drótoknak repülve
pusztultak el. Különösen az éjszaka vonuló fajok közül szednek sok áldozatot a vezetékek, de a fiatal, még
tapasztalatlan gólyák, ölyvek néha fényes nappal is nekirepülnek, és holtan vagy szárnyaszegetten hullanak a
mélybe.
Talán száz métert mentem a vezetékek alatt, amikor a vízityúkot megpillantottam. Ott feküdt a fűben, jobb

szárnya természetellenesen kinyújtva, csőre szögletében piros vércseppel és felnézett rám. Nem is rémülten
már, inkább a mindenbe beletörődök csendes megadásával. Amikor lehajoltam hozzá, erőtlenül oldalt
fordult, megpróbált lábra állni, ép szárnyával verdesett egy kicsit, azután megint visszahanyatlott a nedves
fűre. Elfelejtette a menekülést, elfelejtett mindent. Nem akart mást, csak megpihenni.
Szegény kis barnatollú vízityúk! Vándorútra készült, valahova a dél-európai mocsarak felé, azután a sötét,
csillagtalan éjszakában nekiütközött a drótvezetéknek. Az alig megkezdett vándorút véget ért.
Valahogy elment a kedvem a kirándulástól. Egy nagy kanyarral visszafelé fordultam. A kertek alján az öreg
diófát már messziről megláttam. Csupasz ágai ide-oda himbálóztak az egyre erősödő szélben, de a kinyúló
szélső gallyról hiányzott a dió, amelyet alig egy órája megcsodáltam. Keresni kezdtem a földön a levelek
között, de nem találtam. De leesett-e egyáltalán? A kertek fáin mindenütt varjak üldögéltek, ott sétáltak a
felásott ágyások között és az elfonnyadt, oldalra dőlt virágokon. Talán egyiküknek mégis sikerült úgy
fordulnia a levegőben, hogy nagy fekete csőrével lekaphatta a diót? Vagy kemény szárnytollaival verte le és
nyomban utánaereszkedett a földre még mielőtt eltűnhetett volna a száraz levelek között? az egyik varjú a
kerítés oszlopán, kinyújtott nyakkal, hosszasan károgott. A szél egyre erősödött és egy váratlan rohammal kis
híján elvitte a kalapomat. Nyögtek, hajladoztak a diófa most már valóban csupasz ágai. A felhők alatt
vadludak húztak dél felé. Szabályos V betűjüket nem tudta megbontani a szél. Magasan repültek, kiáltásaik
csak foszlányokban érkeztek a földre.

Szecsődi Leó: A diófa és a mogyoróbokor
Nagyon régi időkben történt, amit most elmesélek. Élt egyszer egy vén diófa.
Egy dombtetőn állt, gyökerei mélyre lenyúltak a földbe, a környéken
terelgető pásztoremberek sem tudták, mióta áll már ott. -- Emberemlékezet
óta -- mondogatták, s azt is, hogy talán egyidős magával a dombbal. Ez a
dombtetőn álló öreg diófa uralta a tájat. Odafentről nézte, mi történik a lenti
síkon, és ahogy egyszer így nézelődött fejedelmi magányában, azt látta, hogy
lent a mezőn egy csenevész mogyoróbokor hajtott ki.
Ez még azokban az időkben volt, amikor a mogyorónak nem volt héja. Nem borította az a kemény csonthéj,
amit olyan nehéz feltörni, ami miatt manapság nem szabad a fogainkkal próbálkoznunk, mert beletörhet,
kalapácsra van szükségünk. Szóval a mogyoró annak idején még csak úgy nőtt az ágak végén védtelenül, a
belső magvát kínálva, azt a finom, puha magot, amit megeszünk. Kiszolgáltatottan állt ez a cserje a
viharoknak, a madaraknak, amelyek könnyen megcsipkedhették, hiszen nem védte a csonthéja. Még a
kukacok sem a diófa felé araszoltak, hiszen a dió kemény héján átrágni magukat fárasztó munka lett volna,
hanem a kis mogyorócserjét vették célba, annak gyümölcsét dézsmálták.
Látta a vén diófa, hogy így ez a mogyoróbokor nem sokra viszi. Féltette is szegény rokonát, mert minden
nyár végére, kora őszre, mire beérett volna sok-sok gyümölcse, a felét elverte a jég: lepotyogtak, a másik
felét megcsipkedték a rigók, a harmadik felét – ha beszélhetünk ilyenről egyáltalán – a kukacok vették
“gondozásba”. Elgondolkodott a diófa, hogy mit tehetne, de szomorúan kellett rájönnie, hogy nagyon
messzire áll a mogyorócserjétől, ezért aligha tud rajta segíteni.
Később azonban egy ötlete támadt, és az egyik ősszel, amikor a diófának különösen gazdag termése volt, egy
szem dióját lehullajtotta az ágról, ami gurulni kezdett lefelé a lejtőn, gurult, gurult le a domboldalon, s végül
leért a mezőre, ott is folytatta útját még egy darabon, majd a mogyorócserje mellett egy lyukba belepottyant.
Aztán elközelgett a tél, lehullottak a kései esők, követte őket a korai hó, és leplével betakarta. A dió odalent a
föld mélyében álomba merült, tavasszal pedig kicsírázott és növekedésnek indult. Az első évben még gyönge
szára volt apró levelekkel, de ahogy teltek az esztendők, lassan akkora lett, mint a mellette levő
mogyorócserje. Ekkortájt elegyedtek beszélgetésbe egymással. A mogyoró panaszkodott: – Nézd meg testvér,
mi van velem. Nemsokára megöregszem itt a mezőn, és nincs egyetlen épen maradt magom, ami földbe
hullva utódom lehetne. Mert látod, jó neked, megvéd az a kemény héj a gyümölcsödön, nekem bizony ilyen
páncélom sohasem volt.
Erre a kis diófa így felelt a mogyorócserjének: – Figyelj rám, kezdd el növeszteni a gyökereidet abba az

irányba, amerre én állok, és én is elkezdem feléd növeszteni. Amint összetalálkoztunk, megpróbálom átadni
neked az erőmet.
Így is történt, a két kis fa gyökerei hétről hétre közeledtek egymáshoz, és egyszer csak két gyökér találkozott
valahol mélyen a föld alatt. Ekkor a diófából erő áramlott át a másikba. Képzeljétek el, a következő
tavasszal a kis mogyoróbokor azt látta, hogy miután a virágszirmai lehullottak, és gyümölcse érni kezdett,
valami világosbarna héj borította minden darabját, ami kezdetben még lágy volt, de egyre keményebb lett.
Majdnem olyan kemény, mint a dió héja. Bánata örömre fordult, mert hiába jöttek a rigók, kopogtatták a
csőrükkel, fel kellett adniuk a próbálkozást. Ez a mogyoró most nem lesz csemege, gondolták csalódottan.
Jöttek a viharok is, s bár néhány szem áldozatul esett, a legtöbb az ott maradt az ágakon. És bizony még a
kezdő kukacok foga is beletört a héjába.
A diófa viszont azon a nyáron olyan gyümölcsöket hozott, amiket nem fedett csonthéj, mert átadta az erejét.
A gerezdek védtelenül álltak a diófa ágain, a szomszéd fánál kudarcot vallott madarak, s egyéb ellenségek
hamar fölfedezték s azt pusztították. Ahogy eljött az ősz, és a mogyoróbokornak beérett a termése, a ő
satnyulni kezdett. Elsárgultak a levelei, lehullottak, s a következő tavasszal ki sem nyíltak újból: a diófa
elszáradt. Ezt látva a mogyoróbokor elszomorodott, hogy a barátja föláldozta magát azért, hogy őneki
csontpáncélba rejtett gyümölcse lehessen.
Miközben búslakodott, egy hang szólította meg. Az öreg diófa, amely még mindig a dombtetőn állt, így szólt
hozzá: – Ne búsulj, testvérem, hiszen én, akinek a fiam volt az a kis diófa, ma is itt állok és örülök, hogy
segíteni tudtam rajtad. Nézd, ágaim változatlanul a régi gyümölcsöket termik majd, amiknek nem árt vihar,
se szél, sem állatok. A fiam átadta neked az erejét, és ezután a világon minden mogyoróbokor és -cserje olyan
lesz, mint te. A te utódaid fogják benépesíteni a földet. Örülj ennek!
A mogyorócserje megvigasztalódott, s a kétféle fa leszármazottai mind a mai napig jó barátok.

Várszegi Tibor: Van a kertemben...
Van a kertemben egy nagy diófa, alsó levelei szinte a földet érik. A tűző nap,
a legyek és a szúnyogok elől ide szoktam elbújni, mert a diófa természetétől
fogva távol tartja a meleget és a bogarakat. Csak könyvet viszek oda
magammal, így a diófa alatt olvasni vagy aludni szoktam. A minap arra
ébredtem, hogy az akác virágjain gondolkodom. Eszembe jutott, hogy
amikor annyira gyerek voltam, hogy még több csillagot láttam az égen, mint
a földön embert, nem tudtam, mi az az akácfavirág, mert csak az agacsiról
hallottam. És, amikor gyerek voltam, és még nem tudtam, hogyan s miért
kerültem az utcára, nem volt szükségem arra sem, hogy ismerjem az agacsi
nevet, mert megenni anélkül is tudtam.
A diófa alatt félálomban az is eszembe jutott, hogy írhatnék egy mesét a szegénylegényről, aki néhány kiló
diófalevél pálinkafőzőben készített párlatával elmenne a Falanszterbe szerencsét próbálni. A szegénylegény,
aki akár lehetnék én is, gyomorerősítő és vérnyomáscsökkentő kapszulákat, no meg rovarriasztó krémet és
hűsítő sprayt készíthetne belőle. Hogy próbát tegyen, elmenne a laboratóriumba, ahol a párlatban kimutatná
a galluszsavat és az inozitot, az ellagsavat és a juglont, a csersavat és a juglandin-alkaloidát, mert bizony
ezek felfedezése nélkül hiába akarna meggazdagodni, a párlatból készült termékeket nem engedélyeznék sem
gyógyszernek, sem kozmetikumnak, így megvásárlásukkal nem tudnák vagyonos emberré tenni őt azok,
akiknek nem adatott meg, hogy diófájuk legyen. A szegénylegény, aki a Falanszterben a fényszmog miatt még
annyi csillagot se látna az égen, mint gyerekkorában, mehetne haza dolgavégezetlenül, ahol ugyanúgy addig
élne, míg meg nem halna, mint a Falanszterben.

Magyarra fordított novellák
Ivanka Hergold: Az éneklő diófa
Amikor nagyanyó férjhez ment, az övé lett egy egész hegy.
- Azt kezdesz vele, amit akarsz, ameddig a szem ellát, mostantól kezdve mind a tied - mondta neki nagyapó
és mosolygott hozzá.
És micsoda birtok volt az! Pompás legelői voltak, akkorák, hogy ha hátratekintett szénagyűjtéskor, hogy
mennyit végzett, az első boglyák közönséges kis vakondtúrásoknak látszottak. Erdei akkorák, hogy ha egyikmásik disznaja kiszökött az ólból, bottal üthette a nyomát, még jó, ha maga is el nem tévedt keresés közben.
És gyümölcsösei olyan bőtermőek, hogy gyümölcs mindig volt bennük kora nyártól kezdve az első hóig.
Három forrásuk is volt, kettőben a két fia horgászgatott, mindegyik a magáéban, a harmadiknál meg, a
domb tövében, a házuk állt. És roppant birtoka mellett volt még egy óriási vén diófája is, melynek lombjai
közt éjjel-nappal ott ücsörgött nagyapó. Bizony nem tudta szegény nagyanyó, mi a keserűbb, a zölddió héja,
vagy a puszta gondolat, hogy vajon sikerül-e lecsalogatni nagyapát a fáról ebben az életben; eddig még nem
sikerült: pedig elmúlt a tél, amikor be kellett fűteni a cserépkályhába, el a tavasz, amikor ki lehetett csapni a
birkákat a zsenge hegyi legelőre, a nyár, amikor egymaga kaszálta le a szénát, és el az ősz is, amikor úgy
érezte, hogy maga alá temeti a cséplésre váró búza nagyapó nélkül!
Hogy is történt az egész, tépelődött magában nagyanyó utóbb. Ha én azt tudnám, hogyan, és miért, s
töprengett tovább szüntelenül, mit jelentsen ez, és, persze, hogy mitévő legyen...
Amúgy eléggé kellemetlen volt az egész... Jöttek a szomszédok: Aggyisten, hogy s mint, szép időnk van, csak
kitartson, hát a gazduram merre van? Mondja azt, hogy gazduram biz odafönt kuksol a diófán,
harmonikázik és esze ágában sincs többé lejönni onnan?
Úgy történt, hogy egy szép napon egyszercsak eltűnt... Nagyanyó éppen dagasztott... Egyszerűen kisétált az
ajtón. Nagyanyónak még meg is fordult a fejében, hogy ez alighanem ő lehet, pedig igencsak halkan lopózott
ki... Már javában rakta befelé a kenyeret a kemencébe, amikor a kisebbik fia megrántotta a kötényét:
- Écsanyám, écsapánk fölmászott a diófára...
- Eriggy mán - szidta a gyereket -, hisz az még akkor is morog, ha az asztalhoz kell leülni, nemhogy csak úgy
szó nélkül fölmászna a diófára. Azt a fát két ember is alig éri át, majd pont a kurtalábú apátok...Miket nem
beszélsz, te imposztor!
Aztán berontott a konyhába a nagyobbik fiú is:
- Gyüjjék má, écsanyám, écsapánk fölmászott a diófára, ott kuksol és vigyorog.
Nem, ez nem lehet igaz, mondta magában, kimegy már, maga jár utána...Hát valóban, ott ült az öreg a diófa
hegyében, látta a fapapucsa talpát meg a zöld nadrágját és a vihogó hangját is jól hallotta:
- Mindened megvan, öreganyám, ami a szíved vágya volt! Mi ketten kvittek vagyunk!
Nagyanyónak még a lélegzete is elállt. Mi ütött most egyszerre ebbe a félnótásba?
- Mindjárt kész a friss kenyér, gyere már le, te! - kiáltott rá, merthogy igencsak dühös volt.
- Mindened megvan - hajtogatta az öreg - ami a szíved vágya. Már én többet nem eszek a te friss
kenyeredbül, meg a darakásádbul se, meg a más főztödbül se, és beszélni se fogok többet - mondta, aztán
elkezdte nyekergetni a harmonikáját, és játszotta rajta attól kezdve éjjel-nappal azt a két trallalát, amit
tudott.
Nagyanyó továbbra is kijárt a diófa alá, ó, még sokáig kijárt, hónapokig, annyi mondanivalója volt nagyapó
számára. Elmondta vagy százszor, hogy naplopó, hogy soha életében nem is volt egyéb, s most már nem is
lesz, hogy ilyen hitvány férjet még nem hordott a föld a hátán és hogy nem is szereti már.
- Annyi baj legyen - szólalt meg egyetlen egyszer nagyapó.

Mire nagyanyó:
- Hát segítettél szénát kaszálni egyszer is? Eszedbe se volt. Segítettél szénát szárítani? Egy fenét! Segítettél a
disznókat hajkurászni az erdőben, vagy leölni valamelyiket? Nem biz a! Hevertél a kuckóban, az ördög vinne
el...Segítettél learatni a rozst? No, ugye! Csak nyekergetted ezt a vacak hermonikát, azt is olyan
gyalázatosan, hogy minden kalákásasszony faképnél hagyott, magamra maradt a sok munka... Segítettél
fölszántani, vagy elvetni a hajdinát? Nem segítettél! Ültél a mogyoróbokor árnyékában, oszt törted a
mogyorót... Leszedtél te már életedben egyetlen körtét is, úgy, hogy ne magad etted volna meg? Ugye, hogy
nem! Két szál szalmát keresztbe nem tettél ebben a házban - mondta most már szipogva - minden rám
maradt...
Nagyapa nem szólt semmit, csak préselte a harmonika fújtatóját.
Nagyanyó kezdetben gyapjút tömött a fülébe, meg a gyerekeknek is gyapjút tömött a fülébe, hogy ne hallják,
s ne kelljen örökké arra gondolniuk, milyen elvetemült apjuk van.
- Hát écsapánk merre van - feledkezett meg magáról olykor valamelyik gyerek.
- Eh - mondta ilyenkor nagyanyó - imádkoznál érte inkább, te tökfej, hát hol a nyavalyában volna, mint a
diófán!
És csak törte, törte a fejét, miért éppen őket veri a sors, hisz gazdagok is, mindenük megvan... Valami jel
lehet, vagy mi, tépelődött erősen és szakadatlanul, mitévő legyen, márcsak a gyerekek miatt is, mondta
magában, ami engem illet, egy öreggel több vagy kevesebb a háznál... de a gyerekek... valamit csak kéne
tenni.
- Nektek kettőtöknek meg - intette a fiúkat -, semmi bámulnivalótok odafönt, megértettétek, az ott fönt a
mumus, nem madár, és el ne járjon a szátok mások előtt, hogy hol az apátok!
Nagyanyánk akkor még életerős, gömbölyded, szemrevaló asszony volt, nagyon bántotta a dolog. Mihaszna
frátere! És épp velem történik ilyen! Mért éppen velem? Hiszen gyere csak le, te csirkefogó, majd
megmutatom én neked! De hát ha egyszer nem jön! Álmatlanul hánykolódott az ágyában, fölverte a
béreseket az istállóban, a cselédlányt a padláson, cukkolta a kutyákat, ugassák föl a diófán békésen
szendergő nagyapát... Miért? Miért? Rohadt disznó, szidta dühösen, mert hogy nem férhetett hozzá, ó, te
vadbarom, rágcsálta elkeseredetten a hajfonatát...És meggyújttatott minden gyertyát, minden
petróleumlámpát a házban, majdcsak meglátja az a bitang, ahogy le-föl járkál egy szál fehér rékliben a
szobájában, a ház előtt, a diófa alatt...Nagyapa azonban rá se hederített...
Munka persze akadt bőven, s nagyanyánk dolgozott is feszt, a szolgákkal, a gyerekekkel együtt. És mindenük
megvolt a házban, több is, mint amennyi kellett: egyre több és több gyümölcs rohadt meg szedetlenül, a
birkák sántikálva várták be a telet, és nem volt aki megegye a temérdek mézet, amit a méhek hordtak össze
egy odvas fába.
Nem, nem adta fel mindjárt, azt nem lehet mondani... Előbb megpróbálta szépszerivel: odakészített neki egy
kis rétest a fa alá, egy kis mézet, némi meleg gyapjúholmit télire, édeskörtét, sonkát, kolbászt... A zsémbelést
is abbahagyta.
- Nesze, vedd csak el, aztán gyere szépen haza, ne vacakolj már!
Nagyapánk azonban nem kért nagyanyó jótéteményeiből, egy fia adományt el nem fogadott.
Aztán egy hétig el nem mozdult a diófa alól és egyre hajtogatta:
- Gyere már le, no! Hogy éljek így egy szál magamban, épkézláb férj mellett? És a két gyerekkel nem
gondolsz, te istentelen?
Nagyapa azonban szemlátomást nem gondolt senkivel, csak harmonikázott, ha éppen nem aludt vagy
énekelt.
Egy napon magához szólította nagyanyánk a szolgákat:

- Gyertek csak, üljetek le, vegyetek kenyeret, meg ami jó falat van az asztalon - kínálgatta őket szívélyesen. A
béresek meg a cselédlány ettek-ittak derekasan. Nagyanyánk közben tett-vett a konyhában, ne lássák, milyen
nehezére esik az egész.
- Idefigyeljetek, emberek - szólalt meg aztán mégis -, van-e olyan köztetek, aki ne akarna meggazdagodni?
Ugye nincs! Nahát, én ezt az egész hegyet odaadom annak, aki lehozza az uramat a diófáról, élve, persze,
tudjátok, milyen a falu nyelve, fiatal vagyok még, itt az ember helye mellettem, ha másért nem,
madárijesztőnek, nem igaz? Élve, épkézláb lehozzátok nekem és gazdaggá teszlek benneteket!
A béresekben meg a cselédlányban megpezsdült a tettvágy. Hiába no, egy hegy az nem akármi! Sokáig
tanakodtak, ez egyik ezzel hozakodott elő, a másik azzal, végül oda lyukadtak ki, hogy nem volna rossz
próbát tenni valami helyre fehérnéppel... Jó, rendben van, a nacsasszony igazán gyönyörű, és kívánatos is,
persze, de ki tudja, hátha az öregnek megváltozott a gusztusa, mióta odafönn tanyázik a diófán...
Mindenesetre nem árt megpróbálni... nem igaz?
A béresek meg a cselédlány akkora tüzet raktak, hogy csak no! Fogadtak egy botcsinálta zenészt, az húzta a
talp alá valót, volt ott malac- meg báránysütés, eszem-iszom, nótaszó... Nagyapa oda se bajszolt.
- No, nacsasszony - mondták akkor nagyanyánknak -, mennyék be most kegyelmed a házba, mi pedig
megtesszük, amit lehet.
Nagyanyánk alaposan kicsípte magát az estére, így hát szomorúan vonult be a házba és sírva nézte az
ablakból, mire mennek a béresek meg a cselédlány a nagy furfangjukkal.
Akkor a legszebb lánynak le kellett vetkőznie. Meztelenül ugrándozott a tűz körül, de a nagyapánk
pillantásra sem méltatta. Szótlanul ücsörgött fent a fán és el-elszundított időnként.
Nagyanyónak rég volt ilyen jó álma. No, mondogatta magában, csak túljártam az eszén, nem lehet engem
csak úgy... Reggel aztán leforrázva tapasztalta, hogy nagyapánknak esze ágában sem volt lejönni, bármily
hízelgő véleménye volt is nagyanyánknak önmagáról. Dúlt-fúlt mérgében, le-föl viharzott a házban, a
pincében, belekötött az élő fába is, nem csoda, hogy egy idő után sorra elhagyta minden bérese és szolgálója.
Időközben a gyerekek is fölcseperedtek valamelyest.
- Idefigyeljetek - mondta nekik nagyanyó egy este míg a kályha körül üldögéltek -, látjátok magatok is, hogy
nem boldogulok egyedül. Nincs más hátra, nektek kettőtöknek kéne lecsalogatnotok apátokat, az ő kölykei
volnátok tán, ha jól tudom... Mindenki itt hagyott, a szomszédok kinevetnek bennünket, hogy a ház ura a
diófán lakozik, apátlan árva lesz mindkettőtökből, ha ki nem találtok valamit... Felsóhajtott... - Mintha
kezdene már egészen madárformájúvá lenni, nem vettétek észre? Levegőn él meg dión az ördögfajzatja... Ti
meg, ha sast, karvalyt vagy kányát le tudtok ütni a fáról, mért ne tudnátok öt is? A ti apátok, nem? Megölni
azért nem kell, azt azért nem, vigyázzatok, hogy annyira amennyire, de azért épségben maradjon!
- Vigyázunk, écsanyám, vigyázunk - ígérték meg a fiúk, aztán napokon, éjszakákon át tanakodtak erőst, hogy
kéne lecsalni az apjukat a diófáról.
- Écsanyám - döntöttek végül néhány nap elmúltával -, a legjobb lesz ha kegyelmed most egy pár napra
elmegy hazulról, majd mi elintézzük a dolgot, ahogy kell, kegyelmedért, meg magunk végett is.
És nagyanyó valóban elment hazulról málnát s gombát szedni.
A két fiú kiment a diófa alá.
Előbb komoly szóval próbálkoztak:
- Écsapám - mondták - nem látja kend, hogy kezd nevetségessé lenni, gyüjjék már le az ég szerelmére!
Odafentről semmi válasz.
- Gyüjjék már le - kérlelték sírva, merthogy gyerekek voltak még.
Fent most megszólalt a harmonika.

- Écsapám - bömbölték immáron - gyüjjék le, mert ha nem, mi ketten megöljük kendet! - És bömböltek
tovább és taknyukat a nadrágjukba törölték.
Megint semmi.
- Tényleg megöljük! - mondták és igyekeztek szörnyű ijesztőknek hatni, hisz tudvalevő, hogy egy édesapát
nem lehet csak úgy megölni.
- Écsanyánk elmegy a háztól, a szomszédok meg csúfot űznek belőlünk, hogy nem megyünk egyről a kettőre,
mert écsapánk odafent kuksol a diófán... Hall kend bennünket, écsapám? - És sírtak, szipogtak és bömböltek
odalent.
Föntről egy kis szellő meg némi zeneszó jött csak.
- Akkor pedig most kivágjuk a diófát - kakaskodtak a fiúk. A dió tudvalevően igen kemény fa, a gyerekek
meg kicsik voltak még, nemigen boldogultak vele, épp csak belefűrészeltek egy kicsit a háncsába.
- Écsapám - kérlelték - gyüjjék már écsapám, segítsen kend kivágni ezt a diófát, amin kuksol...
Az öreg jót nevetett odafönn és ismét nyekergetni kezdte a harmonikáját.
- Megálljon csak, megbánja kend! Úgyse bírja sokáig, ne reméljen kend ezentúl semmi jót tőlünk, egy jó szót
nem kap, annyi szent. Mert mi ketten most elmegyünk a háztól... tudja meg kend... Viszünk magunkkal egy
kis kenyeret meg húst és világgá megyünk...Mondja meg kend écsanyánknak, hogy ne féljen, nem halunk
éhen... Hát akkor Isten áldja... Most kvittek vagyunk.
Azzal elmentek világgá.
Amikor nagyanyó megjött az erdőből, mindjárt látta, hogy tárva-nyitva az egész ház, mint ünnepnap, meg azt
is észrevette, hogy se kenyér, se hús, egy falat se. Sírva fakadt és keserű átkokat szórt nagyapó fejére... Aztán
már az átkokból is kifogyott, kifogyott szegény a szóból is.
De a diófáról erre sem jött válasz.
És az udvart lassan fölverte a dudva.
Valahogy ekkortájt történt, hogy egy térítő érkezett a környékre. Nagyanyánk nagyon megörült neki. Rajtam
meg az öregen már úgyis csak a Jóisten tud segíteni, mondta, vagy valami jó misszionárius.
Hatalmas templom volt, jókora rét körülötte, és az egész csak úgy feketéllett az emberektől.
Nagyanyó szépen kicsípte magát, s ilyesformán hamar a térítő színe elé kerülhetett.
- Jóuram - kérlelte tisztelettel - segítsen rajtam.
- Segítek, és a Jóisten is megsegít - mondta kegyesen a csuhás férfiú.
- Nem tudom, látott-e már diófát, atyám - tért gyorsan a tárgyra nagyanyó -, a diófa egy borzasztó nagy fa, és
azon ücsörög immár évek óta az én hites uram, és nem akar lejönni az Istennek sem, csak hermonikázik
odafönn, és se eszik, se iszik, legalábbis úgy látom, és mégsem akar lejönni... Csaltuk már szép lánnyal,
mindennel... Nem és nem... Fiaim, szolgálóim sorra itt hagytak, mind elment a háztól, de az én uram csak
nem jön le, segítsen, atyám, ha egy mód van rá!
- Megpróbálhatom - hangzott a válasz a csuklya mélyéből -, egy kissé valóban bonyolult az ügy, de azért
megpróbálhatom. Tudja mit, öreganyám, holnap korán reggel fölkeresem magukat, aztán majd meglátjuk,
mire megyünk...
Nagyanyó rohant haza, felsikálta a konyhát, a bejárati lépcsőt, az egész házat, leszedte a pókhálót még az
istálló eresze alól is, felsöpörte az udvart és nem győzött mérgelődni, hogy így fölverte a dudva... Idejön ez az
ember, s mindjárt meglátja, hányadán állunk... Ha egyszer ilyen elhagyatott ez az udvar, hogy várja el az
ember, hogy csoda történjék benne?

Másnap kora reggel valóban beállított a hittérítő.
- Főzzön kend, öreganyám, egy jó kávét - mondta -, aztán majd meglátjuk, mit tehetünk.
Nagyanyó főzött egy bögre jó árpakávét, közben elsírta, elmesélte, mi történt, hogy történt... Mindened
megvan, ami szíved vágya volt, mondta neki az öreg...
- Istenkém, mit jelentsen ez? Fölmászott a fára, és mit neki, hogy más meg beleszakad a munkába... Fogta
magát, föl a diófára... és már évek óta le nem lehet csalni... tudja... És nem fogad el tőlem semmit: se
kenyeret, se tejet, se italt, se gyümölcsöt, semmit...tudja...és mégis megvan, megél odafönt valahogy... Csak
hermonikázik és nem szól egy szót sem... Azt már meséltem, ugye, hogy minden szolgálóm itt hagyott, világgá
mentek a gyerekek is, nem szívesen mondom, de már jószág sincs a háznál, mutatóba sem... elbitangolt
mind, esküszöm, még a macska meg a patkány, egér is egytől-egyig, atyám, én... én azt hiszem, nincs is már
teremtett lélek ebben a házban, csak jómagam...
- No, no, azért ott még nem tartunk, öreganyám - mondta a hittérítő -, hát a Jóisten odafönt? Róla
megfeledkezik kend?
- Igaz, igaz - pironkodott nagyanyó -, hiszen dehogy is feledkeznék én meg róla, ha egyszer lesegítené atyám
onnan a diófáról az uramat.
A hittérítő kilépett az udvarba.
- Na, hol az a diófa? - kérdezte.
- Ahun e, a lugas mögött - mutatta nagyanyó.
A diófa koronája dús zöldben pompázott, a hittérítő nem látott rajta senkit.
- Tudja mit, öreganyám - mondta -, én bizony nem látok odafönt senkit.
- Na hiszen, majd meghallja mindjárt - kuncogott nagyanyó.
A lombok közt azonban csak a szél neszezett.
- Az csak a szél - mondta szigorúan a hittérítő. - Figyeljen, jóasszony, fontosabb dolgok is vannak ezen a
földön a halálnál... Mikor halt meg az ura?
- Dehogy halt az meg, atyám, odafönt kuksol a fa hegyében, és a Jóistennek sem tudom lecsalni... Megtettem
már mindent, könyörögtem, fenyegetőztem, mindent, mindent, hiszen tudja, világgá mentek a fiaim, a
szolgálóim, a jószág; nem látja, hogy fölverte az udvart a gaz?
- Márpedig én nem láthatok ott embert, ahol csak diófalomb van.
- Na persze - adta meg magát nagyanyó -, kegyelmed tanult ember, kegyelmed csak tudja. Annyit azonban
megmondhatok, hogy ha most sem hallja, hogy vihog rajtunk odafönt, jobb, ha szedi is a sátorfáját.
- Bizony én nem hallom - morogta a hittérítő és szedte a sátorfáját.
Kije maradt még nagyanyónak, hogy íme, jószága, gyereke, mindenkije elhagyta?
- Az apjukom - mondta magában -, nem maradt már nekem senkim, csak az apjukom.
És világosan hallotta a harmonikaszót a fáról.
- Hogy lehetsz ilyen szégyentelen, hallod-e, hogy jelet sem adtál magadról, mikor itt volt ez a hittérítő?
Segíteni akart rajtunk, te meg úgy tettél, mintha itt sem volnál! Nagyon szépen kérlek...- suttogta -, hallasz
egyáltalán?
- Hallak hát - mondta nagyapó -, hogyne hallanálak!
- Akkor elárulod végre, miből élsz odafönt, ha egyszer semmit sem vagy hajlandó elfogadni tőlem?

A diófa azonban csak harmonikázott, és nagyanyó nem tudta, táncra perdüljön-e a gazos udvaron vagy
menjen el aludni, merthogy nagyon belefáradt már az egészbe.
Aztán mégis perdült néhányat az udvaron, de a gaz akkora volt már, hogy ettől is csak a bosszúsága nőtt.
- Látod, te mihaszna - küldött egy szemrehányó pillantást a lombok közé -, már táncolni sem tudok.
A diófa meg csak muzsikált, muzsikált.
Aztán az történt, hogy nagyanyó vetett még egy-két dühös pillantást a diófára, majd beleköpött háromszor a
markába: na, most megkapod a magadét, gondolta. Majd adok én a hermonikádnak!
Azzal fogta a nyilat, amivel hajdan indiánosdit játszottak a gyerekekkel és nekiszegezte a diófa koronájának.
Erős asszony volt, megedzette a sok munka, úgy röppent ki a vessző a nyilából, akár a gondolat, s be,
egyenest a lombok közé.
A harmonika nyikkant egyet, hörgött kettőt, aztán tarka, madártollhoz hasonló foszlányok kezdtek
hulldogálni a fáról a gyepre.
- Oh - mondta nagyanyó -, oh.
Fordította: Szilágyi Károly
Tisztelt olvasó Kollégám, ennyit tudtam mutatni a diós irodalomból. De a diótémájú művek
kimeríthetetlenek.
Továbbolvasásra a Könyvtár könyveit ajánlom elsősorban. Fakultatíve.
De van más ötletem is. Megéheztünk. Nézzük meg, mit ehetünk.

Könyvtár
Ha öntelt lennék, mondhatnám, hogy egészen jó kis könyvet írtam a dióról. De ez nem lenne igaz. Tessék
megnézni, milyen sokan és milyen jókat írtak a dióról. Tessék megkeresni ezeket a könyveket a könyvtárban
vagy az antikváriumban. De tessék sietni, mert ezekre a könyvekre mások is vadásznak!
Ez itt csak egy virtuális könyvtár.

Idegen nyelvű versek
Vázlat:
H.H. ter Balkt: Himnusz a diófához (holland)
Jan Brzechwa: Dió (lengyel)
José Chanly haikui (francia)
Louis Codet: Dal a dióról (francia)
Cowley verse a dióról (angol)
ÇORBACIOGLU: Kedves diófa (török)
ÇORBACIOGLU: Diófa voltam (török)
Maximilian Dauthendey: Egy nagy diófa (német)
Armand Got: A dió (francia)
Josef Guggenmos: A diótörő (német)
Heinrich Hoffmann: A diótörő dala (német)
Peter Huchel: A régi parasztok ránk hagyományozták (német)
Maria Jennewein: Az én diófám (német)
Joa művésznevű 62 éves költőnő: A périgordi dióválogatók (francia)
Erika Kiechle: A kis diófa (német)
Jonathan Kneiff: Dióhéj (német)
Dragan Kolundžija: Dió (horvát)
Szergej Kombarov: Anyám diófát ültetett (orosz)
Irina Landesz: A dió. Metamorfózis (orosz)
Sauro Marini: A diófa (olasz)
Lynn Martin: A diófa alatt (angol)
Raphael Montpellier verse a diófácskáról (spanyol)
René de Obaldia: A titok (francia)
Gustavo Reátegui Oliva: A teljes dió (spanyol)
Gérald de Palmas: Megmászni a fákat (francia)
Maurice Rollinat: A három diófa (francia)
Jennifer Sanfilippo: Nyári napforduló (angol)
Andrij Sztojgora: Tejes-viaszos érésű dió (ukrán)
Charles Trenet: Ki van a dióban? (francia)
Pero Zubac: Dió (horvát)

Ismeretlen szerző (német)
H.H. ter Balkt: Himnusz a diófához
Hymne aan de walnotenboom
Blijf af van de vruchten van de walnotenboom,
schud niet aan zijn takken en zijn stam,
wie zich de vruchten toeeigent, wie beslag legt,
liefdeloos, die zal het niet goed gaan.
Wie de walnotenboom pijnigt, zal omvallen.
Lang leve de walnotenboom, moge hij leven in vreugde.
Hij is de eenhuizige rijkdragende.
Hem kwaad berokkenen is er niet bij.
Het zegel beschermt hem. Het onverzwakte schild houdt stand.
Niemand steelt van de walnotenboom.
Die het wel doen die zullen zeker inslapen.
Negen kruiden beschermen de walnotenboom.
Fladder weg, ruisende spoken.
Fladder weg, dertien plagen en pijnen.
Es Yggdrasil moet wel een walnotenboom zijn.
Helder zijn in voorjaar en zomer de bladeren.
Blijf met je licht.
***
**
*

Jan Brzechwa: Dió
ORZECH
Miał pan rejent ze Zwolenia
Twardy orzech do zgyzienia,
Nim go rozgryzł do połowy,
Stracił kieł i ząb trzonowy,
Wreszcie krzyknął: "A to gratka,
Proszę mi poszukać dziadka!"
Przybiegł dziadek siwiuteńki,
Twardy orzech wziął do ręki.
"Opamiętaj się, człowieku,
Nie mam zębów od pół wieku,
Taka sztuka to dla wnuka,
Niechaj służba go poszuka."
Wnuk, wiadomo, był siłaczem.
"Niechaj orzech ten zobaczę."
Wziął go, włożył między szczęki.
"Rzeczywiście, nie jest miękki!"
Po upływie pół godziny
Pot już spływał mu z czupryny,
Wreszcie przerwał ciężką pracę.
"Nie poradzę, zęby starcę,

Ale znam kowala w mieście,
Co ten orzech stłucze wreszcie."
Posłał rejent po kowala,
A już kowal się przechwala:
"Dla mnie to jest rzecz nienowa,
Jestem, panie, z Żelechowa,
A wiadomo, że Żelechów
Słynie z dziadków do orzechów."
Huknął kowal wielkim młotem,
A młot rozpadł się z łoskotem.
Jęknął kowal: "Co za orzech,
Żadna siła go nie zmoże,
Twardy orzech do zgryzienia,
Nie poradzę. Do wiedzenia."
Poszedł kowal, a tymczasem
Właśnie szła wiewiórka lasem.
Do pokoju oknem wpadła,
Orzech zgryzła, jądro zjadła,
O czym rejent jak najprędzej
Spisał akt w ogromnej księdze.

José Chanly két haikuja a diólevélről:
Les feuilles se sont
entendues pour tomber toutes
ce matin, gelée
2
Piteuses les feuilles
du noyer au pied duquel
picore une pie
(A két fénykép a költő felvétele, a haiku illusztrációja.)

José Chanly két haikuja, a költő felvételével. Az első a diólevélen látott lepkéről szól, a második pedig a furcsa diófatörzsről.
Valahogy így:
A pillangó egy
múlékony falevélen
ő is úgy, mint mi
Furcsa természet
a diófán szomorú
tőkehal képe

Louis Codet: Dal a dióról
J'ai pelé la petite noix
Dont j'ai cassé la coque blanche
Entre deux pierres,
La curieuse coque de bois.
J'ai pelé la petite noix;
On dirait un jouet d'ivoire,
Un curieux jouet chinois.
L'odeur fraîche et un peu amčre
De ces grands bois
M'a parfumé la bouche entičre !
J'ai croqué la petite noix,
Ce curieux jouet chinois.

Cowley verse a dióról:
"The Walnut then approached, more large and tall
Her fruit which we a nut, the gods an acorn call:
Jove's acorn, which does no small praise confess,
T've called it man's ambrosia had been less;
Nor can this head-like nut, shaped like the brain
Within, be said that form by chance to gain,
Or Caryon called by learned Greeks in vain;
For membranes soft as silk her kernel bind,
Whereof the inmost is of tenderest kind,
Like those which on the brain of man we find.
All which are in a seam-joined shell enclosed,
Which of this brain the skull may be supposed.
This very skull enveloped is again
In a green coat, her pericranium.
Lastly, that no objection may remain
To thwart her near alliance with the brain,
She nourishes the hair, remembering how
Herself deform'd without her leaves does show;
On barren scalps she makes fresh honours grow.
Her timber is for various uses good;
The carver she supplies with useful wood,
She makes the painter's fading colours last,
A table she affords us, and repast;
E'en while we feast, her oil our lamp supplies;
The rankest poison by her virtues dies,
The mad dog's foam, and taint of raging skies.
The Pontic king, who lived where poisons grew,
Skilful in antidotes, her virtue knew.
Yet envious fates, that still with merit strive,
And man, ungrateful, from the orchard drive
This sovereign plant; excluded from the field,
Unless some useless nook a station yield,
Defenceless in the common road she stands,
Exposed to restless war of vulgar hands;
By neighbouring clowns and passing rabble torn,
Batter'd with stones by boys, and left forlorn."

ÇORBACIOGLU: SEVGILI CEVIZ AGACI (Kedves diófa)
Sevgili ceviz agaci,
Sevgililerin düşlerine nefes veren gölge oldun,
Çeyiz veren sandik…
Sevgili Ceviz agaci,
Vücudumun ilaci oldun,
Evimin baş taci…
Sevgili ceviz agaci,
Nazim’in şiirlerine, türkülerimize dize oldun,
Masallarin, öykülerin, romanlarin vazgeçilmezi…
Sevgili Ceviz agaci,
Eskiden baltalar ellerinde, uzun ip bellerinde arardilar kesmek için,
Şimdi bulduklari yerde işmakinesiyle geçiyorlar üzerinden.
Sevgili Ceviz agaci,
Işmakineleri emrinde, acimasizlik beyninde,
Saldiriyor kentine, aldirmiyor kendine
Sevgili Ceviz agaci,

Para için kendinden geçenler,
Kendilerini yok ettiklerini düşünmeksizin, senden vazgeçtiler,
Senden vazgeçmeyen Karamanli dedeler, daga taşa seni diktiler, dikecekler

ÇORBACIOGLU: BEN BIR CEVIZ AGACIYDIM (Diófa voltam)
Bir ceviz agaci kesilmiş diyeler
Üç aydan sonra duyalar
Gövdesini odun için kiyalar
O kimsesiz ceviz agacini kim animsar şimdi ‘’
Ceviz Agaci söyler; okuyalim ne söyler :
Ben bir ceviz agaciydim Akpinar Dikmen’de
Kirk yil önce dikmişti beni Kamanli bir dede
Kişin kar suyuyla,yazin güneş işigiyla beslendim
Beş yil sonra Kamanli dedeye ilk cevizlerimi verdim
Önümden toprak bir yol geçiyordu
Gelen geçen insanlar gölgemde dinleniyordu
Yilar geçti aradan,yikildi çevremdeki gecekondular
Dikildi yerlerine kat-kat apartmanlar
Ben sahipsiz kalmiştim yolun kiyisinda
Bir çam agaci vardi yalniz ellim metre uzagimda
Bir gün gövdemin yanina bir levha diktiler
Okuyanlar, burasi pazar yeri olacakmiş dediler
Ayaklarimin dibinden geçen şoseyi
Genişletecekmiş Büyükşehir Belediyesi
Içim ciz etti nedense bilmem
Keserler mi acaba beni dedim kökümden
Birkaç gün sonra korktugum geldi başima
Iş makinelerim başladi çalişmaya
Sonra bir gün hava kararip el ayak çekilince
Geçirdi dişlerini gövdeme koca bir kepçe
Derin bir sizi duydum bagrimda, ahhh!
O anda Kamanli dedenin sesini duydum, vahhh, vah!
Neydi benim suçum anlayamadim
Yaşamak istiyorum diye haykiramadim
Oysa muhtarin evi tam karşidaydi
Muhtar desen yillardan beri varligimin farkindaydi
Bir agaç katliamiydi bu, insanlarin gördügü
Ne güne duruyordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Müdürlügü
Bir metrekarelik bir yer ayirmak çok mu zordu benim için
Yüce Atatürk kaydirmamiş miydi koca köşkü bir agaç için
Fatih buyurmamiş miydi,’’Bir agaç kesenin kellesini keserim!’’
Şimdi sizin yaptiginiz oldu mu ya insan(!) kardeşlerim
Arkadaşim çam agaci yalniz kaldi şimdi, gündüzleri geceleri
Kesilme fermanimi verenlerin yeşili maviyi görmesin gözleri

Maximilian Dauthendey: Egy nagy diófa

Ein grosser Nussbaum
stand wie eine grüne Laube,
ein Weg ging drunter hin im Staube.
...Und du und ich, wir lehnten in dem
Schatten und teilten mit dem Baum,
was wir im Herzen hatten.

Armand Got: A dió
Étrange oeuf végétal vétu de housse verte,
On dépouille ton brou, te voici blond noyau,
Puis cervelet parfait quand ta coque est ouverte,
Quel esprit dort figé dans l'amande, cerneau
Qui nourrit la lueur du soleil, ce flambeau!
Que l'on te gout en fruit, en huile, o menu crane
Ou bien dans l'eau de noix qui vaut mieux que tisane,
Ta sylvestre saveur, en bouche, se pavane.

Josef Guggenmos: A diótörő
Wer knackt die Nuss?
Nicht der Fritz, nicht der Franz.
Wer kriegt sie entzwei?
Der Nussknacker kann's!
Gut, dass wir ihn haben,
den hölzernen Herrn.
Er zerbeißt die Schale
und schenkt uns den Kern.

Heinrich Hoffmann: A diótörő dala
Lied des Nußknacker
König Nußknacker, so heiß ich.
Harte Nüsse, die zerbeiß ich.
Süße Kerne schluck ich fleißig;
doch die Schalen, ei, die schmeiß ich
lieber andern hin,
weil ich König bin.
Aber seid nicht bang!
Zwar mein Bart ist lang
und mein Kopf ist dick
und gar wild mein Blick;
doch was tut denn das?
Tu kei'm Menschen was,
bin im Herzensgrund,
trotz dem großen Mund,
ganz ein guter Jung,
lieb Veränderung,
amüsier mich gern
wie die großen Herrn.
Arbeit wird mir schwer,
und dann mag ich sehr
frommen Kindersinn,
weil ich König bin.

Peter Huchel: A régi parasztok ránk hagyományozták
Die Bauern überliefern
Die alten Bauern sagen, daß am Binsenbruch
sie eines Tages des Büdners junge Magd gefunden,
die hing, den Rock kreuzweis mit Bast
eng unter den Knien zusammengebunden,
erwürgt am langen Schultertuch,
wippend am niedern Nußbaumast.
Die alten Bauern sagen, daß seit jenem Tag
kein Pferd das Laub des Nußbaums fressen mag,
und daß das Vieh, wenn es im Umkreis weidet,
den giftigen Schatten dieses Nußbaums meidet.
Die Bauern überliefern, daß sommers in dem Tal
die grünen Raupen fressen die grünen Bäume kahl.

Maria Jennewein: Az én diófám
Mein Walnussbaum
Ich hab´ gepflanzt vor 40 Jahr´.
Es dauerte sechs Jahre bis ER erwachsen war.
Heute ist er sehr groß und sehr mächtig entwickelt hat er sich gut und prächtig.
Man kann ernten, es ist ein Genuss
so eine Mehlspeis´ von der Wahlnussbaumnuss.
Auch für Eichhörnchen ist die Frucht ein Fest,
und die Vöglein bauen im Wipfel ihr Nest.
Der Igel bedient sich der wunderbaren Nuss ein guter Fettpolster ist für den Winter ein Muss.
Ich hab´ es geseh´n und weiß es ganz genau,
er gräbt unter Nachbars Schuppen seinen Winterschlafbau.
Der Baum kann auch für uns´re Gesundheit was tun
und es ist sicher kein Scherz
der Walnussblättertee ist eine Stärkung für unser Herz.
Noch etwas weiß ich zu berichten:
ein Stamperl Walnussschnaps jeden Tag,
darauf soll ich nicht verzichten!
Das alles sind Vorteile und man darf ruhig meinen,
Nachteile hat ER keinen.
Ich freu mich und es ist schön
meinen Walnussbaum anzuseh´n.

Joa művésznevű 62 éves költőnő: A périgordi dióválogatók
Les énoiseuses en Périgord
Quand veint l'hiver, chaque soir,
Pres du feu, laborieuses,
Se groupent les Enoiseuses,
Dans notre Périgord noir,
Que de bavettes l'on taille !...
Ici, tout haut, la, tout bas...
Et si le marteau travaille
La langue ne chome pas.
Pan... pan... crac... crac..., la noix
Presque en mesure et, loquace, ( casse)

Chaque Enoiseuse a son tour
Prend la parole et raconte
Quelque conte
Ou les nouvelles du jour.
Vers la fin de la Veillée
Si l'Hôtesse est avisée
Elle offre du vin clairet
Sans que personne s'en plaigne
En épluchant la châtaigne
Quelqu'un entonne un couplet
Et, toutes, sans crier gare,
Prennent en choeur le refrain.
Apres quoi l'on se sépare
En se disant a demain.
C'est ainsi que chaque soir
En hiver, laborieuses,
Procedent les Enoiseuses
Dans notre Périgord noir.

Erika Kiechle: A kis diófa
Der kleine Walnußbaum
War einmal eine Walnuß klein,
gepflanzt von meiner Großmama.
In einem Töpfchen Erde fein,
und stellt euch vor, was dann geschah!
Die Walnuß fing zu wachsen an,
umsorgt und immer gut gegossen.
Erst langsam, immer schneller dann,
die grünen Blätter munter sprossen.
Ein Jahr hielt er's im Töpfchen aus,
dann wurd es ihm zu eng.
Großmutter dachte: "Ei, der daus!
Sprengt der den Topf, macht's peng!"
Sie gab das kleine Bäumchen mir.
"Ihr habt doch Platz im Garten.
Die Walnuß würde eingeh'n hier,
sie will ins Leben starten."
Dem Bäumchen fiel die Trennung schwer,
die Blätter sahen traurig aus.
Den Winter, dacht' ich, schaffts nicht mehr,
doch ging ich öfter tröstend raus.
Der Frühling kam, die Vögel sangen,
da brachen Knospen endlich auf.
Vorbei war nun mein furchtsam' Bangen,
ein Blättchen winkt zu mir herauf !
Dann wuchs es munter, wurde groß,
ist nun kein kleines Bäumchen mehr.
Fall'n uns bald Walnüss' in den Schoß ?
Ich hoff' darauf und freu' mich sehr.

Jonathan Kneiff: Dióhéj
Walnussschale

Walnussschale, Walnussschale/
du bist der Kelch, meine Sakrale/
du fällst herab in meinen Mund/
falls nicht, dann wohl auf weichen Grund
Walnuss, Walnussschalenrinde/
wohnst nicht in Eiche, nicht in Linde/
Doch bist du Eichhornscharen-Schatz/
in ihren Bauten hast du Platz
Doch platzt das Walnussschalenlager/
kommt schnell herbei ihr kleinen Nager/
Im Schnee zu fischen nach den Rinden/
um hoffentlich den Kern zu finden
Den Kern der Walnussschalenrinde/
des Walnussbaumes gutes Kinde.

Dragan Kolundžija: Dió
Orah Vladeti Jerotiću
1.
Tek kad potamni,
Kao misao,
Ispada iz kola zvezda.
U detinjstvu
Mi smo birali
Između oraha
I svih svetaca
U godini.
Orah na zemlji
I njegova ostavština
Na stablu, slobodnom.
Prikovana za grane,
Ona ostane gore
Koliko joj drago.
2.
Uterao ga je sam bog
U zelenu košulju.
A iz nje izađe
Tek kad zrelo
Razmisli.
Ili ga bič vetra,
Ili bič čoveka
Probudi.
3.
Koliko sam se puta
Peo na orah,
Na vrh oraha.
I ne samo da bih nekom
Od tih plodova
Prodrmao dušu.
Na orah sam se peo
Da bih video

Dragu na njivi,
Ili svetlost,
U daljini.
4.
Draga je moja orah,
A ja sam stara gladnica.
Draga je moja veverica,
A ja sam orah
I ona me odnosi.
Tek kad mi probije kožu
Ispadam iz kola devojaka.
Na nekoj njivi,
Ispucaloj od suše,
Volim dočekati noć.
5.
Ima oraha
Koje ne možete razbiti
Golim zubima.
Potreban vam je kamen,
A može poslužiti i nož,
Ili svrdlo.
Oljušten,
Orah sja na tanjiru,
Kao žižak.
Možete njim poslužiti svakog
I Dubrovčanina.
6.
U jesen ja ne biram
Između oraha i Velike Gospojine.
Orah je ukras među knjigama,
Venac očevine.
Pogledajte ga i niste više
U svojoj sobi,
U svom gradu.
Na nekoj strašnoj mesečini
Koračate ispod svih stabala
Svoga života.

Szergej Kombarov: Anyám diófát ültetett

Irina Landesz: A dió. Metamorfózis

Sauro Marini: A diófa
- Oh Teresina, andamo giů in campagna,
c'č da piantŕ qul'albero de noce
ché 'nté qul vaso nun ce campa piů,
bisogna strapiantalo se no more,
dai famo presto, forza, andamo giů.
- Ma Gino, chi č ch'el pianta st'alberelo ?
Ha deto zio Marcelo de sta 'tenti,
che a piantŕ i noci po' purtate sfiga,
che pňi murě prima de fate vechio,
nun voio che me mori, sa io, miga!
- Nun me dirai che sai supéstiziosa,
penza, st'altr'ano semo 'ntél domila
e te ancora credi a sté sturiele.
Cu' sté robe nun ciň mai perzo tempo,
io credo a quel che toco e a quel che vedo
e nun te voio manco sta a sentě ...
Perň ... io ciň n'idea ... chiama tu madre,
diie se viene in campagna cu' nialtri
che 'ndamo a rispirŕ 'n po' d'aria bona,
e 'ndamo a rinfrescace 'n po' i pulmoni;
diie de preparasse e tirŕ via,
che m'č venuta n'idea drent'al cervelo:
l'albero de noce ... el pianta lia !

Lynn Martin: A diófa alatt
When I face what has left my life,
I bow. I walk outside into the cold,
rain nesting in my hair.
All the houses near me
have their lights on. Somewhere,
there is a deep listening.
I stand in the dark for a long time
under the walnut tree, unable
to tell anyone, not even the night,
what I know. I feel the darkness

rush towards me, and I open my arms.

Raphael Montpellier spanyol nyelvű verse a diófácskáról
Ese nogalillo fino que abanica el aire con sus finas hojas,
arbolito que se cimbrea en mi linde con el aire de Autan.
Piel fina de plata, es la corteza de ese chiquito nogal,
son barquitos en el cielo esas hojas suaves que flotan.
Nueces frescas que promete, que me hacen agua la boca.
Madera preciosa donde las haya, raices, tronco y rama.
Tierra honda, lluvia, aire y sol, seras tronco altivo,
arbol de Jupiter, tan lleno de promesas !lindo nogalillo!
Ay, !no lo vea yo!, cuando seas grande, nogal de verde plata,
ninos mios te arrancaran de cuajo, raices, tronco y rama,
para que sean, nogalillo, muebles, puertas y viga de su casa.
Chiquito a tu lado, ese espino oscuro, qué negro, qué zafio.
?Quien lo quiere, si caballos y hombres en él nos pinchamos?
!Cortarlo de cuajo!
retonece como una candela de espinas oscuras.
!Tronchadle la rama!
otra sale, mas negra, mas aspera, mas pinchuda.
!y a ver quien puede con lo amargo de tu negra fruta!
La helada solo las doma, para que el mirlo transido, se suba
en tus ramas. Lleno de tus bastas uvas, una cancion te regala,
al pobre sol de enero, que no calienta pero que alegra el alma.
Espino campero, pobre cerca de mi pago, ?quien te ha de querer?
Defensor de bichas, mirlos y conejos, clavos negros les amparan.
?Quién te ha de querer, quién? tan feo, tan negro y tan chico,
sino pajaros y ratones, y solecito puro de una manana de frio.

René de Obaldia: A titok
Sur le chemin prčs du bois
J'ai trouvé tout un trésor
Une coquille de noix
Une sauterelle en or
Un arc-en-ciel qu'était mort.
A personne je n'ai rien dit
Dans ma main je les ai pris
Et je l'ai tenue fermée
Fermée jusqu'ŕ l'étrangler
Du lundi au samedi.
Le dimanche l'ai rouverte
Mais il n'y avait plus rien !
Et j'ai raconté au chien
Couché dans sa niche verte
Comme j'avais du chagrin.
Il m'a dit sans aboyer :
"Cette nuit, tu vas ręver".
La nuit, il faisait si noir
Que j'ai cru ŕ une histoire
Et que tout était perdu.

Mais d'un seul coup j'ai bien vu
Un navire dans le ciel
Traîné par une sauterelle
Sur des vagues d'arc-en-ciel!

Gustavo Reátegui Oliva: La nuez completa
Hay mucho ruido y pocas nueces completas
todas muestran su mitad
del centro profundo a la superficie y de ésta
al centro profundo nuevamente es el viaje
dónde estás
a dónde andas
primera nuez completa
esencia de todas las cosas
suave aroma de rosas tempranas
como toda rosa
como la única rosa
si comprendes esto comprenderás todas las cosas
pues una ley universal las rige a todas
el asunto es hallar
la entera
integral
fuertemente unida
nuez completa de la vida
es ése nuestro viaje
olvídate del mapa si así lo quieres
mas no te olvides del tesoro:
la nuez completa de la vida
brilla más que oro.

Gérald de Palmas: Grimper aux Arbres…
Sur la plus haute branche d’un noyer légendaire
L’enfant cale ses hanches puis appelle ses pairs
Le dos contre l’écorce devient tout immobile
S’imprégnant de sa force de son âge tranquille
Il a l’agilité d’un animal des bois
Epris de liberté touchant le ciel du doigt
Grimpant sans respirer dans ses marques anciennes

Jamais peur de tomber juste que la nuit vienne
Dans cet arbre l’enfant se sent le roi du monde
Cet abri tout puissant fait le guet a la ronde
Et s’il étend les bras il pourrait s’envoler
Personne n’entendra tout ce qu’il veut crier
Il aime la distance d’avec la maisonnée
Apprécie l’importance de rester bien caché
Sa place est magnifique le jardin tout en bas
Est bon pour les moustiques il mérite mieux que ça…

Maurice Rollinat: A három diófa
Les trois noyers
Qui les planta lŕ, dans ces flaques,
Au cśur męme de ces cloaques ?
Aucun ne le sait, mais on croit
Au surnaturel de l'endroit.
Narguant les ans et les tonnerres,
Les trois grands arbres centenaires
Croissent au plus creux du pays,
Aussi redoutés que haďs.
A leur groupe un effroi s'attache.
Nul n'oserait brandir sa hache
Contre l'un de ces trois noyers
Qu'on appelle les trois sorciers.
Car, si le hasard les rassemble,
Il fait aussi qu'ils se ressemblent :
Ils sont d'aspect énorme et rond,
Jumeaux de la tęte et du tronc.
Ils ont la męme étrange mousse,
Et le męme gui monstre y pousse.
Ils sont également tordus,
Bossués, ridés et fendus.
Et, de tous points, jusqu'au gris marbre
De leur écorce, les trois arbres
Pour les yeux forment en effet
Un trio sinistre parfait.

Par le glacé de leur ombrage
Ils rendent ŕ ce marécage
L'humidité qu'y vont pompant
Leurs grandes racines-serpent.
Au-dessus du jonc et de l'aune
Leur feuillage verdâtre et jaune
Tour ŕ tour fixe et clapotant
Est tout le portrait de l'étang.
On ne voit que le noir plumage
Du seul corbeau dans leur branchage ;
Et c'est le diable, en tapinois,
Qui, tous les ans, cueille leurs noix.
On dit qu'ils ont les facultés,
Les façons de l'humanité,
Qu'ils parlent entre eux, se déplacent,
Qu'ils se rapprochent, s'entrelacent.
On ajoute, męme, tout bas,
Qu'on les a vus, du męme pas,
Cheminer roides, côte ŕ côte,
Dressant au loin leur taille haute.
Et l'on prétend que leurs crevasses,
Autant d'âpres gueules vivaces,
Ont fait plus d'un repas hideux
Des pâtres égarés prčs d'eux.
Enfin, tous trois ont leur chouette
Qui, le jour, n'étant pas muette,
Pousse des plaintes de damné
Dčs que le ciel s'est charbonné.
Et chacune prédit un sort :
L'une clame la maladie,
Une autre annonce l'agonie,
La troisičme chante la mort.
C'est pourquoi, funeste et sacrée,
L'horreur épaissit désormais
Leur solitude. Pour jamais
On se sauve de leur contrée !

Jennifer Sanfilippo: Nyári napforduló
We dance under the walnut in smock
We curse the Lapwing in gold and white
The veil is placed upon its eyes
Our lake is hidden from his sight
Upon eight legs I draw the circle near
I wept with the twin death in Cremona
They were not veiled from his gaze
My blood was taken from me then
From Veglio I felt the rope
My death shall right this day
Upon a sword of fennel
Dark tombs safe in silence
Beautiful Pilgrim high on her steed
In weathered skin I walk my mountains

With fear and illness it is I they seek
Where is the child of my heart?
Maiden arms the sun turns brown
Mother's wisdom upon my birth
Born under veil and smile
This earth holds my blood and joy
From afar a young Oak taught me

Andrij Sztojgora: Tejes-viaszos érésű dió
Tisztelt ukrán Kollégámtól elnézést kérek, de az ukrán ábécét nem tudtam a gépemre telepíteni. Ezért fonetikusan írtam le a
verset.
Po riznomu gorih nazivajut:
Odni jogo greckim jmenujut,
Ta mabut ne vszi pro ce znajut,
Scso gorih scse voloszkim zovut.
Ale scse navit ne szerpeny Sztigliszt molocsno-voszkova,
Osz koli nasztupit zsovteny,
Dlja szpozsivannya bude gotovij.
To zs csekati nedovgo bzse nam,
Lito duzse svidko promcsitszja,
V szeredini oceni padatime szam
I na ce varto bude podivitiszja.

Charles Trenet: Ki van a dióban?
Charles Trenet és Albert Lasry zenéjével (1948)
Une noix
Qu'y a-t-il a l'intérieur d'une noix ?
Qu'est-ce qu'on y voit ?
Quand elle est fermée
On y voit la nuit en rond
Et les plaines et les monts
Les rivieres et les vallons
On y voit
Toute une armée
De soldats bardés de fer
Qui joyeux partent pour la guerre
Et fuyant l'orage des bois
On voit les chevaux du roi
Pres de la riviere
Une noix
Qu'y a-t-il a l'intérieur d'une noix ?
Qu'est-ce qu'on y voit ?
Quand elle est fermée
On y voit mille soleils
Tous a tes yeux bleus pareils
On y voit briller la mer
Et dans l'espace d'un éclair
Un voilier noir
Qui chavire
On y voit les écoliers
Qui dévorent leurs tabliers
Des abbés a bicyclette
Le Quatorze Juillet en fete
Et ta robe au vent du soir
On y voit des reposoirs

Qui s'appretent
Une noix
Qu'y a-t-il a l'intérieur d'une noix ?
Qu'est-ce qu'on y voit ?
Quand elle est ouverte
On n'a pas le temps d'y voir
On la croque et puis bonsoir
On n'a pas le temps d'y voir
On la croque et puis bonsoir
Les découvertes.

Pero Zubac: Dió
Orah
Zeleno odelo,
ispod kora,
pod korom belo
čudo - orah.
Pod tvrdom korom
jezgro skrito.
Sazreva sporo,
razmišlja pritom.
Jer ima jezgro ko da mozak glediš.
Otvaraj ga nežno
da ga ne povrediš.

Ismeretlen szerző: Ich stehe unter meinem geliebten Walnussbaum
(Kedves diófám alatt állok)
Ich stehe unter meinem geliebten Walnussbaum in der Nacht und betrachte die Sterne.
So oft angesehen und doch immer wieder neu zu entdecken.
Und meine Gedanken schweben davon, begeben sich auf eine Reise.............
Ich sehe ein Mädchen am Fenster stehen. Sie sieht zu den Sternen empor.
Und sie hört etwas dort draußen, fühlt wie ihr Geist zu schweben beginnt.
Sie weint. Sieht die Sterne an, hört die entfernten Stimmen, fühlt die Endlosigkeit, weint und weint. Sie versteht nicht, was sie
fühlt......sie ist noch viel zu jung.
Dann wechselt das Bild. Das selbe Fenster, das selbe Mädchen. Aber sie ist älter geworden.
Einer Panik nahe starrt sie aus dem Fenster. Diesmal schaut sie nach unten. Was sie dort sieht, versteht sie nicht einmal
ansatzweise. Es sind Spuren dort zu sehen im Schlamm der großen Pfütze. Spuren, die sie noch nie zuvor gesehen hat. Wenn
sie jene Spuren beschreiben sollte, so würde sie sagen, es waren Drachenspuren. Doch sie schweigt, denn ihr gequälter
Verstand
stirbt in Einsamkeit.

Und noch einmal wechselt das Bild.
Nun sehe ich eine junge Frau, die in einem nächtlichen Hinterhof um ihr Überleben kämpft.
Alles, was sie in jenem Augenblick weiß, ist das sie überleben muss. Blind vor Wut und Angst schlägt sie ihren Angreifer
nieder und rennt los. Sie läuft blind auf einen Garten zu, der hell erleuchtet ist. Sie läuft zum Licht. Springt über den Zaun.
Freut sich, dass ihr Verfolger am Zaun hinter ihr zurück bleibt. Und bemerkt in ihrer Blindheit die knurrenden Laute zu spät.
Starr vor der erschreckenden, plötzlichen Gewissheit dreht sie sich um. Darum ist er ihr nicht über den Zaun gefolgt. Darum
hat er sie in diese Richtung getrieben.
Vor sich sieht sie die gefletschten Zähne eines Rottweilers. Aus den Augenwinkeln kann sie weitere der Tiere sehen. Und sie
hört ihn lachen. Alles in Sekunden, doch für sie eine Ewigkeit. Doch was geschieht dann? Unfassbar, wie kann ihr Geist in
diesem Augenblick zu schweben beginnen? Sie hört nichts mehr, bis auf das Rauschen des Universums. In diesem Zustand
lächelt sie. Die Welt um sie herum existiert nicht länger. Sie sieht nicht, dass die Hunde zurückweichen, auch nicht, dass
ihrem Verfolger das Lachen im Halse stecken bleibt.
Sie geht einfach. Und lächelt.
Das Bild schwenkt um. Was ich sehe, tut mir weh.
Sie stirbt. Ihre Augen suchen nach Halt, doch sie finden keinen. Ihre Schreie hallen tief in ihrer Seele wieder und ihre Tränen
bedecken ihr verzweifeltes Gesicht.
Keine Kraft mehr, kein Halt mehr, abgeschnitten vom Rauschen des Universums.
Was sie flüstert, kann niemand verstehen, da sie es selbst nicht versteht. „Wer bin ich?“
Dann der Zusammenbruch, eine längst schon Tote, die grau und gebrochen in der Menge verschwindet.
Bildwechsel. Ein Regenbogen zieht sich ein einem kompletten Halbkreis über ihr Haus. In ihrer stillen und abgeschiedenen
Trauer beginnt sie wieder zu hören. Das Rauschen des Universums! Sie läuft zum Fenster und sieht einen Regenbogen, der
schöner ist, als alles, was sie kennt. Und da taucht auch wieder die Stimme in ihr auf, die schon viel zu lange geschwiegen hat.
„Du bist eine Kriegerin, also steh endlich auf und kämpfe!!!“
Die Kriegerin erwacht in eben diesem Augenblick.
Ihr Geist schwebt im Einklang mit dem Universum.
Das Mädchen in ihr sieht die Sterne und die Drachenspuren von damals wieder, und die Frau in ihr beginnt zu wachsen. Auch
der Tod kann ein Anfang sein.
......mein Geist kehrt zurück. Ich habe verstanden.
„Schlaf mein Baum.“

Magyarra fordított versek
Vázlat:
Ana Blandiana: Egy dió annyi, mint négy meleg szoba
William Henry Davies: Nincs idő!
Saša Peršić: Diófák
Jiri Wolker: Mikulás napján
Ana Blandiana: Egy dió annyi, mint négy meleg szoba
Füvekből font,
pecsétnyi levelekkel záros
láncaim maholnap fonnyadtan
lehullnak.
Úgy tör reám a szabadság,
mint a fogvacogás,
és semmivé foszlanak bennem
az addig tanultak.
Ha ki valaha egy dióban élt,
mutogassa meg a cellákat rendre,
melyikben húzhatom meg magam?
A világmindenség úgy is

csak egy hodály, amelyben
birsalma fénye pillog álmosan.
Egy dió annyi, mint négy meleg szoba,
zöldes homályuk illatos nagyon,
csodálkozik egy künnrekedt tücsök régi vágyam ily őszi oltalom,
borítson be sok-sok zörgő levél,
s madárrajok örökös nyár felé
verdeső vágyának röpke árnya,
hogy a föld örömeiből majd szabadon
tudjak választani,
álomba ringat egy dió rejtett, parányi ágya.
(Cseke Gábor fordítása)

William Henry Davies: Nincs idő!
Az életnek mi haszna mondd,
Ha egyre hajszol, űz a gond.
Nem állhatsz meg a lombok árnyán
Tűnődni, mint tehén s a bárány.
S nem, nem tudod figyelni, ó jaj,
Hogy mókáz mókus a dióval!
Néznéd, amint a Nap zizegve
Csillagokat hint a vizekre.
Rád villan a szépség szeme,
Táncot lejt, várnod kellene.
Látod kigyúlni mosolyát,
S nem várhatsz, menned kell tovább.
Hogy élhetsz így, szegény bolond,
Hogy egyre hajszol, űz a gond?

Saša Peršić: Diófák
A gesztenyét ugyan ismerem, mi azonban diófáktól övezetten élünk.
Csodálom, hogy a dió milyen rendes.
Termése akkor érik, amikor feltámad a szél.
Termése akkor érik, amikor megéheznek a mókusok.
Termése akkor érik, amikor nagymama kalácsához kell a dió.
Lombja akkor a legsűrűbb, mikor a nap hét ágra tűz.
A diófa mindenre odafigyel..
Ágaiból Noé flottája kél ki, s ahogyan most is,
elbújik a lombban, csak az eső jöttével veszik az útjuk délnek a bárkák,
párat féreg rág ki majd, párat más éhes száj nyel el. A többi hajózik tovább.
Mindegyik saját öble felé. Egy se téved el.
Ama lenti dió sarjadéka a fentinek.
Egyesek szerint: ez a fa a múlandóság tanúja.
Szerintem: ez a fa az örökkévalóság tanúja.
(Danyi Zoltán fordítása)

Jiri Wolker: Mikulás napján
Mikulás van, teljesül a kivánság
utazom haza a gyorsvonattal,
szememmel szelem a tájat mint a sűrű tejeskását,
melyet cukorral s fahéjjal beszórtak teljesen,
újságról, villamosról, utcákról megfeledkezem
a szürke kupéban,
az emberek közt, kik elutaznak vagy megérkeznek,
hogy szívüknek igaza legyen.
A szent estén
vonatunk ablakba tett cipőcske lett.
Mikulás bácsi, ide is jöjj, ne feledd,
hogy e nyugtalan gyerekek is sokat várnak tőled.
Ők útjaikkal át akarják ölelni a földet,
és szándékaikkal az eget.
A hit szavait mondd nekik, s lelj vigasztalni szót,
s kérlek, tegyél piros almát és arany diót
ebbe a Prága-Bohumin vonatba,
s az egész világ vonatába.
(Eörsi István fordítása)

A DIÓFA ÉS A DIÓ A FESTÉSZETBEN
Vázlat:
A festőkről
Diós csendéletek
Mi illik a dióhoz?
Igazi csendéletek
Emberek dióval
Diófák, diófás tájképek
Pekándiót, hikoridiót ábrázoló festmények
Mi van a diófa alatt?
A diófa művészi szintű illusztrációi
A feketedió és más diófajok illusztrációi
Hikoridiók művészi rajzai
Lenyomatos technika
És túl a festészeten
Diós címerek
Dióolaj az olajfestészetben
Dióolajjal készült művek
Diófestékkel készült művek

Az európai festészet hagyományaiban a diónak - különösen a csendéletekben szimbolikus jelentése is van. Elsősorban Krisztust jelképezi, akinek keresztje a
hagyomány szerint nagy valószínűséggel diófából készült.
A megtört dió jelképi értelme a keresztrefeszítés. Az emberi testet meg kellett törni
ahhoz, hogy Krisztus isteni természete előtűnjön.
Végül - a világításra a középkorban használt dióolajra utalva - a fény jelképe is.
Nem véletlen, hogy sok, más témájú képen alul mintegy mellesleg a diót is megtaláljuk. Nemcsak a hangulat,
hanem az átvitt értelem kedvéért is.

A festőkről
Tisztelt illusztrátor Kollégám, a festők abban különböznek az illusztrátoroktól, hogy
míg Önök a valóságot kívánják visszaadni, a festők mindig saját magukat akarják
kifejezni. Bemutatni. Kiállítani és exhibicionálni. Eladni. Gyűjteménybe gyűjtetni.
Múzeumba helyeztetni, az örökkévalóság számára.
Szerencsénk van, a dió témáján végig követhetjük egy igazi nagy festő életútját.
Hősünk Pieter Claesz (1597-1660), akinek diós csendéletei egy önéletrajzzal felérnek.
Huszonnyolc éves korára leszámolt az élettel. Lejárt az órája, leégett a gyertyája,
kiürült a koponyája. Egy reménye maradt, a dió, ami nem ürült ki.
Csendélet leégett gyertyával (1625)

Ötven évesen, miután a fenti keserű tapasztalatokon túltette magát, a bor és a sonka felé fordult a figyelme.
És az élet gyümölcsei, köztük a dió felé.
A sonka (1647)

Még később már csak a bor maradt. Látjuk, az ezüstserleg is feldőlt. De a dió változatlanul ott van előtte,
sőt, már tört is belőle, a tányérra. Festegetés közben abból rágcsál. Isten éltesse sokáig, 1660-ig.
Csendélet borospohárral és ezüsttállal

Tisztelt művész Kollégám, most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy diófás olajfestményeken
követhetjük figyelemmel egy művész önkifejezése fejlődésének útját. Nem túlzás, a művész egy zsengéje zöldje - a zöld diófa. Adam Cope: A diófa

Az érett művész színei az érett sárga színek. Adam Cope: Diófák és szedrek télen

Az őszülő művész pedig már az őszbe, a télbe hajlik. Adam Cope: Diófák és szedrek télen (2), és a legújabb,
Diófa télen

Tisztelt Kollégám, diót, diófát csak nagyon kevesen tudnak festeni. Nemcsak tehetség kell hozzá, hanem
technika is.
Az olajfestészetről hamarosan lesz egy külön fejezet. Itt csak annyit, hogy nagyon nehéz dolog. És a
diófesték? Azt meg beszerezni nehéz, magunknak kell előállítanunk.
A vízfestékkel csak-csak megbírkózunk, az általános iskolában már próbáltuk. Ha sikerül, azt mondjuk,

hogy akvarell. De nézzük csak!
Az akvarellfestők nélkülözhetetlen kelléke egy diófából készült vízfestékes doboz. Ilyen nincs mindenkinek.
Az akvarellfestők ezért vannak kevesen.

Marad a ceruza?
Dióval, diófával kapcsolatos ceruzarajzokat se mindenki tud rajzolni. Csak akinek tehetsége is van, és van
diófából készült ceruzatartója. Amíg nem vásároltunk, vagy nem esztergáltattunk, rajztehetségünket ne is
próbáljuk ki, ne fogjunk a rajzoláshoz. Addig nézzük meg, mások mit produkáltak ebben a műfajban.

Akinek rajztehetsége van, még nem biztos, hogy tud diót rajzolni. Többnyire nem tud. Itt van például Allen
Jensen, a neves rajztanár diót ábrázoló rajza. Ez volt a tanár úr első rajza. Hát, nem valami sikerült. De
becsületére legyen mondva, az első sikertelenség nem törte le, sok tanítványa van.

De diófát tudnak rajzolni a rajztanárok. Annyira, hogy egyikük - névtelenül - a diófa törzsén oktatja a
művészeti anatómiát. Sikerrel.

Akinek tehát rajztehetsége van, iratkozzon be egy művészeti iskolába, mondjuk a Nantes-i akadémiára. Ott a
hallgatókkal diót rajzoltatnak, nem aktmodelleket. Az olyan uncsi lenne.
Kitesznek a csoport elé egy szem diót, és ki hogy látja, úgy rajzolja le. Ezek a képek következnek.

Csak ha már megtanultunk rajzolni, merjünk belevágni a komolyabb diós rajzokba, metszetekbe.

Diós címerek
A címerfestés nem igazán festészet. Annál jóval gyerekesebb dolog. Adott alakú pajzsra előrajzolt vonalak
közti mezőket kell egyszínűre, árnyalatlanul bemázolni.
A címerfestészet, a heraldika nem nélkülözheti a diómotívumot, mert a címergazdák ragaszkodnak hozzá.
Igazuk van, kell egy jelkép. Egy igazi. Mert mogyoróbokros címer nem létezik, csak diófás.
Tisztelt heraldikus Kollégám, meg tudja-e mondani, kinek a címere írható le heraldikailag imígy:
"Aranysárga pajzsmezőben három szem fekvő zölddió, egyenként hét fekete folttal, amelyekből négy a varrat
felett, három a varrat alatt helyezkedik el."

Látom, Ön igazi szakértője a heraldikának, mert egyből rávágta, hogy ez a diófa címerének leírása. Mert a
legfontosabb személyiségeknek, a királyoknak, a nemeseknek saját címerük van. A diófának is, a fák
királyának.
El ne felejtsem ma, a pápaválasztó konklávé napján, hogy a pápáknak is van címerük. IX. Ince pápa (1591)
a diófát választotta.

Magyarországon korunkban fut fel a diós, diófás címerek divatja.
Dióskál, Gyugy és Mernye községek egyaránt ősi szimbólumuknak tartják. Mernye címeréből a jobboldali
alsó kék mezőt érdemes megfigyelnünk. Egy diófa áll ott, jelezve, hogy Mernye határában gyakoriak a

diófák, és a mernyeiek szeretik, megbecsülik.

Gyód község címerét most szerkesztik. Oklevél először 1511-ben említi a települést, amelynek a középkori
múltjáról, tehát arról az időről, amikor magyarok lakták, roppant keveset tudni. A dió köznevünk maradt
meg a falujelölő fogalom alapszavában, vagyis az értelme: diófás hely. A helyiek és a környékbeliek többféle
változatban is említették a falunevet, amely volt: Jud, Juda puszta és Jid is. A községvezetőség most
szerkeszti a címert egy XVIII. századi pecsételő alapján. A diófa és a diólevél jelképként szerepel benne.
És a keleti végek, Milota, Tiszabecs, sőt, távolabb, Erdélyben Algyógy, amely a fajtaként elismert algyógyi
diókról is híres:

Franciaország a diófás címerek hazája.
Hautes Alpes megye, azon belül Le Noyer (A Diófa) község:

Lotaringia: Ezüst mezőben egy szál diófa áll, a helység nevére utalva: Nousseviller-les-Bitche

A Loire mentén nemcsak a kastélyok érdemlik ki figyelmünket, hanem Noyer és Nourray helységek is. Ez
utóbbi címer az arany diófát mily kevés körítéssel emeli ki!

Francia diófás községek sorban: Franconville (stilizált diófaágakkal, aranydiókkal), Neoules, Noiseau, Saint
Martin des Noyers (Diófák Szent Mártonja), Aix-Marseille (az ezüstdiófáival), Saint Martin d'Entraunes és
Saint Alban sur Limagnole.

És nézzük meg Nogaret címerét. A helység neve is a dió szóból ered, és a heraldikusok szerint a címer is
diófát ábrázol.

Vinay, a Grenoble-i dió fővárosa már nem hagyományos címerpajzsra rajzoltatta címerét.

A német nyelvű vidékek hasonló megfelelői következnek.
Baden-Württemberg tartomány, Nussbach (Diópatak) község, Szent Sebestyén diófához kötve, a második
címer ugyancsak Nussbach községé:

Nussdorf (Diófalva) nevű községek egyaránt találhatók az Attersee-nél, a Bodeni-tónál és Ausztriában a
Duna mellett. (Ez utóbbi címerben látható három diónak a helység történelmében szimbolikus jelentősége
van.)

Nussbaumen (Diófafalva) községek Németországban és Svájcban:

Csehországban Prága nyugati külvárosának számít Ořech (Dió) helység.

Spanyolország
Barjas. Nem elírás, nem borjas, bár a diófa előtt álló tehénről feltételezhetnénk. Dehát spanyol földön
vagyunk, a tehén se tehén, hanem bika, amint azt Barjas község címerének heraldikai leírásából tudjuk. Egy
biztos, a diófa.

Galícia, As Nogais (A Diófák) község:

Katalónia, Nogués (Diófák) község:

Portugália
Nogueira (Diófa) község:

Olaszország
Noceto (Dióliget) városa:

Puglia, Noci (Dió) község:

Sant'Egidio del Monte Albino-Stemma község:

Nocera de'Pagani község:

Nocera Inferiore és Nocera Superiore községek:

Nocara Stemma község:

Szicíliában Novara város jelképe a város alapítása óta a diófa. Sőt, még korábbról, amikor a város
még nem is létezett.
A hagyomány szerint a mai Matrice tér helyén a városalapítást megelőző időben egy hatalmas diófa
állott, ami pogány vallási összejövetelek színhelye volt. Egy pogány templom, ahol varázslatokat végeztek.
Mint a beneventói boszorkány-diófa alatt, itt is boszorkányok jártak össze. Lakomáikon kenyeret és tojást
ettek. És disznón lovagoltak! Éjfélkor az egyik boszorkány éles hangon énekelni kezdett:
"Ventu, forti ventu / portimi supra a nuggia / di Spartiventu"
(Szél, erős szél, vigyél a Spartiventu-i diófa tetejére)
És ez lett a boszorkányok veszte. Mert amikor már sokadszor énekelték ezt, a szél, az erős szél
megunta. És olyan viharral jött, hogy a boszorkányokat mind elfújta onnan, a világ négy sarkáig.
Az ezeréves diófát a város templomának építésekor vágták ki, mert ugyanoda épült a templom,
ahol azelőtt a pogány szertartások zajlottak. A diófa fájából mindenre jutott. A templom kapuja a
boszorkányfából készült, belőle faragták a kórus karosszékeit, a templomi szekrényeket. Amint

mindez ma is látható.
A diófa, a város jelképe a régi palotákon, a köztereken, a díszkutakon mindenhol szembeötlik, kőbe faragva.

Végül a családi címerek. Itáliában is, francia nemeseknek is.
Facchinetti Pulazzini család:

A diófáról elnevezett francia családoknak, a Du Noyer-knak is, a Nogaret-knek is.

Ön, tisztelt, diófát szerető Kollégám, a kertjében álló szép fát belefoglalta-e már családi címerébe?

Dióolaj az olajfestészetben

Tisztelt Kollégám, ez a fejezet festőknek, restaurátoroknak, gyűjtőknek és
mindazoknak szól, akiknek tetszik egy szép olajfestmény. Azért, hogy értsük
is, amit látunk.
Közkeletű festészeti felfogás szerint az olajfestés feltalálását a Van Eyck
testvéreknek tulajdonítják.
De 1991 óta, amikor elkezdték a régi festmények alapanyaginak korszerű
vizsgálatát, már tudjuk, hogy a dióolaj a legkorábbi festmények
festékanyagának oldószere volt. Egyiptomi, ógörög és római kori
festményekről ez egyértelműen bebizonyosodott.
A dióolaj festészeti használata tehát igen régi keletű, és a középkorban a 400-as évekből is van rá példa.
Ismert volt folyamatosan a középkor folyamán, sőt alkalmazási módjairól maradtak fenn leírások is
(Theophilus Presbyter a XII. században).
A reneszánsz nagyjai, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Tiziano használtak dióolajat.
Általános művészeti alkalmazását a XV. századi németalföldi mestereknek köszönhetjük. Már ennek is 5-600
éve. Csúcspontra a németalföldi festészetben jutott, Rubens, Van Dyck és mások festészetében.
Általánosabban az 1400-as évek közepén kezdtek dióolajat használni - lenolajjal együtt festékhordozóként és kötőanyagként. (Korábban főleg tojással és állati eredetű ragasztókkal
dolgoztak a festőművészek.) A színezéket olajban porították és a keveréket használták
festékként.
Giorgio Vasari az 1500-as években azt írja "A festők, szobrászok, építészek élete" című
könyvében, hogy a dióolaj azért jobb a lenolajnál, mert idővel kevésbé sárgul. A dióolaj - írja "kihozza a színeket a festők ecsetéből, valódi illatos hígító".
Antonello da Messina (1430-1479) új technikát vezetett be a dióolajos-pigmentes keverék
száradásának meggyorsítására, ólom-oxidot főzött a dióolajos festékbe. Receptjét JLF Mérimé
írta le (De la peinture a l'huile, Paris, 1830) : "La préparation ressemble a du miel ou de la
graisse a demi figée et porte le nom d'oglio cotto (huile cuite). C'est en effet de l'huile de noix
cuite a feu doux et contenant en dissolution la plus grande proportion de litharge avec laquelle elle puisse se
combiner". Vagyis, a készítmény mézre hasonlít, vagy félig szilárd zsírra, a neve pedig főtt olaj. Valójában
lassú tűzön főtt dióolaj, ami a legnagyobb arányban tartalmaz ólomoxidot, amivel kombinálódni képes.
Mint de Mayerne írta 1620-ban, a dióolajat Rubens is használta.
Mark Gottsegen a Festők Kézikönyve első kötetében mint nem sárguló olajról ír a dióolajról, ami
gyorsabban szárad, mint a napraforgóolaj vagy a mákolaj.
Pip Seymour a Művészek Kézikönyve második kötetében a dióolajról azt jegyzi meg, hogy a múltban
gyakran használták, mert nagyon világos színeket és csillogó fényt ad, szebbet, mint a lenolaj. "Üvegesen
fénylő és hosszú időn át nagyon tartós, telíti, mélyíti a színeket." és: "Kissé gyorsabban szárad, mint a
mákolaj (3-4 nap)."
Később pedig az impresszionistáknál Monet, Pissaro és Cézanne festményein mutattak ki dióolajat.
Persze, minden, az olajfestészetben használt olaj avasodik idővel, attól kezdve, hogy levegő éri. Ez a
természetes száradás része.
Az olajfesték kötőanyaga az olaj (lenolaj, dióolaj, mákolaj). Oldószere szintén tartalmaz olajat.
Lehet az olajjal hígan, lazúrosan vagy mélyfényű hatással dolgozni. Ezt az teszi lehetővé, hogy az
olajfestéknek két típusa van: a fedőfestékek és a lazúrfestékek. A lazúrfestékek csak nagyon sok olajos
kötőanyaggal készíthetők, ezért bennük szinte lebegnek a pigmentszemcsék. Felfestve őket, nem fedik el
teljesen az alattuk lévő foltot, hanem annak színei átvilágítanak az új rétegen, finom színhatást adva. E
finom és egységes színhatás érdekében a barokk festők egy meghatározott színnel készítették el az aláfestést,
sőt gyakran már az alapozást megszínezték.

Amikor az olaj megszárad, kemény, színes réteg képződik. Ezek a rétegek azonban hamarosan
elhalványodnak, mert a festékes olaj egy része beszivárgott a vászonba vagy a fába. Ez a régebbi festmények
hibája. Ennek elkerülésére gondos olajfestékes alapozást alkalmaznak újabban.
(Makai Józseftől láttam, hogy a farost-táblát először lenolajjal keni át többször, majd világos egészen halvány kék - olajfestékkel alapoz. Ahol az alapozás áttetszik, ragyogó, kellemes
színhatás tapasztalható.)
Mint az élet annyi területén, a festészetben is jönnek-mennek a divathullámok. Manapság
divat a régi nagy mesterek festészeti technikáját újrafelfedezni. A zománcos ragyogást, a
lazúrt. Gondoljunk csak a németalföldi mesterekre. És újból igény van olyan festményekre,
amelyek technikájukból adódóan is valóban időállók.
A régi olajfestészeti technika két alkalommal szenvedett el nagyobb károkat. Először az 1700as években, amikor a festőolajokat az addigi pörköléses eljárás helyett elkezdték gőzfürdővel
kinyerni az olajos magvakból. Ezzel az eljárással megváltozott az olajok zsírossága,
száradóképessége (szikkativitása) és színe is. Gyakorlatilag csak a nevük maradt a korábbi,
más nem.
Másodszor pedig 1840-ben, amikor elkezdték gyártani a tubusos olajfestékeket. Ezzel az eljárással egyrészt
sztenderdizálták a színeket, másrészt a tubusban nem száradt be az olaj.
A régi mesterek festékeiket maguk állították elő. Nagy gonddal, nagy munkával, sokszor titkos receptekkel.
Ennek 1840-től vége szakadt, a technika megváltozott. Ki tudja ma már, egy régi mester az olajfestéke
készítésekor mennyi viaszt, mennyi hájzsírt és mire használt!
Le kell tehát mondanunk a flamand és egyéb régi technikákról? Szó sincs róla. Azokkal azonos hatású
festékeket készíthetünk ma is. Kis költséggel, kevés munkával, a régi mesterek szintjén. A kulcsszó:
DIÓOLAJ
A festészetben használatos dióolaj főbb technikai adatai:
Fajsúlya: 0,926-0,928 kg/l
Nyúlóssá, tapadóssá válik: -13 C°-on
Fagyáspontja: -27 C°, ez alatt fehér, szilárd masszává áll össze
Forráspontja: 386 C°
A dióolaj segítségével festéskor gazdagíthatjuk a színeket, egészen finom színárnyalatokat
hozhatunk létre,restauráláskor az eredetihez hasonló megoldásokat alkalmazhatunk, végül
ugyanolyan időtálló mázt hordhatunk fel a képekre, mint a régiek.
De egyre azért ügyeljünk. Mindaz a jótulajdonság, amit a dióolajról most írtam, a tiszta
dióolajra vonatkozik, ami úgy készül, hogy préselés során nem találkozik a dióhéjjal, a
préselésre kerülő dióbél gondos válogatáson esett át. Mert a dióhéj - amint tudjuk festékanyagot tartalmaz. Hidrojuglon-tartalma juglonná alakul, a juglon pedig színes
vegyület, és hozzáköt a különböző szerves anyagokhoz, ezért tartós elszíneződést okoz.
A tiszta dióbélből készült olaj világosan áttetsző, a dióhéjjal érintkezett pedig sárga.
Egyébként is, a dióolajat kétszer szokták préselni. Az első, szűz olaj a legkiválóbb minőségű, úgy étkezési,
mint festészeti célra. A visszamaradt pogácsa is hasznosítható még egyszer, a második préselés előtt
felmelegítik, így a benne maradt olaj kipréselhető. De ennek már színe van. Ezt használják faanyagok
kezelésére, szappankészítésre, stb.
Tisztelt festő Kollégám, akinek nincs otthon dióolajütő berendezése, a kereskedelemben kapható dióolaj
minőségében viszont nem bízik, azt ajánlom Önnek, készítsen maga kiváló minőségű dióolajat otthon.
A dióbelet gondosan válogassa át töréskor, héjszemcse, belső válaszfal ne maradjon benne. Törje apróra a
dióbelet. Helyezze szűrőre, amiben forrásban lévő víz fölé teszi, és amikor meglágyult, egy darab lenvászonra
átöntve, abba becsomagolva háztartási gyümölcsprésben, például asztali szőlőprésben kipréselheti. A

legtisztább olajat fogja kapni.
Milyen egyéb olajok jöhetnek még számításba a dióolajon kívül? A lenolaj, a
mákolaj, a napraforgóolaj, a kardamommag-olaj (ezt a Földközi tenger vidékén,
de Ázsiában is termesztett növényt mi kevésbé ismerjük, ezért a képét
mellékelem), végül az olivaolaj.
És vigyázzunk, ne engedjük becsapni magunkat, mert a dióolajat hamisítják.
Gyapotmagolajjal, szezámmagolajjal, de főleg a földimogyoró olajával!
A múltban a lenolaj és a dióolaj volt használatos. És - ki gondolta volna - a
dióolajnak sokkal nagyobb respektje volt a mesterek körében, elterjedtebben
használták. A technika megváltozásával szűnt meg a dióolaj használata.
Az a vád, hogy a dióolaj hosszabb állás után megavasodik, teljesen alaptalan.
Elég, ha csak Robert Mermet festészeti oktató tapasztalatára hivatkozom, akinek
a gyakorlatában a levegőn tartott dióolaj öt év alatt sem avasodott meg. Persze
ehhez jó minőségű dióbélből sajtolt olaj kell.
A másik vádpont sem igaz, mármint hogy a dióolaj rosszul szárad. A dióolaj száradása különbözik ugyan
más olajok, például a lenolaj száradásától, és először lassan kezd száradni. De a száradás üteme idővel
felgyorsul. Ez, az első látásra hibának tetsző tulajdonság valójában előny, mert a festékanyag teljes
tömegében harmonikusan, azonos ütemben megy végbe a száradás, és nem a felület szárad előbb, megelőzve
a mélyebb rétegeket. A száradáskor keletkező úgynevezett linoxin-film (nevét a lenolaj száradásáról kapta)
szebb és ellenállóbb más olajokhoz viszonyítva.
Mivel a dióolajnak nem a felülete szárad, keményedik előbb, ez a körülmény teszi lehetővé
a félbehagyott festmény folytatását, javítását.
Előnye a lenolajjal szemben az is, hogy jóval kevésbé sárgít, valamint lágyabbá teszi a
festéket. A színek élnek, vibrálnak dióolajos közegben, az olajfesték száradás során nem
repedezik, az olajfestmény repedezése jóval később indul meg, mint más olajok esetén.
De, tisztelt amatőr festő Kollégám, győződjön meg mindezekről Ön is! Cseppentsen olajfestékébe néhány
csepp nyers dióolajat, és saját festményein is tapasztalni fogja a festék lágyságát.
És hasonlítsa össze egy mintaként vászonra festett, de mázzal még nem bevont képen két máz
egymás melletti felvitelét, egy lenolajosét és egy dióolajosét. Néhány nap múlva, száradás után
megállapíthatja, hogy a dióolaj más minőséget produkál. Ezt a kísérletet Xavier de Langlais is
elvégezte, és a dióolaj lelkes hívévé vált.
Manapság a festékgyárak nyers olajat használnak. A régi mesterek festékeik készítése során
főzéssel készítették elő a dióolajat. Gyantát is főztek bele, és hosszabb időre a napra tették. Így
szirupos állagú, borostyánszínű olajat kaptak. Ennek a főzött dióolajnak a tulajdonságai
(száradóképessége, stb.) természetesen egészen mások voltak. Például a nagyobb sűrűség miatt a festék
gömbölyűbb cseppbe áll össze az ecseten. És a festék színe is ragyogóbb.
A különbség a nyers és a főzött dióolaj megjelenése között még csak nő a festmény
megszáradása után. A főzött dióolajjal készült festmény színei zománcszerűen ragyognak.
A főzéssel a dióolaj szikkativitása is növekszik.
Főzzük meg tehát magunk a festményeinkhez használni kívánt dióolajat!
A dióolaj főzéséhez két módszer ismert. Az első szerint egy elektromos fritőzben - amit aztán
többé nem használhatunk a konyhában - 120 C°-on három órán át főzzük.
A másik módszer a vízzel elegyes főzés. 1/3 rész víz és 2/3 rész dióolaj elegyét főzzük
ugyanígy, de négy órán át.
Megvan tehát a módosított, feljavított alapanyagunk. Ebből készíthetünk festőkencét,

retusáló kencét és befejező mázt.
Természetesen a régi mesterek mintájára a festékpigmentet is magunk őrölhetjük meg, ha akarjuk. De akit a
sok munka elkedvetlenít, vagy nincsenek természetes pigmentjei, egyszerűbb megoldást választhat.
Használatos olajfestékeiből nyomjon ki néhány kisebb csomót vastag, fehér színű itatóspapírra, ami kiszívja
belőle az olajat. Aztán egy festőkéssel hozzákeverheti a festékcsomókhoz a főzött dióolajat.
Festészeti célú dióolajok: Maimeri és M. Graham

A dióolajat papírképekhez is használhatjuk, nem igazi olajfestményként, hanem sajátos
technikaként, amikor a dióolajban mint oldószerben különböző pigmenteket oldunk, és a
hígabb festékkel összefolyó, akvarellszerű hatást lehet elérni. A dióolaj a víznél jóval
lassabban szárad, de száradó olaj, ezért ez a technika is érdekes lehet.
És természetesen a dióolajat alapanyagként használhatjuk a különféle festő és retusáló kencék,
valamint a befejező mázok készítéséhez. De ezek részleteivel már nem kívánom tisztelt
Kollégámat untatni. Csak egy példa: A jobboldali képen balti-tengeri borostyán látható egy
üvegben. Annak illusztrációja, hogy egy üvegnyi "germán kence" készítéséhez mennyi
borostyán szükséges mint alapanyag. Ezt hőkezelik, stb. És dióolajjal öntik fel, a kence
nagyobb része tehát dióolaj.
A velencei olajfestészet külön színfolt az olajfestmények világában. Ott a dióolajat 20 % por-állagú
ólomoxiddal keverték, így értek el különleges színhatást.
Kipróbáljuk, tisztelt amatőr festő Kollégám? Szerintem ne próbáljuk ki. Az ólomoxid mérgező, és nem
vagyunk akkora művészek, hogy megérné életünket áldoznunk a dióolajos olajfestészetért. Az utókor nem
lenne hálás.
Amerikában festők számára készen kapható egy olyan folyadék, ami természetes gyantát, terpentint,
dióolajat és ólombázisú szárítót tartalmaz, és ami gyakorlatilag készen áll arra, hogy fénymázként
felhordható legyen. (Ez a máz-anyag nem a fenyőfélék gyantáját, hanem afrikai Hymenaea és indonéz
Agathis fák gyantáját tartalmazza.)

A festőnek mindössze annyi a dolga, hogy azonos mennyiségű vagy kétszerannyi nyers dióolajjal keveri, és
ekkor a készítmény megzselésedik, ecsettel felhordható állagúvá válik. Az üveglapra cseppentett folyadékok
közül a baloldali a nyers dióolaj, a jobboldali a terpentines-gyantás keverék. Egyformán folyékony
mindkettő.

A hígított készítmény használatával erősödik az olajfesték, gyorsul a festmény száradása, gyakorlatilag
másnapra megszárad. A színek teltebbek lesznek, a festmény jobban néz ki.

Maga a zselés állagú fénymáz felhordás előtt halványan áttetsző, sokáig felhasználható, a vele kezelt
festményen viszont víztisztára szárad.

A következő képen szembetűnő, hogy a dióolaj és a vásárolt készítmény egyaránt cseppfolyós állagú,
keverékük viszont megzselésedett.

Így néz ki a felhasználásra kész zselé állaga.

Gyakorlati bemutató kezdődik a fenti, természetes gyantát, terpentint, dióolajat tartalmazó máz
használatára.

Először a kép hátterét vázoljuk fel, majd annak száradása után egyre újabb rétegeket, egyre közelebbi
részeket festünk meg.

Ez a technika lehetővé teszi a festmény gyors száradását. Hamarosan tovább dolgozhatunk festményünkön,
mielőtt az ihlet elszállna.

Mivel az előző réteg már kemény, az olajfastészetben szokatlan módon vékony vonalakat is festhetünk,
amelyek így jól kiemelkednek a háttérből. Más a festmény hangulata, hatása.

Még annyit hozzátennék azért, hogy a dióolaj mint festészeti alapanyag manapság is fejlesztés
alatt áll Amerikában. A dióolajat alkidgyantával kombinálják. Ez az emulzió nagyobb
szabadságot ad a művésznek, hogy készülő művét menet közben javítsa, mert más alkidanyagoknál hosszabb idő alatt szárad, és a különböző színű festékek ebben az oldószerben
azonos idő alatt száradnak meg.
A dióolaj és az alkidgyanta kombinációjával könnyebb a színkeverés, és a színek zománcszerű
fényt kapnak. A festmény felülete tartós, rugalmas, nem sárgul.
Már a volt Szovjetunióban is használták kötőanyagként a polimerizált vagy szintetikus gyantát, mellyel
vakolatra, üvegre és vászonra is lehet festeni. Ezzel a kötőanyaggal a festék fizikai és optikai hatásának
jelentős javítását érték el, állandóbbá, lazúrosabbá s ugyanakkor tüzesebbé tették. Az alap nem repedezik, s
a festék átütését is kiküszöböli.
Az olajfesték - benne a dióolaj - lehetőségei előtt még komoly távlatok vannak.
Olajfestékes festés után az ecset tiszta dióolajban öblítendő, majd szappanos vízzel mosható tisztára.
Úgy veszem észre, sikerült nagyjából meggyőznöm tisztelt
Kollégámat a dióolaj előnyeiről, egyedül az avasodás témakörében
maradtak kétségei, mert még emlékszik a dióolaj konyhai
felhasználása témakörében olvasottakra, ahol sokszor
kijelentettem, hogy a dióolaj gyorsan avasodik.
Az ellentmondás feloldására mondom el, hogy természetesen más
hatása jelentkezik egy avas dióolajnak a gyomorban, és máshogy
hat a festmény száradása során. Az előbbi veszélyes, az utóbbi
kellemes. Mert ha más növényi olajokkal hasonlítjuk össze, a
dióolaj a festményen sokkal lassabban avasodik, mint az
oldószerként manapság leginkább használt lenolaj. A száradás
minden növényi olajnál avasodással jár, mert az avasodás az olaj
oxidálódása a levegőn.
Festészeti szempontból a dióolaj az üvegben, a tubusban egy évig
frissnek tekinthető, a lenolaj pedig csak mintegy a feléig. Az
avasodás időbeni elhúzódása a dióolaj kémiai összetételétől függ.
Mivel nagyobb arányban van benne többszörösen telítetlen linolsav
és linolénsav, mint versenytársaiban, több idő kell a kettős kötések
telítéséhez.

Ami a dióolajban értéktöbbletet jelent más olajokhoz képest az emberi szervezet szempontjából, az ugyanúgy
értéktöbblet az olajfestmények számára is.
Egy másik lehetőség a dióolaj mint művészfesték alapanyag továbbfejlesztésére a dióolajos festékek szilárd
anyagokkal történő dúsítása. A következő képen látható festék úgy készült, hogy a dióolajos festékbe
márványport kevertek. Sűrűn folyó anyagot kaptak így. Plasztikus, durva hatás érhető el általa.

Mint az élet annyi más területén, a dióolajos olajfestészetben is erős kínai nyomulást figyelhetünk meg. De
mint minden más esetben, itt sem árt az óvatosság.
A kínai "dióolaj" nem biztos, nem garantált, hogy valódi dióolaj. A kínafa és más fák olaját tartalmazhatja.
Ezzel nem azt mondom, hogy rossz, de tulajdonságai nagyon eltérnek a valódi dióolajtól. Mert híresek a
kínai festmények, amelyek alapozásában, a papír-alapanyag impregnálásában és még annyi másban szerepet
kapnak ezek az olajok, de biztos, hogy nem azt a hatást fogjuk elérni a használatukkal, amit az európai nagy
mestereknél annyira megcsodáltunk, és aminek manapság a nyomába se léphetünk, amióta dióolajos
festékeik receptje már nincs meg.

Dióolajjal készült művek
Ilyen szép képeket lehet dióolajjal készíteni, mint Viviana I. Castano Ősz című olajfestménye.

Vagy olyan csúnyákat, mint Karl Mullen 2003-ban készült képei papíron, dióolajjal, természetes
pigmentekkel. A képeknek nincs címük, áruk viszont van: 1000 $/db. Drága a dióolaj.

Persze, a mutatott képeknél szebbek is festhetők dióolajjal. Biztatnám is rá tisztelt amatőr művész
Kollégámat.

Diófák, diófás tájképek
Sarkis Antikajian: Diófák tavasszal, Diófák ősszel

Balla Béla (1882-1965): Öreg diófa

Samuel Birmann (1793-1847): Diófa Wilderswil-ben

Samuel Birmann: Széthasadt diófa Wilderswil-ben

Jana Botkin: Dióskert (ceruzarajz)

Elizabeth Bradford: Az öreg diófa. Álom és metafóra. (feketedió)

Bernard Brussel-Smith (1914-1989): Dióskert (színes fametszet)

David Carr: Szőlő, olajfa, diófa a Marina-farmon

Egy diófás városkép. Chittick: A Dió utca ősszel

Marylin English: Dióliget (tinta)

Fernando Fader: Diófák és felhők

Isabel Frías: Magányos diófa

Giovanni Giacometti (1868-1933) (Svájc): Diófa (1908)

Samia A. Halabi (Palesztina): Fiatal olajfák és egy diófa

Francis Hamel: A diófa 1, 2 és Diófa olvadó hóban (olaj, fatáblán)

Henri Joseph Harpignies: Az öreg diófa (19. sz.)

Robert Hobhouse: Diófa

Valerie Hoffmann: Diófa

Amanda Houston: Dióliget naplementében (pasztell)

Igmándy-Schranz Emil: Kert télen

Kang Yu-yi kínai geológiai-művészeti (ilyen festészet is van, ha nem tudtunk is róla) festő: Vad diófák völgye
a Tien-Shanban

Michel Kikoine: Diófák a mezőn

Sylvia Plimack Mangold: A diófák (színes fametszet, 1985.)

Robert Marchessault: Diófa Sabatopsdnál

Andrew Martin (1923-1997): Két feketedió fa (1986)

Menyhei Szabolcs: Kis diófa (diófapác)

Malgorzata Mielczarek: Diófa az iskolám közelében

Nancy művésznevű festőnő: Diófa koratavasszal (az eredeti olajfestmény és két részlete)

Jill Newman: Aktivisták védenek egy diófát

Robert Patierno: Feketedió fa korai hóban

Petz József: Diófa (pasztellkréta)

Camille Pissarro: Nagy diófa az apátságnál (1875)

Camille Pissarro: Nagy diófa Eragnyban (1892)

Camille Pissarro: Diófa tavasszal (1894)

Camille Pissarro: A nagy diófa reggel Eragnyban (1901)

Camille Pissarro: Diófa és almafák virágzásban Eragnyban

Natalja Plisjuk: Öreg diófa (2008)

Evelina Popilian: Öreg diófa

Tatjána E. Pouzanova-Galatch: Diófa

Szemjon Prohorov: Diófák a hegyekben

Cynthia Scontriano Schildhauer: Diófa íriszekkel

Chris Shanks: Diófa (fametszet)

Alfred Sisley: Napon alvó diófák, korai októberi nap

Alfred Sisley: Diófa a Tomery-mezőn

Alfred Sisley: Szilva- és diófák tavasszal

C. Stevenson: Diófa Franciaországban

Szang Weidong (Kína): A Dawa diófa

Ráhil Szolomonovna (Üzbegisztán): Öreg diófa alatt

Valerij Mihajlovics Szürov: Diófa ellenfényben

Takács Péter: Öreg diófa

Tom Vieth: Diófák és őszi mezők

Diane Widler Wenzel: A feketedió kertje (gouache papíron)

Susanne Wind: Búzavirág és diófa (tempera)

Ismeretlen amerikai művész: Diófák

Ismeretlen kínai művészek diófás képei:

Charles L'Heureux: Feketedió fasor

Ismeretlen cseh művész: Feketedió fa az opavszkói parkban

Pekándiót, hikoridiót ábrázoló festmények
Ó, nagyon amerikai stílusúak!
Carolyn Bates: Pekándió-szüret

Gloria Billand: Vad pekándió-fák

Ronald Murray: Pekándió-szedők

M. Elizabeth Price (1877-1965): Shellbark hickory fa

Marcia Milner-Brage: Hikoridiók az ablakpárkányon, kint tél van. (2012. február) (A kép fehér hikoridiót Carya ovata - ábrázol, vastag, megfásodott burkával.)

Egy pekándiós akvarell, amit egy idős német hölgy festett, Oemi álnéven. Címe: Egy igazán nagy dió

Mi van a diófa alatt?
A festők azt is lefestették.
Például lehetne egy hadsereg, de minimum George Washington. Frederick Knecht Detwiller (1882-1953)
képe: A diófa, amely alatt George Washington kifizette a hadsereget

Vagy szarvasok. William Rhind: Szarvasok legelnek a diófa alatt (fametszet, 1874)

Vagy csak egyszerűen egy egyszerű egyszarvú. Katherine Botch: Egyszarvú a diófa alatt (akril)

De ha egyszarvú sincs, tyúkok biztos vannak. Rosemarie Dubreucq: Tyúkok a diófa alatt

Ha semmi más nincs, levendula csak van! Az is van olyan illatos, mint az előbbiek. Mazuelle Dubarry:
Levendula a diófa árnyékában

Úgyhogy mi is leülhetünk a diófa alá. Bartus Zita: Nagy diófa alatt

Diós csendéletek
Jól mondja tisztelt diós Kollégám, hogy minket nem érdekelnek a festők. Minket csak a dió érdekel. Az, hogy
hogyan látják a művészek a diót.
Ezért azokkal a diótémájú festményekkel, rajzokkal, akvarellekkel kezdjük, amelyeken a dió a főtéma.
A dióérés szezonjában a burkos dió a főtéma. Figyeljük meg, mennyivel több festő dolgozik nyár végén egy
diófa alatt, mint mint télen. Alexandra Laske olajfestménye: Dió

Milyen is egy dió? Pontosan olyan, ahogy egy aprólékos japán festő elénk tárja. Jól nézzük meg, a többi
műalkotás elnagyoltabb.

Thed Dudeson rajzán jóval egyszerűbbnek tűnik.

C. Markusnak csak egy diórészlet erejéig futotta a türelme.

Myriam Rolland is hogy elsiette!

Norine Kevalics csak néhány ecsetvonással jelzi a diót.

Meredith Bergmann egy gondolkozó diót rajzolt nekünk.

Törjük csak meg, milyen lehet belül? Alekszandr Andrejev, Tatjána Amelina már a dióbelet is mutatja.

Mutatta volna R. van der Zander is, de neki aszott dióbél jutott. Julie Auzillon már csak az üres dióhéjat
találta.

És a feketedió milyen lehet, ha megtörjük? Jennifer Datcuck faszénrajza és Randy Burns olajfestménye
mutatja.

Egy darab dióbelet a legnehezebb visszaadni. Méhes Balázs csak az irányt mutatja: valahogy így tessenek
dióbelet rajzolni. Elizabeth Perry néhány vízfesték-pöttye is inkább csak a hangulat megteremtésére jó. Igazi,
tökéletes rajzzal, festménnyel még nem találkoztam. Tisztelt műkedvelő Kollégám, itt van tere az
érvényesülésnek!

Két dióból már kompozíció állítható össze. Ez már szépművészet. Az első, kétdiós kompozíció Budapesten, a
Szépművészeti Múzeumban tekinthető meg, Suzanne Stephan olajfestménye. A másodikat meg is vehetjük,
Snježana Vidovićtól, Szlovéniából. Rebecca Mazur csak úgy odavetette a két diót. Méhes Balázs se dolgozta
ki, az ő célja csak oktatás volt.

Mi van, ha a két dióból egyik sem igazi dió? Erre is van példa, Robert A. Sloan pasztellképe: Burkos
feketedió és pekándió

Dehát a két dió se mindig kettő, ugyanúgy lehet másfél, mint két és fél.
Marta Radziejewska csak satírozgatott másfél diót, Bernd Wiedermann pedig aprólékosan kidolgozta
(akvarell és gouache).

Michael Schröder három darabban tesz elénk két diót.

Katherine Helsing két és félnél hagyta abba, ő viaszkrétával dolgozott. Biztosan ott fogyott el a krétája.

A két és feles súlycsoport érmeseihez érkeztünk. Őrájuk szavazni is lehet, az emelt díjas sms árát
bankszámlámra kérem utalni. Csak annyit kell beütni: 2,5. Ők már értékelést is megérdemelnek. Marvin
Bove diói szinte tapinthatók, kellemesen simulnak a kézbe. Danielle Kalkofen diói pedig alakjukkal tűnnek
ki, azzal, ahogy harmonizálnak egymással.

A többdiós kompozíciókat már nyugodtan nevezhetjük csendéletnek. Kicsit szokatlanok a csendéleteket
ismerő és kedvelő nagyközönség számára, mert ezeken a képeken csak diók és csak diók vannak. Dehát mit
csináljunk, fogadjuk el, hogy alkotóik az adott ihletett pillanatban éppen ezeket a diókat tartották a
legszebbnek, megörökítésre valónak. Én például tényleg nem vagyok egy nagy művész, de magam is így
próbálok festeni, mint Patrick Lodwitz. Lefényképezem a témát, és otthon, nyugodtan, aprólékosan ráérek
kidolgozni. Ezt a módszert ne tessék lekicsinyelni, egy igazi nagy művésztől tanultam, a nevét nem akarom
azzal lejáratni, hogy magammal hozom összefüggésbe. Szolnok megye egyik városának híres festője. Persze,
én olyan művész se vagyok, mint Patrick Lodwitz, pláne mint - most majdnem kimondtam a nevét.

További ismeretlen nevű, diós csendéletet alkotó festők művei:

A legrégebbi, csak diót tartalmazó csendélet szerzőjét név szerint is ismerjük. Antonio de Pereda Csendélet
diókkal című olajfestménye 1634-ből való.

Szerintem a két legjobb ebből a sorozatból Robert Reynolds színes ceruzarajza és Evelin de Boer akrilképe.

Már Scott Shellström ugyancsak akrilképe túl nyomott hangulatú számomra. Mint a new-york-i Webster
kiadó és nyomda diót ábrázoló fametszete az 1800-as évek végéről, amikor a képek még feketék voltak.

Pedig a diós csendéleteket lehet színesen is rajzolni, festeni.
Természetes barnán, mint a japán festők. Tamotamo japán diókat festett, egy másik, ismeretlen japán
művész pedig szívdiókat.

Zölden, mint Marilena Pistoia, Adriana van Zoest, Henk Helmantel, Alekszej Szuszol.

Ez utóbbiak tényleg szépek voltak. De lehet olyan rondazöld is, mint amilyent Christof Kindlinger tud.
Kindlinger művész úr biztosan NDK-s volt. Abból gondolom, hogy abban az átkos időben rendeztek a mi
városunkban egy kiállítást egy kárpátaljai festőnek. Amikor a kiállítás végén megkérdeztük a művész urat,
hogy szépek, szépek a képei, de miért használt annyi lila színt, azt válaszolta, hogy őnáluk csak lila színű
festéket lehet kapni. Mert a vad zöld a tervgazdálkodás rendszerében az NDK-nak jutott.

De a dióhoz a piros szín is ronda, láthatjuk Marleen van Engelen képén.

Legyen természetes, mint Benno Noll akrilképén, vagy egy kicsit elkent, mint Holger Bogen csinálta.

Adam Cope, akinek életútját már az előző fejezetből ismerjük, annyira megszerette a természetes diószínt,
hogy krumplit és földimogyorót is diószínre festett. Ezeket nem mutatom, mert nem diók. Diós képet négyet
is festett egyszerre. Száz euróért bárkinek fest hasonlót.

Dirk Becker is csak egy kis hangulatot teremt, Rien Jansen tán még azt se. Rám legalábbis nem hat.

Az oroszok kosárban, tálban tartják, és abban festik a diót, mint Csernov és Irina Csevereva.

Vagy csak a szalvétán, mint az ukrán Aszja Vitaljovna Tretyakova.

Vagy csak egy darab összegyűrt papíron, mint Elena Zarubina. Vegyes technikával készült festményének
címe: Egyszerű csendélet.

És el is feledkeznek a körítésről, és csak a diót festik. Mint Larissza Puhanova olaj- és temperaképén.

Most pedig egy olyan, kínai diós csendélet következik, ami nem igazán jó. Legalábbis olyan kritikát kapott
egy kínai művészeti weblapon, amit itt nem merek leírni. Ahhoz nem tudok eléggé kínaiul. Csak annyit értek
belőle, hogy elnagyolt, és még csak be sincs lakkozva. Hallatlan.

Mert van jobb kínai festmény is, ha jól tudom fordítani, Shang Huo Chai festménye, de ebben ugyanúgy nem
vagyok biztos, mint a mű címében, ami talán Festékrétegek lehet.

Mi a diós festmények tanulsága? Ami Candela rajzának címe is: A világ egy dió.

A végére egy faszénrajz, erről a legjobb, ami elmondható, hogy lengyel eredetű, és a művésznő keresztneve
Zuzanka. És ezzel minden jót elmondtunk róla. Reméljük, Zuzanka egyszer felnő, és megtanul rajzolni.

És most ellent kell mondjak Candelának, a világ nem csak dióból áll. A következő festményeken, rajzokon
más is van, mint dió. Nézzük meg, milyen motívumok illenek a dióhoz.

Diófestékkel készült művek
Tisztelt festő Kollégám, mindketten tudjuk, hogy mi van a dióban. Minden, ami az élethez kell. Ennivaló,
gyógyszer, pénz. Ezt mindenki tudja.
De mi ketten azt is tudjuk, hogy ezeknél jóval fontosabb is van benne. Festék. Ami nélkül nem érdemes élni.

A diófestéket már volt módunk megismerni. Nemcsak textíliát, bőrt és faanyagot festenek vele, hanem a
festészet egyik alapanyaga is.
A diófa és a különféle dióféle fák festékanyagából készült művészfesték meleg barna
színeket ad. A mellékelt kariatída-festmény stílszerűen diókopáncs-festékkel készült.
Mint tudjuk, az Akropolisz kariatídáinak modellt álló lányok mind Karydi falu, magyarul
Diófalva lakói voltak.
Francia festők ezt a festéket gyakran használják, sőt egy francia diófesztiválon
diókopáncs-festékkel festett művekkel lehetett versenyezni és díjat nyerni.
Nem tévesztendő össze a diófesték a hasonló színű egyéb pigmentekkel, amelyek itt
láthatók.

Amennyiben tisztelt művész Kollégám még nem próbálta a diófestéket, kedvcsinálónak mutatok néhány
művet. Elsőként egy ismeretlen francia tanár dióillusztrációját. Gondolom, az előrajzolt diókat az iskolások
festették ki.

Itt pedig az igazi művészek következnek.
Persze, az igazi művészek is leginkább diót festenek diófestékkel. Chris Niemi műve:

A hazai műveket Zichy Mihállyal kell kezdeni, a diófestés-technikában ő a legnagyobb.
Zichy Mihály: Bordal

További hazaiak:
Károly Emőke diófestékkel készült művei:
Fák (diófesték és akvarell)

Györöki fasor, Hévizi tó

Puszta, Tanya, Út a pusztán

Menyhei Szabolcs: Motor

Pirk János: Önarckép

Reisz Tamás: Zsoké

Szanyi Péter képei: Fotelben ülő akt és Várandósan

Legyünk elfogulatlanok, és állapítsuk meg, hogy külföldön is készítettek ebben a műfajban figyelemreméltó
alkotásokat. Persze, diófestékkel könnyű, főleg, ha már látták a magyar alkotásokat.
Jo Ann Anders művei:

Linda L. Anderson: Csendes helyen

Emmanuel Bing sorozata: Fák
A közeli erdőben:

A vágyak fája:

Az eleven erdő:

Az első tündérfa:

Az erdő tánca:

Két fa:

Egymásba gabalyodva:

Emmanuel Bing: Szamuráj-szenvedély

John Brandon: Gazdátlan hajó és Kikötött hajók a szorosban

Laura Carboneau műve:

Perry Carsley: Tengeri látkép

Chafi: Akt

Christine Chalard: Magvak

De Clerck: Akt

Yann Conan: Malika

Jean Pierre Deblonde: Magányosság

Claire Felloni: Gunnerák
(A gunnerafélék vízkedvelő, főleg délamerikai növények, hatalmas, olykor embernagyságú levelekkel.)

Armel Gaulme: Indiai templom

Debra Goldman sorozata: Sutra folyó

Linda Griggs sorozata: Az Asbury-tűz

Yannig Guillevic képei:
A bölcs

A pillanat és az örökkévalóság

Ünnep

Vég nélküli utazás

Molly Hashimoto: Szarvas és mamutfenyő, Mormota

Raymond Hirgorom: A Szent András templom

Benoi Lacroix dalmáciai nyári emlékképei:
Duga Luka

Peruski

Rakalj, Rakalj vihar előtt

Patricia Liébeaux: Fürt

Tania Love sorozata: Ahol kezdődik

Mathilde: Önarckép

Barry Maxwell: Dr. C. portréja

Frédéric Mercier: Illusztráció

Josette Mercier: Akt (diófesték és akvarell), Az álom homokórája

Chris Miller: Akttanulmány 1-2, Táncoló akt

Iba N'Diaye: Arc. A kép önarcképként is megállná helyét, a művész nagyjából így néz ki.

Tom Norton: Gyaloghíd

Sally Reed: Álló alak

Melissa Rinzel alkotása:

Jane Rosen: Holló, Sólyom

Karen S. Scrappin: Családi portré

Nick Summerbell: Barna fák

Sheri Throlson alkotásai:

Ismeretlen trinidadi művész: Vámpírok

A következő képen a diókopáncs-festék a festmény alapozását szolgálta. Papírra, diókopáncs-festék
alapozásra festett akrillal a művész, és ceruzarajzzal egészítette ki a művet. Roland Bentz: Bhutan
kedvessége

Igazi csendéletek.

Eddig a dió volt a főtéma. Sok-sok csendéleten inkább csak hangulati elem a dió. Feldobja. Akkor is, ha csak
eldugva a kép alján látjuk. Vagy ha nem látjuk, de tudat alatt érezzük. Ezeket a képeket csak áhítattal
szabad nézni, akkor is, ha gyengébbek is vannak köztük.
Szvetlána Berdnyik: Csendélet diókkal

William Mason Brown: Csendélet szőlővel, borral, egy körtével és egy dióval az asztalon

Egy Brueghel-utánzat:

Calraet: Csendélet

Caravaggio: Csendélet virágokkal, gyümölccsel

Jean Baptiste Siméon Chardin: Körte, dió és egy pohár bor

Jean Baptiste Siméon Chardin: Csendélet egy kosárka őszibarackkal, fehér szőlővel, körtével, diókkal

Jean Baptiste Siméon Chardin: Csendélet őszibarackokkal, ezüstserleggel, szőlővel és dióval (1760)

Jean Baptiste Siméon Chardin: Csendélet dióval, egy kosár szilvával, cseresznyével, borszőlővel

Pieter Claesz: Csendélet pulykapástétommal (1627)

Nelly Migot Clairin: Diók és barkák

Czeglédi Gizella: Maroknyi ősz, Őszülőben, Szüret után

Michel Dissard: Diós kompozíció

Floris Claesz van Dyck: Csendélet

James Ensor (1860-1949): Körték, szőlők, diók

Georg Flegel (1566-1638) két csendélete: Őszibarackág (a festmény másik címe: Csendélet őszibarackkal,
dióval és egy bogárral, 1630). A másik festmény címe röviden Csendélet, hosszan pedig nagyon hosszú.

George Forster: Csendélet csigával, dióval

Gagneux: Gyümölcsöskosár, naspolyák, diók, mogyorók csomózott kendőben (1733)

Jovanna Garzoni (1600-1670): Tál szilvával, jázminnal és dióval, Kehely szilvákkal, diókkal (tempera):

Franz Horny: Őszirózsák, egy fürt szőlő, naspolyák és egy dióbél-darab

Arnold Huot: Csendélet üvegekkel

Kerényi Mária csendélete

Liza Lehoussine: 1. Egy fehér rózsa, egy hervadt rózsa, egy dió és egy körte 2. Két gránátalma, egy dió és
egy rovar

Natalja Lizlova: Csendélet diókkal (akvarell)

Claude-Max Lochu: Dió, szőlő, füge

Simon Luticuis (1610-1661) csendélete

Linda Mann: Váza és tök

Luis Meléndez: Almacsendélet

Luis Meléndez: Csendélet naranccsal, dióval

Hát, ez gyönyörű volt. Annyira, hogy megnyerte Marie José Lavie tetszését is, nemcsak az enyémet. Én nem
tudnék ilyen szépet festeni, de Marie José Lavie igen. Művének címe: Diós-narancsos csendélet Meléndez
nyomán.

Mészáros Wivien: Csendélet antik korsóval

Dmitrij Iszidorovics Mitrohin (1883-1973): Dió (színezett ceruzarajz, 1969)

Molnár Z. János: Csendélet dióhéjjal

Lolo Moreau: Csendélet

Natalja Novikova: Csendélet diókkal és virágokkal

Panteha Sanati Zaker: Csendélet dióval

Miquel Parra (1780-1846): Csendélet diókkal (stb., stb. hosszú)

Natalja Viktorovna Perehodenko: Csendélet diókkal

Emilie Preyer: Csendélet őszibarackkal, szőlővel, dióval, mogyoróval

Ravesteyn: Dohányos csendélet diókkal

Jean-Marc Sévere: Dió és feketeszőlő

Alfred Sisley: Csendélet szőlővel, dióval

Egy, a saját nevét nem vállaló amerikai festő - nevezzük csak Jim Square-nek - műve: Csendélet
narancsokkal, dióval, fakalapáccsal. A kép alatt a minket leginkább érdeklő részlet, a dió.

Harmen Steenwijck gyümölcs-csendélete

Jacques Villon (1875-1963): Diós csendélet (1929)

Ismeretlen francia festő diós csendélete:

Ismeretlen francia festő: Csendélet diókkal

Ismeretlen kínai festő diós csendéletének címe: Dió. Az nem világos, mi az a nagy piros tárgy a képen. Csak
a dió, az biztos egyedül.

Bár tudnám ennek a csendéletnek a festőjét! De őt sem ismerem.

Ezt se tudom, ki festette. Bár, megtudhatnám, ha felkeresném Moszkvában a Plener (Plain air) aukciósházat,
ahol épp most árverezik. Címe: Tört dió

Emberek dióval
Persze, a dió mint olyan, nem öncélú, hanem miértünk van. Akkor is igaz ez, ha a dió erről nem tud. Nézzük
meg, festők hogyan ábrázolják a dió és az emberek kapcsolatát. Mit kezdünk a dióval?
Először is megnézzük, van-e dió a fán, Stephen Player nyomán.

Aztán pedig menjünk diót szedni, mint R. Ellis Orrall is mondja.

De jól nézzünk körül, mert a diófa alatt csőszt is találhatunk. Maia Chkaidze: A csősz és a diófa

Leverjük a fáról. Nem a csőszt, a diót. Mednyánszky László: Dióverés

William Stewart MacGeorge (1861-1931): Dióverés

A fiúkkal veressük le a diót. Andreas Alciatus: Két dióverő fiú

Vagy a nőkkel. Russel Bloodworth: Dióverő nő

De ha a nőnek más dolga van, a férfi is jó. Egy szándékoltan ismeretlenségben maradt amerikai szerző
könyvéből, 1851-ből: Betty tejet dolgoz fel, Robert a diófát veri.

R. Püttner: Diószüret

Ismertelen szerzőtől származó, dióverést ábrázoló muzeális rézkarc (valószínűleg angol):

Felszedjük a földről. Igen, de hogyan kell diót szedni? Ez a 14. századbeli, Párizsban őrzött latin nyelvű
kézirat illusztrációja mutatja meg. Címe: Diószedés. Tehát a technika: A leányzó kezébe fog néhány szem
diót, a fiatalúr segít neki, és nem törődnek sem a másik leányzóval, sem a károgó varjakkal.

Andreas Alciatus: Három diószedő fiú

Gabrielle Moore: A diószedők (rézkarc)

Zsákba szedjük, kocsira rakjuk. René Milone: Dióbetakarítás Mallorcán.

Vagy megvesszük a piacon. Lebel Edmond: Füge- és dióárusok

Hazavisszük, otthon megtörjük. Richard Hook (amerikai indián művész) képe: A diótörő (A kép ősi indián
szokást, a dióból történő jóslást ábrázolja) Mellette a kép részlete.

Megpucoljuk. Jan Weenix (1642-1719): Diótisztító nő, 1661

A dióhéjjal pedig csak játszunk. Barabás Miklós (1810 - 1898): Kisfiú ablakban dióhéj vitorlással, 1842

És ha beleférünk ketten is, - majd jól összehúzzuk magunkat, hogy beleférjünk, - az Édenben érezhetjük
magunkat. Vlagyimir Kus: Éden diója (és a festmény kisplasztika-változata)

Ha nagyon összehúzzuk magunkat, dióhéj-hintón is utazhatunk. Waters és fia: Törpe utazik a dióhéj-hintón
(1880)

Vagy dióhéj-cirkálón. Mesekönyv-illusztráció 1880-ból, R. André: A cirkáló dióhéj c. könyvéből

Vagy pedig egyszerűen csak üldögélünk a diófa alatt. Ferenczy Károly: Napos délelőtt

De ez már átvezet a diófát ábrázoló festmények közé.

Lenyomatos technika
Tisztelt művészkedő Kollégám, mindannyian voltunk gyerekek.
Az én gyerekidőmben nem volt pénzünk. Nem voltunk éppen szegények, attól eltekintve, hogy semmi
pénzünk nem volt.
Mi, gyerekek, úgy hidaltuk át ezt a problémát, hogy egy-egy pénzérmére papírt fektettünk, puha ceruzával
átsatíroztuk, mondhatni, lenyomatot készítettünk róla. Kivágtuk a papírból, és azt játszottuk, hogy van
pénzünk.
Ezt mondja egy francia illető lenyomatos technikának. Neki van pénze, ezért a gyerekekkel nem pénzt
satíroztat, hanem diófalevelet. Úgy látszik, annak van szűkében.
Nézzük csak, milyen művek születtek diófalevélből, lenyomatos technikával!

A technika továbbfejleszthető, tovább is fejlesztették. Készítettek mókust, kakast, rókát, nyulat diólevélből.

Ezzel a diótémájú festészet végére értünk, levonhatjuk a konzekveciát.
Mi a diófestészet tanulsága? Egyrészt Bartha Árpád fogalmazza meg nagyon szemléletesen: Egy diófa az

egész világ. Másik megközelítésben pedig Stephen Hawking: Az univerzum belefér egy dióhéjba.
Bartha Árpád: Egy diófa ez a világ (tusrajz)

Stephen Hawking: Az univerzum dióhéjban

És túl a festészeten
Például a filatéliában. A bélyegek miniatűr festmények. Például miniállamok bélyegein. Az első, a
leghíresebb, a négy évszak dióban elbeszélve, Monaco-i bélyegeken:

A másik törpeállam diófás bélyege, amelyen a diófa katalán néven szerepel:

Egy harmadik, jobbára ismeretlen törpeállam bélyege: Mókus a diófán.

Ötszáz éves diófa (Golijamo Drjanovo faluból) bolgár bélyegen:

Románia diótémájú bélyege:

Szíria a fák napjára adta ki diós bélyegét.

Nepál és Dél-Korea diós bélyegei:

És amire már nagyon vártunk, végre, 2012-ben Ukrajna is kiadta diós bélyegét. A shutterstockot ne tessék
figyelembevenni, az csak belerondítás.

És a többi, bélyegkibocsátó állam? Csak az abc elejéről: Afganisztán, Albánia.

Ha lesz rá időm, a többi állam is sorrakerül az abc szerint.
Bélyegkibocsátási szempontból Észak-Korea teljesen unortodox ország. Lakói talán még levelet se
küldhetnek külföldre. Ezért olyan értékes a következő bélyeg, hogy másolata is csak az interneten
vásárolható meg, a lopás megelőzésére bélyegezte felül az amerikai cég, amelyik eladásra kínálja. Az egyetlen
bélyeg a világon, amelyik a szívdiót ábrázolja. 1989-ben adták ki, beletelt pár év, mire a délkoreaiak
tudomást szereztek róla, és gyorsan közreadták saját, feljebb látott diós bélyegüket, - már hogy a
világrendszerek versenyében nehogy a kommunizmus győzzön, - de a sietség miatt nem értek rá
különlegességet készíteni, ők a közönséges diót reklámozták.

Kanadai bélyegek: feketedió, fehér hikori.

Azért abban megegyezhetünk, tisztelt filatelista Kollégám, hogy a filatelisták nem botanikusok, minden
jószándékuk ellenére se. Nem Caryer (a karrier, az más), és nem ovale. A többi stimmel.
Amerikában a személyes szabadságnak nincsenek határai. Még postabélyeget is készíthet, aki akar.

Bár a jószándék szemmellátható, ez már nem komoly.
A diós bélyegek ritkák, drágák. Diótémájú képeslapra valók, karácsonyi üdvözletre vagy feketediós
üdvözletre.

Vagy legalább egy diós alkalmi bélyegző dukál nekik.

Hol van a festészet határa? A képkeretnél.
Ha a festészet határait keressük, vegyük észre a képkereteket. A legszebbek közülük azok, amelyek
faragvány formájában folytatják a festményt, és diófából vannak. Mint Chris Nelson műve: Tavaszi nap

Diófából van a realitás határa is.
Gabriel Duda díszített képkeretének ez a címe. Kétféleképp értendő a realitás határa. Vagy úgy, hogy a
képkereten belül nincs realitás, csak a művészi szabadság. Vagy úgy, hogy a diós, diófás festmények jelentik
a realitást, és ami a képkereten kívül esik, az az irracionalitás.

Instállom alássan, installációk is vannak dióból. Valahol művészet ez is. Mindenesetre nem mindenkinek jut
ilyesmi eszébe. Csak pihent művészeknek.
Robert Filou: Idő egy dióhéjban

Lisa Mayerhofer a dió belső válaszfalából készítette el "Angyalok" című alkotását.

Patrick Trellou diós installációja bagolycsaládot ábrázol.

Őszi kollázs Magdától:

Nagyon-nagyon a festészet perifériáján - inkább már kívül is azon - egy francia tablókép: Piros variációk
dióra

Tara Nicholson diós installációja:

Tisztelt művész Kollégám, most nézzünk a művek mögé. Mit látunk?
Természetesen, diófát, a táblaképek gyakori hordozóját. Mint Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című
képe mögött, vagy a madridi Pradóban ugyancsak Leonardo Mona Lisájának másolata mögött, ha a
múzeumban leakasztjuk a falról, és megfordítjuk.

Az utóbbi képen a részletről is látszik, hogy szebb, mint az eredeti, mert az eredeti tölgyfán van.
Tisztelt festő Kollégám, rájöttem, mitől időtállók Leonardo festményei, már ötszáz éve. Mert legjobb képeit
diófa-táblára festette. Madonna a Kisdeddel, Szent Jeromos, Egy férfi portréja, Egy nő portréja.

Ez a művészi halhatatlanság receptje, Önnek is ki kéne próbálni. Nézzük meg például Leonardo Salvator
Mundi (a világ megmentője) képét! Ma is él.

Mi az, amit a képen nem látunk, csak a helyszínen, ha kézbevesszük? Az, hogy a kép oldalai nem
párhuzamosak. Felül szélesebb.
Persze, csak vicceltem. Hogy is engednék meg, hogy egy Leonardo-képhez hozzányúljunk. Mert ha azt
akarjuk megtudni, hogy felül szélesebb-e, azt a választ fogjuk kapni, hogy kívül tágasabb.
De Bartolomeo Ramenghi "A Szent Család angyalokkal" című képére már biztosan nem vigyáznak annyira.
Megfordíthatjuk, és megcsodálhatjuk a mű hátulját is.

Ha a legnagyobbaknak szabad volt, mi is megengedhetjük magunknak a diófára festés luxusát. Ha jellemző
rajzolatos a felület, a textúrát is belekomponálhatjuk a műbe. Mint Joan White.
Csiripelő verebek (feketedió alapon)

Fohász a vadakhoz (vajdió alapon)

Hát, ebből nem sok látszik. Megpróbálom nagyítani.

A hasonló, ferdén vágott, kérges diófaanyagra festett művekért nem kell Amerikába mennünk, a
szomszédban, Romániában is kaphatók, nem is drágán. Tízezer forintnál alig kerül többe a következő
szentképek darabja, és készítőjük szerint leginkább irodákban függesztendők ki.

Tényleg szépek, a kinagyított képen jobban látszanak.

Van olyan művész (művészneve Tyl), aki a festészetet már idejétmúltnak tartja, de a diófát mégis szereti,
tanulmányozza, ihletet kap tőle. Ismeri a diófa lelkét, és azt képbe is önti, számítógépes képalkotással tárja
elénk. Így néz ki a diófa lelke Tyl szerint:

Tisztelt festőművész Kollégám, megfordult-e már az Ön fejében, hogy miért nem tud megélni magas
művészetéből? Biztosan Ön is rájött már, hogy nagy tehetségét még nagyobb pénzre kellene váltania.
Vállaljon cégtáblafestést!
De csakis diósat, annak lesz pénzben is mérhető sikere. Kávéház a Kék Dióhoz:

A diófa művészi szintű illusztrációi
Itt olyan, művészi illusztrációk következnek a diófáról, egyes részeiről, amelyek a dióskönyvben máshol még
nem kerültek bemutatásra.
Egy svéd poszter az első, biztosan sok, diófát kedvelő Kollégámnak is megvan otthon a falon, mert
tömegtermék, Budaörsön is kapható. Szép, szép, csak nem eléggé. Mert túlságosan elnagyolt. Dehát attól
művészi, hogy nem olyan, mint a valóság. Biztosan polgárpukkasztás volt a művészek célja, mint általában.
Elérték. Tisztelt, esztétikát kedvelő Kollégám, tekerje nyugodtan az egerét lefelé. A többi illusztráció szebb
lesz.

A részletek kinagyíthatók.

A 18. századi német iskola egy festője: Gyík, szeder, dió, légy és pillangó (tempera, pergamenen)

C. Bollmann: Gesztenyefa és diófa (1877)

Giovanni Ciuccio: Dió

Julia Feise: Diólevél és Dió

Margaret Foster akvarellje tavaszi dióhajtást ábrázol:

Véronique Frampas művészi tinta és akvarell illusztrációja papíron:

Pamela Gladding: Dió

Annie Hovanessian: Dió burokban

Charley McCafferty rajzos illusztrációja

Miquel: Juglans regia

John Miller: Diófa

A. Peter illusztrációja:

A. Poiteau (1808-1835) metszete Monceau és Traite A gyümölcstermő fák c. könyvéből: Jauge fajtájú dió

G. H. Rothe: Diófaág (rajz)

M.Y. Saleem illusztrációja a "Pakisztán flórája" sorozatból

Ismeretlen német művész grafikája: Diófaág 1-2

További illusztris illusztrációk, ismeretlen szerzőktől:

Csendéletek. Mi illik a dióhoz?
Természetesen, leginkább ezüstkehely, mint Gérard Dubois olajfestményén.

A bordeaux-i bor ezüstkehelyben a legjobb ízű. De ha nincs, üvegkehelyből akkor se isszuk, mert az kell a
diónak. Hanem üvegből, Annick Potier ajánlása szerint.

De ha nincs bor, szőlő is jó. Jacob van Es (1596-1666) klasszikus festménye: Szőlő dióval

Anne Wehrle Sorel is szőlővel festette diós csendéletét.

De még jobb borral is, szőlővel is. Loran Speck: Borosüveg szőlővel, dióval

Marcel Wijnen is igazi szőlész-borász szakértő, ő is tudja, hogy a dió szőlővel, borral a legjobb.

Nemcsak borral és dióval él az ember. Kenyérrel is. Kakha Bakhtadze csendélete

Társíthatjuk a diót más héjas termésekkel is. John Dunstall: Diók és mogyorók

Vagy más gyümölccsel. Almához is harmonizál a dió, körtéhez is.
Julen szerint - aki a képet festette - ő festő, a "Diók és almák" pedig olajfestmény. Hát, lehet. És micsoda
kerete van!

Dmitrij Iszidorovics Mitrohin (1883-1973) tanár úr almás-diós akvaralljei lényegesen jobbak. (1960 és 1969)

Marina Makanec két képet is festett Körték és diók címen. Hasonlítsuk össze Valentin Rusin dióival,
körtéivel. Hasonló Mark Peet Visser vidéki csendélete is, kár, hogy a képminőség nem teszi lehetővé az
összhatás ízlelését.

Tehát, látjuk, a körte megy a legjobban a dióhoz. Szezonálisan is, és figurálisan is. (Ha értik, mire gondolok,
mert én nem. Nem értem, csak érzem.) Vécu művésznevű festő még egy korsóval is kiegészítette. Vegyes,
akril és olaj technikájú csendéletének címe: Edény, körte, diók.

Rémi Lacroix körtét is, almát is komponált pasztellképére.

Jonathan Koch őszibarackkal és feketeszederrel szereti a diót.

Birsalmához és gesztenyéhez? Késő ősszel igen. Aysel Bizsel Cirpanli festménye.

Ennek a régi orosz akvarellnek is Őszi gyümölcsök a címe.

Mandulához, mogyoróhoz. Arnold Huot: A rovar

Van, aki a sütőtököt is gyümölcsként eszi. Richard Henson: Sütőtök és dió

Egy szál virág. A japán Shoichi Akutsu orchideával is, physialis-szal is lefestette.

Kaoru Akimoto képén egy száraz virág és egy darab kavics körítésében láthajuk a diót.

Egy csokor virág, ami lehet hagymavirág is, mint Valerij Mihajlovics Szürov diós csendéletén.

Alice Mumford képén pedig téli jázminnal és csigaházzal látjuk.

Asszociálás a kagylóhéjra megérthető lenne egy angol vagy egy francia részéről, mert mindkét nyelven a
kagylót is jelenti a "héj", de Olga Antonova orosz. De jól asszociál.

Csak egy papírzacskó van a dió mellett. Amiben a festő, Morell vásárolta.

Karl Zipser akrilfestményén porcelánkanál látszik. Azzal merné a dióbelet?

Nicolae Stanciu pedig kávéskanállal.

De hogy Fernando Rivero miért a vasalóra asszociált, az rejtély.

És Snježana Vidović se tudott jobbat két elnyűtt cipőnél?

Igen, igen, Karen Winslow érzett rá legjobban, mi illik a diók mellé. Persze, a diótörő.

Az egér szerint ő maga illik a legjobban a dióhoz. R. Müller rajza:

És mi az, ami a legkevésbé illik a dióhoz? A guillotine. Csak ha a diót a fejünkhöz hasonlítjuk. Vivianne
Couture: Szürkeállomány

A feketedió és más diófajok illusztrációi
John-James Audubon színes rézkarcai: Vajdió

Kék-szürke légykapó feketedió fán

Közönséges amerikai varjú hímje feketedió fán

Idekívánkozik Robert Havell 1830-ban készült színes rézkarca is, aki John-James Audubon nyomán készített
hasonló, színes rézkarcokat. Ennek a műnek Holló a címe, de már nem feketedió fán látjuk, mint Audubon
madarát, hanem hikorin.
Tessék elképzelni, tisztelt műértő Kollégám, milyen könnyű a hozzá nem értő műkedvelőket átverni. Egy
amerikai műkereskedő Audubon neve alatt kínálja ezt a rézkarcot, másolatban ezer dollárért.
De minket nem lehet megvágni, mi ingyen nézegetjük, Ön és én.

Mark Lavatelli: Feketedió levél (részlet)

Francois A. Michaux: Feketedió

Ann Nathan: Feketediók (tinta és gouache rizspapíron)

Philip Georg Friedrich von Reck 1837-től kezdődően albumnyi gyönyörű rajzot készített, amerikai
utazásáról. Ezen a rajzán a feketedió kakaóval együtt szerepel, illenek is egymáshoz.

Wendy Smith: Feketedió

Diana Young: Feketedió-ág

Ismeretlen művész: Dió. Lehet, hogy a művész nem tudta, de feketediót festett.

Ismeretlen japán művész: Japán dió

K.I. Maximovics mandzsúriai diós illusztrációja 1874-ből, "Mandzsúria és Japán új növényeinek leírása" c.
munkájából:

Catherina M. Watters: Diógyűjtemény

És már itt is van a dióillusztrátorok következő nemzedéke. Siessünk, tisztelt illusztrátor Kollégám, amíg a mi
időnk le nem jár. Francia kisiskolások diótémájú rajzai:

Hikoridiók művészi rajzai
Ez a fejezet nem jöhetett volna létre Nathan Beccue rajzai nélkül. A rajzokon keresztül Beccue úrban egy
nagy tehetségű művészt ismerhetünk meg, aki hihetetlen mélységig ismeri a fák botanikáját. Jó idegekkel
rendelkező, pontos, önkritikus, őszinte, latin műveltségű ember.
Fehér hikori - Carya ovata - Shagbark hickory diója, törzse

Héjas kérgű hikori - Carya laciniosa - Shellbark hickory

Ovális hikori - Carya ovalis

Keserű hikori - Carya cordiformis - Bitternut hickory

Kerek hikori - Carya glabra

A művész úr a következő két rajzzal a kerek hikori rügyeinek változatos megjelenésére kívánta a figyelmet
felhívni.

Nemezes hikori - Carya tomentosa

Az utóbbi képen a nemezes hikori levélnyél-helyeinek változatos rajzolata látható.
Ezek a hikoridiók mind termeszthetők. Diójukért is, faanyagukért is.
Tisztelt Kollégám, ha a látott rajzok nyomán nem azzal az elhatározással áll fel a számítógép mellől, hogy
Magyarországon elsőként sürgős hikoridió-telepítésbe kezd, akkor már igazán nem tudok mit mondani.
Mark Catesby: Kardinálispinty hikoridió-fán. (A fa a nemezes hikori - C. tomentosa)

Val Littlewood: Disznó-hikori (Carya glabra)

Susan Trammel: Vizi hikori

Ali Herrmann hikoridiós akvarellje: Dió és burkok

Kínai hikoridió kínai illusztrációja:

Moody művésznevű művész grafitrajzáról nem látszik, miféle diót rajzolt. Nem baj, csak az biztos, hogy
hikori.

A DIÓ A FOTOMŰVÉSZETBEN
Vázlat:
A diófotózás legnagyobb művésze
Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról A - O
Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról P - Z
Mókusok, madarak, rágcsálók dióval
Fotók a diófáról, diófás tájképek A - R
Fotók a diófáról, diófás tájképek S - Z
Fotók a feketedióról
Fotók egyéb diófajokról
Túl a fotoművészeten (diós képeslapok, filmanimáció)
Számítógépes képszerkesztés
Botanikai fotók a diófáról - Konrad Tadesse és Hubertus Schwarzentraub felvételei
Fotós látogatás egy elhanyagolt amerikai dióskertben, tavasszal
Művészi fotók a St. Nathalene-i diómalomból - Ludo Verhoeven felvételei

A diófotózás legnagyobb művésze
Természetesen magyar ember, Vidovics István.
Fotói rendkívüliek, gondolatébresztők, gondolkodtatók. Hangulatuk csodás.

Kár, hogy tisztelt művészetkedvelő Kollégám nem eredetiben látja ezeket a képeket, mert tolmácsolásom
nagyon lerontja a technikai színvonalat. Az esztétikai élményt is. A hangulatot is. És még sorolhatnám, hogy
mi mindent.
De van egy ötletem. Menjen be a helyi művelődési ház igazgatójához, és beszélje rá egy sürgős Vidovicskiállításra.

Mások is fényképezik a diót, a diófát. Nem így, de azért az ő képeik is érdemesek a megtekintésre. Nézzük
tovább a fotókat.

Fotók a diófáról, diófás tájképek A - R

Anna-Lena Anderberg: Dió

Anette: Diórügy

Kirsten d'Angelo: Árnyék, az van

O. Angerer felvétele

Alós de Balaguer felvétele

Giorgio Bartolommei: Diófa Vaieranában, Bologna környékén

Aurélie Beaupel: Csírázó dió

Judi Berdis: Diófák (A kép Kaliforniában készült, kaliforniai feketedió alanyra magasan oltott közönséges
dió ültetvényben. Hangulata egyedülálló.)

Eric Bjerke: Dióskert

Bryan Boyer: Diólevél

Karola Bruckmann felvétele

George Burggraaf két felvétele: Dióvirág, Dió a fán

Lothar Bungart: 2008, az év fája

Ed Buziak: Traktor és diófa

Ed Buziak további felvételei:

Ettore Caburlotto felvétele

José Chanly: Szomorú tőkehal

Alain Christof: Levendula és diófa

Dieter Crosmann: Öreg, vidéki diófa

Flora Cyclam képei egy vörösbélű diót termő diófa tavaszi kihajtásáról

Georg Dahlhoff: Hosszú árnyék, Öreg diófa

David: Csillagnyomok a diófa felett 1-2

Debreczeni Emőke felvétele

Tom Dey: Frissen kibomlott diólevél

Anthony Dunn felvételei: Diófa ősszel, Őszi diólevél

Csupasz diófák Sutter Buttes közelében, Téli diófák, Dióskert

Stephen Edge: A vonat nem áll meg a diófánál (A címet én fordítottam így, az eredeti cím: A 4555-ös vonat
elhalad a diófa mellett.)

Elena: Dióültetvény Mexikóban

Teerance Emerson: Dióliget ködben

Emily: Dióbarka

Regina Emmerich: Diófa a Langenbergen

Erwin: Diófa, árnyékkal (a kép Svájcban készült)

Eran Finkle képe

Thomas Förstermann felvétele

Vera Fricke felvétele

Gál Nikoletta: Diószedők a Latorcát átszelő főút mellett

Géczy Dorottya: Dióvirág lemenő napfényben

Gergovátz Éva: Diófavirágok

Joachim Gratzfeld: A diófaerdőben

Martin Grimmer: Méh a diófán

Stefan Grothus: Diórügyek

Mirco Grün: A diófa első levelei

Irina Hamos: Öreg diófám

Manne Harms felvétele

Janine Hasey: A dió csúcsrügyeinek kibomlása

Francis Heylighen: Diófa és felhők

Josef Hlasek: Juglans regalis

Horváth Benedek felvételei:

Philippe Jaccottet felvétele

Jando: Diófa tavaszi hangulatban

Debbie Jensen: Dióskert

Jervert: A diófa árnyékában

Dirk Jukkasjärvi két felvétele

Zúzmarás diófa

Kazuo Unno (Japán) képei: Naplemente a diófa alatt 1-2, Nyáreleji diófa, Vörös szitakötő és diófa, Diófa ma

Kelly: Diófák kék-fehérben

Kelly: Elöntött dióskert. (Mindkét felvétel 2005. december végén készült, a Sacramento folyó árvizekor)

Buz Kiefer: Diófa naplementében

Tatjána Koseljova felvétele

Wolfgang Kotissek képei
Egészséges növekedés

Lágyan kezdődik

Zuzmó egy diófa odvánál

Dennis Kross két felvétele
Rotáció

Cím nélkül

Dominique Lamiable: Diófa ködben

Maria Lankosz-Mróz: Dió

Tobias M. Lehmann: Vándorlás a diófán

Carsten és Jeanette Lücke: Egy diófa szeme

Ludovic Martin: Diófák alatt

Orio Menoni: Diófa Ponte Grossónál

RC Mishra három képe

Monok Sándor dióvirág-felvételei:

Miki Mote: Öreg diófa a Treszkavec monostor felé vezető úton

José Murcia: Dió virágzásban

O. L. Nils: Diófa tavasszal

Markus Nolf: Fiatal dióhajtás

Mariano Arizzi Novelli: Dióvirágok

Olaya: Diófa (a felvétel Spanyolországban, Cantábriában készült)

Stano Orolin felvétele

Saulius Pazenges felvétele

Ludwig Pfitzinger felvétele

Gerald Pforte felvétele

Adam Pierzhala: Dióliget Toszkánában

(A művész a felvételt valószínűleg Buenconvento határában készítette.)
Sergio Piumatti: Diófák naplementében

Tereza Pletichová felvétele:

Carlo Pollaci: Öreg diófa, fiatal dáliák

Hans-Peter Rangol: Elhagyatottan

Rasbak: Dióbarkák

Alireza Raziei három, diófás felvétele következik. Nem a képek művészi értéke emelendő ki, hanem a
művész származása. Arab. Az arab világban nem is igen látni diófákat, ő mégis talált és fényképezett egy-két
fürtös diót.

Nadine Rempel felvétele

M. Roger felvétele

Fotók a feketedióról
Philip M. Augustavo: Varjak a feketedió-fákon

Steve Brill: Feketedió nyár végén

Kathleen Connaly: Köd és diófák

Kathleen Connaly: Diófa

David Elmore: Feketedió fák

Fred First: Hűvös júniusi reggel

Al Fritsch: Feketedió szeptember elején

Allen Gathman: Veresszárnyú sólyom, feketedió fa és szivárvány

Gemini művésznevű fotós: Feketedió fák

Lee Harvey: Csavarodott diófaág

Lee Harvey: Lombtalan feketedió

Bill Hilton feketedióról készült felvétele: Mosoly

Buz Kiefer: Kismókus feketedióval

Louis M. Landry felvétele

Lynn Martin: Magányos diófa naplementekor

Olivier Maskowiak: Kunyhó a diófák alatt

Robin Milton: Feketedió fa ősszel (a felvétel október 19-én készült)

William Needham: Feketedió

Barr Penchansky: Dió neuronok

Tom Pendleton: Fehérmókus a feketedió-fán

Derek Ramsey: Feketedió

Jerry E. Shelton: Feketedió

Matt Sinthman: Égbolt a feketedió fa alól

Rob és Ann Simpson: Szemek, száj (feketedió)

Springfield: Diók 1-2

Susan Sweeney: Feketedió

Tackleman: Diónak örülő mókus, Diós mennyország

Ann Val feketediós sorozata a New Jersey-beli middletowni Tatum Park egy fájáról:
Diófa

Diófa reggeli fényben

Diófa szeptemberben

Diófaág 1-3

A diófa gyümölcse

Steve Willson: Mókusrágta feketedió

Ismeretlen angol fotoművész: Feketedió fa

Ismeretlen amerikai művészek felvételei:
Naplemente San Josénál

A diófa alatt

Diófa-anomália

Ág (feketedió)

Név és cím nélkül:

Ismeretlen amerikai fotós: Feketedió szürkemókussal. (A művész közlése szerint a kép két felvétel egymásra
másolásából keletkezett.)

Botanikai fotók a diófáról - Konrad Tadesse és Hubertus Schwarzentraub felvételei
Olyan szép botanikai fotókat, mint Konrad Tadesse, senki nem készített a diófáról. Művésziek. Önálló
fejezetet igényelnek. Ajánlom átnézésüket, az esztétikai élmény miatt.

És Hubertus Schwarzentraub is olyan szép felvételeket készített, amelyek célja a dió népszerűsítése, hogy
nem lehet más képekkel keverni.

Fotós látogatás egy elhanyagolt amerikai dióskertben, tavasszal

Fotók a St. Nathalene-i diómalomból - Ludo Verhoeven felvételei

Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról P - Z
F. J. Palacios: Vérerek

Jean Claude Péclard: Dió

Marcelo Pinheiro: Dió

Michael Ploss felvétele

Irina Ponomarjova: Diós tanulmány

Dominik Pöpping: Dió

Elen R. ukrán fotóművésznő: Csendélet dióval, tökkel, butéliával

Liba Radova: Őszi manók

Nagyja Raduzsnaja: Csendélet diókkal, gránátalmával

Dr. Ratomir: Dió

Josef Reichvilser felvételei
Főnyeremény

Az ördög étkezik

És a művész további képei

Ribgageny: Csendélet borral és diókkal, Diók ízlés szerint, Bor és diók

Pierluigi Ricci felvétele

Ron Roker: Csendélet

Sabine Rücker felvétele

Petra Salberg: Dió

Heidi Schade felvétele

Ladislav Schäfer felvétele

Scheffer János: Dió

Franz Schlechter felvétele

Tomás Sedlacek: Diók

S. Sezgin: Diószív

T. Siegbert felvétele

André Siegmund felvétele

Maria Slominsky lengyel fotós: Őszi színek

Jan Steck: Dió a vízben

Hanna Stefáns izlandi fotoművésznő diós képei

Sabine Stenzel: Születés

Bernhard Stocker felvétele

Eduard Strenja: Dió

Elena Sumajeva: Három dió Hamupipőkének

Karine Szekeres: Dió-designe

I. L. Sztrahov: Csendélet körtével, diókkal

Hannes Tiedens felvétele

Bregje Tijman felvétele

Herman Tulp: Csendélet diókkal

Veres: Dió - egy száraz gyümölcs

Sebastián Saiter Villagrán: Dió

Thomas Vogt felvétele

Paul Wallenburg felvétele

Peter Wienerroither: Dió

Anke Wrede felvétele

Armin Zogbaum: Sajtos csendélet körtékkel, dióval

Steffen Zozgornik felvétele

Ismeretlen török fotós felvétele: Titkos kincsek

Ismeretlen szerző: Ősz

Ismeretlen japán fotoművész: Peripatetikus diók

Ismeretlen lett fotoművész: Dió

Ismeretlen angol fotós dióbélről készült felvétele, valamint annak számítógépes átszerkesztése a dióbél és az
emberi agy hasonlatosságára hívja fel a figyelmet.

Ismeretlen olasz fotósok képei: Száj, Noce

Ismeretlen német fotós makrofelvételének címe: XXL

Ismeretlen német művész: Pók 1, Pók 2

A harmadik német művész is névtelenségben kíván maradni - Istenem, a híres német szerénység! Képének

címe mi más is lehetne: Dió

Ismeretlen német fotós: Dióhéj

Ismeretlen német fotós felvétele

Sőt, még ennek a remek felvételnek sem ismerjük a szerzőjét! Pedig a fotopályázat fődíját félretettük neki.
Tisztelt fotós Kollégám, Ön biztosan ismeri, szóljon neki, legyen szíves!

A német hölgyek is szerények, nem kívánják magukat mutogatni. Ha sztriptízről van szó, azt is a dióbéllel
végeztetik el.

Ismeretlen francia művészek felvételei: Dióhéjacska a hóban

Káosz dióhéjban

Sors

Öreg dió

Ezeknek a francia felvételeknek a szerzője is, címe is ismeretlen.

Ismeretlen orosz művész felvétele

Ismeretlen orosz fotós: Diók

Ismeretlen portugál művész felvétele

Ismeretlen brazil művész felvétele: Diók

Ismeretlen ukrán fotós: Dió

Ismeretlen cseh fotósok felvételei

Ismeretlen szerb fotós képei:

Ismeretlen amerikai művész: Dióhéj

Ismeretlen amerikai művésznő: Dióhéj

Hát, igen, a szerénység csak a legnagyobbak erénye. Kár, mert nem tudjuk elismerni.

Egy ismert, de névtelenségben maradó magyar fotós felvételei
Üstökösök

Ejtőernyős a diófán

A két milotai

Fotók a diófáról, diófás tájképek S - Z
Udo Schmid felvétele

Ernst Schmitt két felvétele

Diórügyek

Ursula Schmitz: Diófa sárgazuzmóval

Manfred Schötz: Amikor a rügyek fakadnak

Craig Scoffone: Dióskert

Betty Sederquist: Ősz a diófa alatt

Serkan: Egy dió

Stefan művésznevű fotós felvétele

Hanna Stefáns izlandi fotoművésznő képei: Diófa viharban

Frederick Stephenson: Dióültetvény Winters közelében

Joseph Szymanski: Diótermesztő

Justin Tan: A hold a diófa ágai között (archív felvétel)

Timoteus művésznevű fotós képe

Hedwig Tijink: Október

Tölgyesi Kata felvétele

Yves Traynard: Diófaág

Oma Tuintje: Diófa januárban

K. Ulfert: A katica szemügyre veszi az új diót (részlet)

Manfred Unsinn: A diófa

Frieda Veronika diófás tájképei

A diófa az év fája

Az igazi dió

Naplemente

Szeptemberi reggel

Útszéli fa

Victoriano: Diófa

Peter Wagner felvétele

Günther Weber felvétele

Michael Wei: A diófa újból kihajt

Wolfgang Weninger felvétele

Karin Wilkerling felvétele

Réjeanne Zbinden: Újrakezdés

Hans-Peter Zimmermann: Több mint egy diófa

Zsilko művésznevű magyar fotós: Dió

Ismeretlen szerzők fotói:
Tavasz, Ősz

Egy álnevet használó magyar fotós: A vén diófa

Egy névtelenségben maradó magyar fotós: A diófa éjjel (A fotós megjegyzése az őt ért kritikákra: Ez a
keszekuszaság maga a tökéletesség.)

Ismeretlen angol fotós éjszakai felvétele a diófáról és a holdról

Ismeretlen angol fotós: Diófa decemberben

Ismeretlen izraeli fotoművész tanulmányképei: Diófa Galileában

Ismeretlen olasz fotós: Dióvirág kisasszonyok

Ugyancsak ismeretlen olasz fotós: Diófa télen

Ismeretlen francia művészek felvételei:
Télre felöltözött diófa

Dordogne-ban

Diófák a levendulamezőn Provence-ban

Ismeretlen ukrán fotós: Dióérés idején 1-2

Ismeretlen amerikai művész: Napfény a dióhéjban

Ismeretlen amerikai fotós: Dióskert novemberben

A diófa és a Hold - Grúziában

Egy el nem ismert magyar fotós alkotásai:
Turul

Piroska

Bio

A szem

Az ősz első levele

Őszülőben

Téli eső

Európa korabeli térképe, benne Magyarország

Kiáltás

Hagymakupola

Uramisten, csak fagy ne jöjjön!

Szélkerék

Tavasz

A börtönablakból

Cím nélkül

Hazai diófás tájképek:
Juhász Attila: Diófás

És még négy hazai diófás tájkép:

Egy felsőtiszai kerékpártúra képei:

Mókusok, madarak, rágcsálók dióval
Stefan Albat felvétele

Anke Barke felvétele

Alex S. Bayer: Főfogás

Hinrich Bäsemann: Mókus dióval

Fritz Berger: Diótörő

Fritz Berger: Ében

Vera Böhm: Szájzár

Ronny Brückner: A telhetetlen

Fabrice Cahez: Mi van a dióhéjban?

Adeline Coutant: Széncinke

Daniela: Ízlik a dió

Detlef Dittmer: A tolvaj szarka

Chris Falk: A diólopó

Chris Falk: A diótörő

Anja Giesler felvétele

Romy Görke felvétele

Frank Henschel: Kiásott és feltört

Greg Hoffmann: Varjú dióval

Robin Holler felvétele

Michael Kamer felvétele

Jörg Klüber: Színes harkály terített asztalnál

Klaus Konieczka: Mókus

Heinz Less felvétele

Michael Mandt felvétele

Klaus Markhoff felvétele

Silviu Matei felvétele

Mazsola művésznevű egri fotós felvétele:

Nataraj Metz képei:

Mirrmurr művésznevű magyar fotós: Kicsi rigóm

Dieter Müller: Mókus teleszájjal eszik

Nancy: Bóbitás cinke dióval

Neumann: Reggeli

Inka Reershemius felvétele

Maximilian Schatz felvétele

William H. Stipps: Mókus diót tör

Marco Tibolla felvétele

Horst Voigt: Étkezés

Helga és Manfred Wolters: A mi mókusunk

Egy névtelenségben maradó francia fotós Románia bukovinai részén, Vatra-Dornei város
parkjában fényképezte a dióevő mókust, akit a helyiek Marianának hívnak, és mindenki
kedvence.

Ismeretlen német fotós: A diótolvaj

Ismeretlen német fotós: Végre találtam egyet

Ismeretlen német fotós felvétele

Ismeretlen bjelorusz fotós felvétele

Képek egyéb diófajokról
Natalja Fjodorova két művészi felvétele a mandzsúriai dió terméskezdeményéről. Címük
azonos: "Íme, a dió!"

Ismeretlen fehérorosz fotós felvételei: Mandzsúriai dió ősszel, Színek völgye (az előtérben
mandzsúriai dióval)

Tatjána felvételei a moszkvai központi arborétum mandzsúriai diófájáról:

Susan C. Larkin: Szívdió

Ismeretlen japán fotósok képei japán dióról (a címeket nem tudtam lefordítani):

Ismeretlen japán fotós: Málna és tobozdió

A kínai diót (J. cathayensis) Judy Monkey kapta lencsevégre

Diane Edwardson képei kaliforniai feketedióról:

Zója Akulova felvétele kaliforniai feketedió héjáról

A Himalájában nem a közönséges diófán, hanem valószínűleg a pikkelyes diófa (Juglans
sigillata) ágán pihen ez a barbetnek nevezett harkályféle madár (valamilyen Megalaimafaj). Faiaz Ahmed felvétele.

Nancy Kissiar felvétele egy amerikai poszátáról egy pekándió-fán. A művésznő
megjegyzése: Ez azt figyeli, hogy én figyelem.

Martin La Bar pekándiós fotója

Még egy pekándiós kép. Halak vagy delfinek?

Yang Li felvétele a kínai hikori (Carya cathayensis) erdejében készült.

Jaime Manning érdekes hikoridiós felvétele, valószínűleg fehér hikori diója (Carya
ovata). A látószög szokatlan, a terméskocsány felől fényképezve. A kép bal- és jobbszélén
jellemző a vastag, megfásodott hikoridió-burok. Érdekes a dióbél felülete is, pikkelyesnek
látszik, pedig csak feketén barázdált. És szokatlan, hogy az általánosan négy dióbél-lebeny
helyett ötöt látunk. A felvételért jóváírunk egy piros pontot a hölgynek.

Anna Lisa Yoder sorozata: A fehér hikori sárguló levele (2008)

Ismeretlen amerikai fotós: Október. (A kép hikoridió-levélről készült.)

Ez is hikoridió-fa, fehér hikori. Ugyancsak ősz van ezen is. Nagyon is . A szerzőről csak
annyit tudni, hogy homoszexuális, HIV-es és rákos.

Túl a fotoművészeten
(Diós képeslapok, filmanimáció)
Fotó ez is, csak nagyon rövid pillanatot ábrázol, amikor egy fegyverből kilőtt lövedék
eltalál egy diót. Alan Sailer Los Angeles-i felvétele.

Mark Cassino tanulmányfelvételei egy diófáról infravörös szűrővel:

Ez is valami elszíneződött felvétel egy feketedió fáról. A címe: Transzmisszió. A transzt
már eddig is ismertük, a missziót szintén, most már azt is tudjuk, hogy néz ki egy
transzmisszió.

Tisztelt munkanélküli Kollégám, van Amerikában egy hölgy, aki nincs munka nélkül.
Janet Lennox Moyer-nak hívják. Olyan foglalkozást űz, amit senki más, ő maga találta ki.
Először azt hittem, hogy csak egy egyszerű műkedvelő fotós hölgyről van szó, aki
napközben nem ér rá, ezért csak éjszaka fényképez, a kertjében, mindig ugyanazt a diófát.

De nem, a látott képsorozat igaz, ugyanarról a feketedió fáról készült, de a sorozat
reklámanyag. A hölgy ezen a feketedió fán mutatja be, milyen fényhatásokat lehet elérni
éjszakai kerti partik mesterséges megvilágításához. Hat helyen telepített gyengébberősebb, különböző fényhatású fényforrásokat a kertbe, és az összhatás mindig egyedi,
ahogy a megrendelő kívánja. És a gazdagabb amerikaiak fizetnek érte!
Tisztelt jelenlegi munkanélküli, de vállalkozó szellemű Kollégám, Európában még nincs
ilyen szolgáltatás. Legyen Ön az első, de bemutatkozó anyagát saját, gyönyörű diófájáról
készítse!
Az ember régi vágya, hogy szép élményeit másokkal is megossza. Így volt ez már a
fotomegosztó weblapok létrehozása előtt is, amikor még képes levelezőlapok elégítették ki
ezt a vágyat.
Régi kaliforniai képeslapok:

Diótörés régi francia képeslapon:

Az angol Wills cigarettagyár diófát ábrázoló képeslapja 1924-ből (talán diólevéllel
javították fel a dohánylevelet):

A következő képeslap címe: Feketedió reggel - Elixír farm

Mai képeslapok:

Karácsonyi üdvözletek:

Néhány kocka egy dióbél témájú filmanimációból:

Walt Disney Donald kacsája:

Számítógépes képszerkesztés
Ez a jövő? Dehogyis, ez a jelen.

Teanna L. Byerts: Hikoridió-fa holdfényben

Eric Hillgarter: Dióbogár

Alexander Kull: Hol az eszem?

Erik Mansvelders: Dió és cseresznyeparadicsom

Wanda D'Onofrio képe:

Meghökkentési céllal készített amerikai képek:
Visszavágó (vagy visszarágó? - nem tudom pontosan elolvasni az amerikai képaláírást)

Diómadár

Csillagok háborúja

Aranydió

Teknősbéka

Fejfedő

Mr. Dió

Kitörés

Még ezek után mondják, hogy nincs kitörési lehetőségünk! Csak dió legyen!

Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról A - O
Adler: Mosolygó dió, Dió 2

Ahmatova: Dióhéj

Aszja Ahundova: Csendélet arany tónusokban

Alena: Aki nagyon szeret diót rágcsálni

David Algota Cano: Az élet, másik szemszögből

Randy Allen feketediós felvétele

Mél Ancholy: Dióvilág

Mél Ancholy: Kisvilág dióhéjban

Walter Anderson felvételei:
Szőlő dióval (A művész Jacob van Es - 1596-1666 - hasonló festményére utal.)

A dió metört szíve

Dió, alma, Cheddar-sajt

Vanitas (Hiúság)

Serges Aral: Tükröződés

Manu Argazkiak: Dió

Diane Arlautzki: Őszi szív

B. Armin felvétele

Vlad Artazov: Sztriptíz

Vlad Artazov: Vitorlás

Shaahim Bahreman iráni fotós: Dió

C. Bernon felvétele:

Angelique Blex felvétele

Benny Bremen: Dió a víz alatt

M. Brendler felvétele

Andrzej Burak: Dió

Taiszija Calikova: Bűvös dió

Nick Chaldakov három fotója:

Michel Chantal: Dió, kenyér, óbor (2010)

Rita Cifuentes: Nyitott dió

Raphaele Colombi: Dió

Ollie Couttolenc: Megtört

Flora Cyclam képei:

Alena Csirko: Fiatal diók

Hubert Delesalle felvételei:

Hans-Jürgen Diener: Elidegenedés

Gordana Nikolovska Dimeska felvétele

Silvia Dirsch felvételei

Dmitrij: Dió

Ludmil Egov: Méz és dió

Gudmundur Einarson: Diótörő

Christofer van Eldik felvétele

Angelika Elvira felvétele

Enrique Escanero: Dió

Eran Finkle felvétele

Philippe Fournier felvétele

Wolfgang Fuchs: Dió lombbal a vízben

Cornelia Garcia: Diószívek

Tomás Gardelka felvétele:

Glodeni művésznevű magyar fotós (G. Lívia): Dió

Adem Göksügür fotói

Franz Götz: Agytekervények

Astrid Hallmann felvétele

Harlekino művésznevű magyar fotós: Dió

Jeffrey Hayes: Dió és bor

Herbay Józsefné: Három termőlevélből alakult rendellenes dió

Holger Hilgenberg felvétele

Horváth Benedek felvétele:

Husszein: Meteor

Hagit Ingber: Dió

Inkwazi felvétele:

G. Irene: A dió szíve

Iriza művésznevű orosz hölgy diós-narancsos csendéletei:

M. Jansen felvétele

Pierre Javelle - Akiko Ida: Minimiam

Regine Jenss: A dió egészséges és finom

Lisa Johanna felvétele

Di. K. monogrammú lengyel fotós: Diócskák

Alekszandr Pavlovics Kalasnyikov: Diók

Katrjunya felvételei: Diós csendélet, Diólikőr 1-2

Marko Kauko: Diók

Ray McKay felvétele

Kálmán A.: Zöld dió

E. Kerschbaum felvétele

Franz Kienbacher: Érő dió

Kristine Kissana felvétele

Halil Kizilkaya: Harmónia

Pim de Klerk felvétele

Christian F. Koch felvétele

Martin Kreuels: Dió

Jan Krieger: Dió

Krontusz művésznevű bjelorusz fotós csendélete: Bor és sajt

L. Szvetlána: Diós hangulat

Ryszard Lebmor: Diók

Julie Leung: Időnek kitett dióhéj

Daniel Liebscher felvétele

Rolf Lindner: A dióbél ehető

Lisa: A dió elhagyja bundáját

Judith Liss felvétele

Bogdan Ljasko: Mercedes

Domenico Lodola: Diószezon

Majelli művésznevű olasz fotós felvétele

Jacques Mangin: Hagyományos diótörő

E. Marlis felvétele

Jean Mauferon: Friss dió

Günter-Gerhard Menger felvétele

Davor Meyer: Dávid találkozik Góliáttal

Günter Meyer felvétele

Leonard Michels felvétele

Guido Milar: A dió szíve

Tom Mills: Ember a Dión

Simone Minisi: Dió

Dirk Morawski felvétele

Günter-Gerhard Motsch felvétele

A. Mrkvicka felvétele

Muhammad Ali Musa (Pakisztán): Dió

Natalja csendélete héjasokról

Margarita Naujoke: Mindenhol szerelem van

Henry és Florian Nees felvétele

Andrej Nemetzkij: Diók

Gustavo Reátegui Oliva: A teljes dió

Lucky Oliver a féldió szívalakját mutatja be

A DIÓ ÜNNEPE
Vázlat:
Franciaország, Vinay
Franciaország, Saint-Jean
Franciaország, Thégra, Saillac
Spanyolország, Pedroso
Törökország, Kirşehir
Belgium, Bastogne
Luxemburg, Vianden
Olaszország, Noceto
Olaszország, Scisciano
Olaszország, Motta di Camastra
Svájc, Sévery
Svájc, Hörhausen
Az Új Dió ünnepe Oroszországban
Németország: A diófa az év fája 2008-ban
Kína, Yangbi
Mexikó, Amecameca
Argentina, Londres
Irán
A fák napja
Idősek Világnapja
Feketedió Fesztivál
Hazai fesztiválok
Milota
Lengyeltóti
Felsőpulya
A diófa éve

A diót a világon mindenhol megünneplik. Dióünnepeket, fesztiválokat világszerte sokat
tartanak. Egy réges-régi dióbemutató fényképe:

A mai diófesztiválok többsége a hagyományos őszi dióvásárok továbbélése. Egy valamikori
dióvásár Franciaországban, Sarlat la Caneda községben:

Franciaország, Vinay
Vinay Grenoble-tól nyugatra, a Grenoble-i diótermesztő körzet közepén
fekszik. Évente megrendezett diófesztiváljai nagy idegenforgalmi események
is. A fesztivált "mondée"-nak nevezik. A francia nyelvben ilyen szó
hivatalosan nem létezik. Helyi nyelvjárásban alkalmazták a dióválogatásra
ezt a szót, ma pedig már ez adja a Grenoble-i fesztiválok védjegyét. Ez nagy
szó, mert amit a Francia Akadémia nem ismer el francia szónak, az nincs is!
"La fete de la Noix"
A Grenoble-i dió 1938. június 17-én kapott "nemeslevelet", azóta tartják
számon a körzetben termett diót “Appellation d’Origine Contrôlée” (AOC)
néven eredetmegjelölt dióként. Három megye, Drôme, Isere és Savoie diói
tartoznak ebbe a körbe.
Vinay a Grenoble-i dió fővárosa.
A diófesztivál a hagyományos dióvásárból nőtte ki magát, hagyományosan december 1jére időzítik.

A körzetben hagyományos őszvégi, téli elfoglaltságot jelentett a
diótörés, ami egyben falusi társadalmi eseményt is jelentett.
Ilyenkor a szomszédok, az ismerősök, főként a fiatalok közösen
segítettek a diósgazdáknak a diótörésben. Ez jó alkalom volt a
fiatalok találkozására, ismerkedésre, flörtölésre, és minden este
munka utáni mulatozásra.
A hagyományt nemcsak fenntartották, hanem mára a termelők, a
kereskedők, a vendéglősök, az érdeklődő látogatók nagy fesztiváljává fejlesztették.
A nyílt színen mutatják be a hagyományos munkákat, és kiállításra kerülnek a
legkülönbözőbb diós termékek: diós lekvárok, saláták, diós ételek és sütemények. És a
dióbor.
És mindenben verseny folyik. A diótörés bemutatásában, a sütemények kóstoltatásában, a
diós italok minőségében. Van dalverseny, táncverseny, és minden versenyszámban
bajnokot avatnak.

Franciaország, Saint-Jean
Ugyancsak a Grenoble-i diótermő vidéken található Saint-Jean en Royans község, ahol
szintén rendeznek diófesztiválokat, minden év november második felében. A fesztivál egy
hétig szokott zajlani.

A látogatók ismeretlen dióbor-receptekkel ismerkedhetnek meg, valamint a legfinomabb,
frissen sajtolt dióolajokkal. Az étkezések előtt dióbél az előétel, a vendéglőkben diós
ételeket készítenek. Ez a program koradélutánig. Délután pedig kezdődnek a versenyek.
Animációk, rajzversenyek, fotók szépségversenye, a diós sütemények versenye.
A fesztiválon a dió minden állapota látható. Szakemberek tartanak tájékoztató
előadásokat a dióról. És a népi táncok teszik teljessé a hangulatot.
Képek a Saint-Jean-i diófesztiválról:

Franciaország, Thégra, Saillac, stb.

A délnyugat-francia diótermő táj három megyéjében gyakoriak a diófesztiválok. Évente 45-öt tartanak, váltogatják, hogy mikor hol. Jelen beszámolónk a Thégra-i és a Saillac-i
fesztiválokon alapul.
Diókóstolók, kiállítások, diós konyhák bemutatója zajlik minden ősszel Dordogne
vidékén. A látogatók bejárhatják a dióskerteket, részt vehetnek esti diótöréseken, és
dióval kapcsolatos elbeszéléseket, történeteket hallgathanak meg a rendezvényeken.
Ilyenkor vásári forgatag zajlik, a rendezvényeket nagy média-érdeklődés kíséri. Nagy
sikernek számít a diós sütemények versenyében díjat nyerni, a versenyben híres szakácsok
is részt vesznek.

Diófesztivál Tullinsban:

Spanyolország, Pedroso
A különböző dióvásárok közül a spanyol La Rioja
tartomány Pedroso falva őrizte meg leginkább a
dióvásár-jelleget. Bár a faluban nem sok diót
termelnek, az egész faluban nem lehet több 30-40
hektárnál, ami érthető is, hiszen a falu neve
"köves"-et jelent, szóval, bár nem sokat termelnek, a
dióvásárt mégis minden évben megtartják. A fesztivál látogatói
egy-egy dióvásár alkalmával mintegy 6 tonna diót vesznek meg. A sorozatos
fesztiválszervezés eredményeként mára már 15-20 tonna héjas dió is elkel egy vásárban.
27 diótermesztő kínálja áruját, ahogy a kép mutatja, nevükkel ellátott címkével.

A hagyományokat folytatva az elmúlt években kétszerezték meg a faluban a diófák
számát, ha arra járunk, sok szép fiatal diófát láthatunk. A baloldali képen pedig diós
kalácsot a Pedroso-i diófesztiválról. A pedrosói dió így néz ki:

Közben, amíg nem jártunk arrafelé, már a tizennegyedik fesztivált is megtartották.
Nélkülünk.

És azt írja a La Nueva Espana című újság, - ugyan ki nem olvasta, - hogy mostantól már
Villaviciosa faluban is fognak diófesztiválokat rendezni. Kíváncsian várjuk.

Törökország, Kirşehir
Kirşehirben már 11 alkalommal rendezték meg a Kaman dió fesztiválját. A Kaman a
helyi diófajta, nevét a szomszédos városról kapta, és hosszúkás termése van.
A fesztiválon nemcsak a dióról van szó, hanem kulturális rendezvény és különféle erősségi
és extrém sportok is bemutatásra kerülnek (küzdősportok, ejtőernyős ugrás, csapattorna,
lovasbemutatók, stb.).
A fesztivál megnyitója és a dióbemutató:

És mi a fesztivál kézzelfogható anyagi haszna? Kaman város határában meglátjuk, a
következő táblán. Magyarul: A Deniz (Tenger) Kft Kaman 1 és 5 fajtájú diófaoltványokat
kínál.

Belgium, Bastogne
Belgiumban Bastogne megyében rendeznek évről
évre dióvásárokat. A Bastogne-i dióvásár több mint
150 éves múltra tekinthet vissza. Korábban marhaés juhvásárokkal együtt tartották. Mivel ekkorra a
vidék szinte minden gazdálkodó parasztcsaládja
összegyűlt, jó alkalommá vált a fiatalok
ismerkedésére, párválasztására. Szokásba jött, hogy a
fiatalemberek a nekik tetsző hajadonokat
gyümölccsel kínálták. Mivel a vásár decemberben
zajlott, más gyümölcs nem akadt, mint dió. Így a
vásár dióvásár és leányvásár jelleget kapott.
Valamikor ezek a vásárok tényleges dióvásárok is voltak, de mostanra átalakultak
kirakodóvásárrá, használtautópiaccá, kutyaversennyé. Azért szép tőlük, hogy legalább a
dió nevét megőrizték. És ilyenkor fogadják a Mikulást is. Talán neki van egy kevés diója.

Az egyik standon tényleg látni diót. Hát, nem olcsó.

Jé, van még egy diós stand. Elég ritkán látni ilyent a belga diófesztiválokon.

Luxemburg, Vianden
Az Ardennek luxemburgi hegyei között egy festői dombon található Vianden várkastélya,
alatta a várossal, ahol hivatalos statisztika szerint 1902-ben 2551 diófa állott, a város
faállományának 19 %-a. Valóban, Luxemburgban Vianden a dió fővárosa. A várkastély,
diófák keretében:

Érdemes meglátogatni Viandent minden év októberének második vasárnapján.
Hagyományosan ekkor tartják a Diópiacot. A hagyományt 1934-ben teremtették, és a
háború után már 1946-ban újból megtartották a rendezvényt, ami azóta is nagy tömegeket

vonz a városba. Népi zenekarok teremtik meg a Dióparádé hangulatát.

A vásáron literszámra mérik a vevőknek a héjas diót.

Ilyenkor a dió nemcsak süteményekben, édességekben kapható, hanem pizzában, likőrben
is. A viandeni mészáros diós kolbászt, dióval töltött húsos tésztát és egy sor egyéb
készítményt kínál.
A világ változhat, de a viandeni Diópiac, Dióparádé állandó.
Héjas dió és diólikőr kínálat a 2006. októberi Diópiacon:

Dióolaj-kínálat a viandeni Diópiacon:

Tényleg ajánlom a fesztivál meglátogatását. Tisztelt hazai Kollégámnak nyelvi akadályai
se lesznek, bár a luxemburgiak maguk között egy érthetetlen német nyelvjárást beszélnek,
de mindegyikük tudja a hivatalos németet, a franciát és az angolt is. Ha tisztelt magyar
Kollégám mégis magyarul beszélne, olyannal is fog találkozni, aki magyarul szól vissza.

Olaszország, Noceto
Olaszországban stílszerűen Noceto (Dióliget) városában (Mantova és Modena közelében)
tartják évente a dióünnepet. De ők kitaláltak valamit.
Nemcsak ünnepelnek, versenyeznek is a dió témakörében. Ezért az évenkénti fesztivál
neve hivatalosan is Diólikőr és Diótorta Verseny.
Legutóbb is több mint ötven kiváló diós készítmény állt versenybe. Az első három díjat
mind pármaiak vitték el. A versenynek francia és moldovai résztvevői is voltak.
Képek a 2004-es, immár 21. versenyről:

Olaszország, Scisciano
Ebben a Nápoly-közeli faluban 2009. október 9-11. között indították meg a dió
megünneplésének hagyományát, Sagra della Noce néven.

A helység bemutatásán, kulturális rendezvényeken és vásáron túl valóban a dióról, erről a
campaniai tájhoz annyira kötődő őszi gyümölcsről szólt a népünnepély. Arról, hogy
nemcsak édes süteményekben, hanem a legkülönbözőbb ételféleségekben is milyen jól
felhasználható. A gasztronómiai programok erről szóltak. A rendezvényen a dió
gyógyhatásával is foglalkoztak.
Sciscianói dió:

Olaszország, Motta di Camastra
Tessék elképzelni, még Szicíliában is van dióünnep. Már a hetedik, és senki se szólt róla.

Az Etna tövében tartják az ünnepet, helyi diófajták örömére. És a résztvevőkére.

Svájc, Sévery
Svájcban az október növénye a dió. Hagyományosan, elfogadottan.
Svájcban Vaud kantonban Sévery községben a helyi olajütő területén tartják évente a
Diótörő Fesztivált. A résztvevők magas fatuskókon törik a diót, utána az egyszerű
majorsági épületek mellett a szabadban felállított kecskelábú asztaloknál fogyasztják el a
diós ebédet, végül ha kedvük van, a legkülönbözőbb dióolaj-, diólikőr-készítményekből
vásárolhatnak.
A diótörő fesztivál plakátja és képek a 2003-as diótörő fesztiválról:

Svájc, Hörhausen
Hörhausenben a Gubler diófaiskola rendezi meg évente a diónapot, ami rendre
nagylétszámú érdeklődőt vonz, legyen akármilyen rossz is az idő. Nem csoda, a program
tartalmas, változatos. Képek a 2010-es diónapról:

Az Új Dió ünnepe Oroszországban
Régi hagyomány orosz földön az Új Dió ünnepe. Augusztus 29-én, egy pravoszláv egyházi
ünnep napján hagyományosan megrázták a diófákat, és a lehulló termést mint a termés
javát, elejét, a kolostoroknak ajánlották fel.
Szokás volt ugyanekkor a nemrég befejeződött aratásból búzát, kenyeret is felajánlani. Így
a dió és a búza ünnepe összekapcsolódott.

Németország
Berlinben az arra illetékes kuratórium egyhangúan a diófát választotta a 2008-as év
fájának.
A délnémet diótermelők a kései fagyok elmúltával, április 25-én, Márk napján ünnepet
szoktak tartani. Ez a „Diózabáló nap”, meg lehet enni az előző évi termés maradékát,
mert már biztos, hogy meglesz az idei termés.

Kína, Yangbi
A yünnani Yangbi város méltán nyerte el Kínában az Állami Tanácstól (akármi is legyen
ez a szervezet) a "Dió fővárosa" címet. A városból 240.000 tonna (!) diót adnak el évente.

Diófesztiváljukat minden évben szeptember egész hónapjában tartják.

A helyi népesség legalább négy különböző etnikumra oszlik, és legalább három
(mohamedán, buddhista, sintóista) vallást követ, amelyek szépen keverednek is. Egy
biztos, a diófát istenként tisztelik, a képen éppen a diófa-istennek pontifikálnak valamit.

És imádkoznak a bőséges diótermésért.

További képek a diófesztiválról:

Barátságos, szimpatikus népek. A fesztivál egy hónapig tart.

A fesztivál programjához kapcsolódóan módunk van 300-400 éves diófák felkeresésére a
közelben. Ezt a fát helyben a diófák királyának nevezik, 400 évnél idősebb, koronája 667
négyzetméter területet fed be.

Mexikó, Amecameca
Az amecamecai diófesztivál minden év augusztusában kerül megrendezésre. A mexikói
diósgazdák nagy ünnepe, amely a város nagyobb környékéről vonz résztvevőket.
Eredetileg dióvásár volt, ami művészeti és kulturális fesztivállá fejlődött. A dió jelenti a
fesztivál központi témáját. A látogatók jellegzetes, dió alapanyagból készült ételeket,
édességeket és likőröket kóstolhatnak.

Egy kép az 1998-as diófesztiválról:

Argentina, Londres
Van Argentina Catamarca tartományában egy kis falu, 1800-an ha lakják, ami szerényen
Londonról nevezte el magát. Úgy hívják, hogy Londres.
És ugyancsak szerényen azt állítják, hogy náluk van a dió bölcsője. Még a falu határában
állított emlékművük is erről szól.

Mindez együtt jó alkalmat kínál nekik, hogy évente diófesztiválokat tartsanak. A fesztivál
transzparense a főutcán:

Hát, nem nagyon hallani felőlük.

Irán
Erről az iráni diófesztiválról csak annyit tudok, hogy valahol a sivatag szélében tartották,
és maga a kormányzó nyitotta meg, augusztus 28-án.

A fák napja
Október 30-a a fák napja. Mit lehet ilyenkor tenni? Diófát kell ültetni.
Diófa ültetés egy német iskolában:

Venezuelában, Caracasban 2001-ben június 5-én kezdődtek a diófaültetések. Azóta is tartó
programot fogadtak el, "Egy tér - egy diófa" címmel, és helyi diófajokból valóban azóta is
rendszeres az utca- és térfásító telepítés.

Idősek Világnapja
Zalaegerszeg
1992-ben nyilvánította az ENSZ az idei évet az Idősek Nemzetközi Évének. Ezen
apropóból egy programajánlatot is kiadott, melyben javasolta minden
településnek, hogy október 1-jén, az idősek világnapján a generációs összefogás
jelképeként ültessenek egy-egy diófát.
Zalaegerszegen az Időskorúak Gondozási Központja vállalta magára a
kezdeményezést, és színes műsor kíséretében megszervezte október 1-jére a diófa
elültetését a Béke ligetben.
A diófa, annak az idős embernek a jelképe, aki egész életén át szorgalmasan dolgozott,
tette feladatát a családjáért, munkatársaiért és másokért, cserébe pedig nem kért
ellenszolgáltatást.
A termékenység jelképének elültetésénél több generáció is segédkezett. Részt vettek az
ünnepségen óvodások, iskolások, szülők és nagyszülők, sőt még a hamarosan 100.

születésnapját ünneplő Buzás Lajos bácsi is ellátogatott a ligetbe.
A diófaültetést követően kulturális műsor szórakoztatta az egybegyűlteket. Elsőként a
Teleki Blanka Leánykollégium növendékei léptek a színpadra, majd a Mikes utcai
óvodások adták elő műsorszámukat, utánuk pedig az Ady-iskola kiskórusa énekelt.

Feketedió Fesztivál
Nyugat-Virginiában, Spencerben 1955. óta évente megtartják a Feketedió Fesztivált,
amelyen ezrével vesznek részt, szerte az Egyesült Államokból.
Történt, hogy Henry Young 1954-ben igen sok feketediót adott el. Hihetetlenül sokat. Azt
mondják, mintegy 1000 tonnányit. Ha ez héjas diót jelent, akkor is felfoghatatlanul sok.
Nos, a helyi vezetők rögtön ünnepet rendeztek ennek örömére, amit évente
megismételnek, eleinte novemberben, de mostanában már rendszeresen október második
hetének végén.
A fesztiválon évente fesztivál-elnököt választanak, és megrendezik a diókirálynőválasztást is. Az elnökök és a királynők nevét megörökítik.
A 9. Feketedió Fesztivál plakátja, még a korai időkből: (kinagyítható)

A feketedió-fesztiválra készített ajándéktárgyak:

2006-ban október 12-15. között, 2007-ben október 11-14. között került megrendezésre a
Feketedió Fesztivál.
Tisztelt rendezvényszervező Kollégám, idehaza mikor látunk egy igazi dióünnepet?

Hazai fesztiválok
Milota
Bár ilyen könnyen menne minden! Három nappal az után, hogy költői kérdésemet
feltettem, miszerint idehaza mikor látunk egy igazi dióünnepet, hírét vettem, hogy
Milotán napokon belül kezdődik az immár hagyományos, harmadik éve megrendezésre
kerülő Diófesztivál. Ott a helyünk!
A minden augusztus utolsó szombatján megrendezésre kerülő fesztivál képei:

A fesztivál ünnepi beszéde, ahol különböző, hivatalban lévő emberek mondanak nagyon
okos, de egyébként teljesen semmitmondó szövegeket.
Nekem viszont dagadt a keblem. Az imént mutatott 50. amerikai feketedió-fesztivál
anyagát két héttel korábban találtam meg, és tettem föl linkjét a dió-lapra, hogy itthon is
tudjanak róla. És íme az információ gyors áramlása, a díszbeszédet mondó hivatalnok - a
következő képen a nyakkendős úr - már hivatkozott is rá. Azt mondta, reméli, a milotai
diófesztivál is hamarosan utoléri az amerikai feketedió-fesztivált. (Ami nehéz lesz, mert az

ötven év előny mindig megmarad, az csak a szocializmusban fordult elő, hogy "utolérjük
Amerikát".)

A hagyományos milotai diós termékek bemutatója, dióbefőttel, diólikőrrel:

Itt sülnek a tájjellegű, helyben megkóstolható ételek:

Diós sütemények kínálata:

A milotai fesztivál záróképe:

Lengyeltóti
Hát, igen. Lengyeltóti sem másról, hanem a diójáról híres.

El is várható, hogy ahol az ország legnagyobb dióskertje terem, - illetve nem is ott, hanem
Pusztaszentgyörgyön, de mindegy - a helyiek a diónak szenteljék falufesztiváljukat.
Hogyne, hiszen a legnagyobb hazai diótermesztő vállalkozás vezetője egyben a város
alpolgármestere!

Diókínálat a diófesztiválon:

Sajnos, a 2005-ös fesztivál rendezvényeit a váratlan rossz, esős idő nagyon megzavarta,
ezért a szabad ég alól fedél alá kellett menekülni, így sok jó embernek kis helyre kellett
összezsúfolódni. A hangulatot azonban az idő és a körülmények nem rontották el. A
változatos, ízesen falusias műsor nagy sikert aratott.

És a meghirdetett dióssütemény-versenyen a résztvevők magas mércét állítottak fel.
Változatosak, meglepő ízűek, de nagyon jók voltak a sütemények.

És egy kép a 2006-os diós süteményekről:

A hazai diófesztiválokhoz kapcsolhatjuk az elcsatolt területek magyar településeinek
diófesztiváljait is.

Felsőpulya (Oberpullendorf)
Tisztelt Kollégám, most tessék megkapaszkodni! Ausztria nem a diótermesztéséről, hanem
diófogyasztásáról, a kiváló bécsi diós süteményekről vált híressé.
Gyakori bécsi bevásárló-túráink során ezért nem is gondoltuk volna, amikor átutaztunk
Oberpullendorfon, hogy a dió régiójában járnánk. Jól gondoltuk, illetve nem gondoltuk,
mert akkor még nem volt az.
Most lett az, az ezután megrendezendő diófesztiválok révén. Mert mint azt a hivatalos
osztrák híradás is írja:
"Felsőpulya mától a dió régiója."
Nem, nem kommentálom, csak idézem.
"Az úgynevezett "Genuss Region Oberpullendorf" megnyitójára péntek este a felsőpulyai/
oberpullendorfi Városháza dísztermében kerül sor. Felsőpulya és környéke a dió és a
gesztenye régiójává lép elő.
Együttműködések erősítése a cél. Az új kezdeményezés célja, a mezőgazdaság, a
kereskedelem, a vendéglátás és a turizmus együttműködésének erősítése.
A projekt az "Ausztria kulináris élvezeteinek régiója" című program része, mely a
gazdasági minisztérium kezdeményezése alapján jött létre.
Dió és gesztenye sütemények kóstolója. A pénteki ünnepség során, a finom középburgenlandi borok mellett gesztenyés és diós süteményeket, réteseket, valamint a
különleges Liszt - tortát is kóstolhatnak a látogatók.
Nyolc községet fog össze a pannonia vitalis. A "pannonia vitalis" egyesület támogatja az
ötlet megvalósulását, mely szerint Közép-Burgenland, mint a dió és a gesztenye hazája
képviseltetné magát.
Ezek a fák régóta uralják a környék arculatát, a dióból és gesztenyéból készült termékek a
vidék tipikus jellemzőivé váltak. Felsőpulya körzetében nyolc község szövetkezett a

kulináris régió megalapítására, mondta Elfriede Fischer, a "pannonia vitalis" egyesület
vezetője."
No, ennyi a hír. De dícséretükre legyen mondva, hogy szeretik a diót és a Liszt-tortát.
Lám, milyen kevés kell egy diórégióhoz!
Nagyon le vagyunk maradva. Vihetünk akármennyi diót a bécsi nagybani piacra, mégis
ők a diórégiósok.
Hogy ne keseredjünk el annyira, tekintsük Felsőpulyát is a mi hazánknak. Ide tartozott
ezer évig, és Schengen óta úgy járhatunk oda, mintha csak hazamennénk.

A diófa éve
Hát, erről lemaradtunk. 2003-ban volt, de - valljuk be, - egyikünk se tudott róla. Utólag
kaptam meg a plakátját, már nem tudtam szólni tisztelt rendezvényjáró Kollégámnak,
hogy vegyünk részt rajta.

De nem baj, hogy lemaradtunk, már itt is a következő. Majdnem minden év a diófa éve,
csak nem tudunk róla. 2012-t Ukrajnában nyilvánították a diófa évének, a 2011
szeptemberi, Csernivciben tartott dió-konferencia résztvevői. Hát, igen, a hazai hírek nem
arról szólnak, milyen fontos események történnek a nagyvilágban.
Tisztelt fesztiválszervező Kollégám, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy diófesztivál
szervezésével nem fogunk felsülni, azok biztos sikert aratnak külföldön is, itthon is. Ez a
tanulság. Amit már a zenészek, a gitárosok is felismertek. Mert mégis olyan snassz
gitárfesztivált hirdetni. Nem is teszik. Dióvölgyi fesztivál néven hirdetik, hátha úgy sikere
lesz:

HOL LÁTHATUNK DIÓFÁKAT AZ ORSZÁGBAN?
Mottó:
"...van-e szebb, lélekemelőbb látvány, mint egy olyan község, amelynek utcái, terei élettől
duzzadó diófákkal vannak betelepítve?"
(Angyal Dezső, 1925)
Vázlat:
Diófák itthon
Egzotikus diófák Magyarországon

Diófák itthon
Ha arra jár, - márpedig kérem, járjon arra, - tisztelt Kollégám, tekintse meg a következő
diófákat!
Badacsony, a hegyoldali szőlőkben:

Balatonföldvár, Diófa camping:

Balatonföldvár, Strandsétány:

Boldogkő vára alatt:

Bóly, Bende Károly diófája:

Tisztelt budafoki Kollégám, vihar után tegyen egy sétát a környéken. Diófákat fog látni.

Budapest, idős diófa és feketedió az Országos Pszichiátriai Intézet lipótmezei kertjében:

Budapest, Vadaskert Alapítvány iskolája:

Bükkszentkereszt, a gyógynövényes vásár területén:

Csaroda, a mosolygó szentes freskós református templomnál.

Derecske, a KITE Rt. kertészeti telepe. Ezt a diófát nemrég újra láttam. Szépet nőtt a kép
készítése óta.

Dormánd, templomkert:

Eger, a volt cisztercita templom mellett:

Eger, az Eger-pataknál:

Eger, kőlyuki pincesor, ahol minden borosgazdának saját diófás kertje is van:

Eger, a tűzoltótoronynál:

Egerszalók, Főutca:

Érd, a régi posta előtti körforgalomban:

Fehérgyarmat, a református templom mellett:

Feldebrő, az altemplomos templom mellett:

Hajdúszoboszló, a futballpályánál:

Hajdúszoboszló, Mátyás király szálloda:

Hajdúszoboszló, a Rudolf szálloda hátsó udvara:

Hollókő, a világörökségi falu főutcáján, a kertekben:

Hollókő, a vár alatt:

Hortobágy, a nemzeti park székháza előtt:

Jánkmajtis, a jánki katolikus templom mellett:

Kapuvár, az út mellett:

Kerecsend, az egri út menti szőlőkben:

Kisnána, a vár mellett:

Körösszakál, a temetőben, a Mártonffy család sírkertjében:

Nagyon értékes, bőtermő, de elhanyagolt diófa a Mártonffyéké.

Ugyancsak a körösszakáli temetőben, a román partizánok sírja mellett terem ez a fa. Az az
érdekessége, hogy akármennyire mostohák a körülményei (fagy, durva nyesés, stb.)
mindig sokat, szépet terem.

Lengyeltóti, Kék Tó üdülőfalu:

Nádudvar, Ady tér, ahol hazánk legnagyobb parasztpolitikusa, Szabó István lakik.
Szabó Istvánnak Ady, a népért síró nemes a kedvenc költője. De ez mellékszál, a mi
témánk az Ady-téri diófa, amiből kettő is van.
Amikor Szabó Pista bácsi meglátogatta dióültetvényemet, azt kérdezte: -Nem kellene
ezeknek a diófáknak jobban kinézni?
Nem tudtam mit felelni, mert igaza volt. Úgy kellett volna kinézniük, mint a nádudvari
Ady-téri diófáknak.

Osli, a Vén Diófa Vendéglő mellett:

Óbudavár, a Magyar Schönstatt Mozgalom ifjúsági szállása udvarán lévő szép diófa
különösen nagy diókat terem. Az épület felújítás előtt és után. Egy a változatlan, a diófa.

Pásztó, a Júlia malom udvarán. A valahai Nógrád Megyei Malomipari Vállalatnak
(amikor még volt ilyen cég) 35 évig csak púp volt a hátán a pásztói malom. Elöregedett
berendezésével, állandó javítási igényével több veszteséget termelt, mint lisztet.
Mai tulajdonosáról nevezik Júlia malomnak. A veszteségességből az ipari műemléki
státusz, a bioőrlemények előállítása és a mindezek nyomán csordogáló állami források
jelentik a kitörési lehetőséget. A bemutatókat, a rendezvényeket a malom hangulatos
diófája alatti vaddisznópörköltös vacsora segíti.

Putnok, főutca:

Sárospatak:

A 2000. esztendő októberének 28. – a Simonról elnevezett, hagyományos Tokaj-hegyaljai
szüret kezdetének – napján diófát ültettek a Sárospataki Népfőiskola kertjében az
egyesület alapító tagjai, hozzátartozóik, barátaik körében.
Sarród, a falu közepén, ahol az út kanyarodik:

Siófok, kikötő:

Sopron óvárosában a volt Eszterházy-ház hátsó kertje mögötti zenepavilon mögött, ahol J.
Haydn is gyakran zenélt, de már a várfalon kívül nőtt két diófa. Most még alig látszanak a
zenepavilon mögött, de mire tisztelt, Sopronba látogató Kollégám odaér, már jóval
nagyobbak lesznek.

Szarvaskő, az Öko Park panzió és kemping területén:

Szatmárcseke, a csónak-fejfás temetőben.

Székely, a futballpálya mellett:

Székesfehérvár, Diófa Vendéglő - és az ő diófája:

Szigliget, a Balaton-parton:

Szilvásvárad, a bükkmogyorósdi elágazásban:

Tar, Kőrösi Csoma Emlékpark és Szabadító Buddha Anya templom:

Tar, a templomkertnél:

Tákos, a paticsfalú, festett kazettás református templomnál:

Tiszabecs, Dióliget camping:

Tiszafüred, a Véndiófa kocsma udvara:

Ha pusztuló értékeinket látni akarjuk, sietnünk kell. Azóta a kocsmát bezárták, és ami
még ennél is nagyobb baj, a diófát kivágták.
Tiszaigar, a szőlődombon:

Tiszakóród, a Túr-bukónál lévő dióligetben:

Tivadar, Diós kemping:

Verpelét, a kovácsműhely mellett:

Vizsoly, a református templomnál:

Ahol pedig Ön fényképezett, tisztelt országjáró Kollégám, küldje már meg nekem a diófák
fényképeit! Be fogom ide illeszteni.

Egzotikus diófák Magyarországon
Jóval ritkábbak, mint a mi közönséges diónk, de kis figyelemmel megtalálhatók. A
következők is, de azok is, amik innen hiányoznak. Tessék felkeresni, megtekinteni.
Balatonfüred, a szívkórház előtti parkban:

Ugyanott már nem sokáig lesz látható a következő, kiöregedett feketedió-fa:

Budapest, idős feketedió az Országos Pszichiátriai Intézet lipótmezei kertjében:

Budapest, Műszaki Egyetem. Igazi ritkaságot látunk a központi épületcsoport Stoczek
utcai kerítésénél, egy nagyra nőtt pekándiót. Még terem is, igaz, keveset.

Előszállás, hatalmas feketedió-fa a Sarok kert nevű parkban:

Erdőtelek, hibriddió-fa az arborétumban:

Gödöllő. Meglepően nagyok a feketedió fák a királyi kastély kertjében, a főbejáratnál
rögtön jobbra.

Ipolytarnóc, feketedió fasor a nemzeti parkhoz vezető úton:

Martonvásár, magas, idős feketedió fa a kastélykertben:

Miskolc, feketedió a vadasparkhoz vezető úton:

Szarvason, az arborétumban két ritkaságot is őriznek, két nagy fát. Igaz, félreesnek az
úttól, de tessék megkeresni. Egy szürkedió az erdőszélen, és egy szép koronát fejlesztett
hikoridió, név szerint a Carya tomentosa.

Szilvásvárad, utcafásítás hibriddióból:

ÉS KÜLFÖLDÖN?
Szőlész barátommal utaztunk idegen országban. Megkérdezi:
- Láttad a szőlőt ott a hegyoldalban?
Nem, nem láttam.
- És te láttad a négy diófát jobbra?
Azt meg ő nem látta.
Tisztelt diós Kollégám, utazzunk külföldön nyitott szemmel, és látni fogjuk a diófákat.
Sok tapasztalatot szerezhetünk.
Vázlat:
A világ legöregebb diófája, a diófák királya
Románia
És a világ maradéka
- Anglia
- Ausztria
- Belgium
- Csehország
- Franciaország
- Görögország
- Grúzia
- Hollandia
- Horvátország
- Luxemburg
- Moldávia
- Németország
- Olaszország
- Spanyolország
- Svájc
- Szlovákia
- Törökország
- Ukrajna
- Egyesült Államok
- Libanon
- Japán
- Korea
- Kína
Felfedezőknek: Diófakirályok felkutatása
Feketedió és egyéb diófák a nagyvilágban

A világ legöregebb diófája, a diófák királya
Kínában látható, Hszincsiangban Hetian (másképp Hotan) város területén, pontosan a

selyemúton, a városközponttól 7 km-re délnyugatra. Hatszáz éve ültették, a korai Mingkorszakban, 1400 és 1440 között.

A hitelességet az emlékkő nyújtja. A másik kövön a dió dícsérete olvasható kínai és angol
nyelven.

A fa köré emlékparkot létesítettek.

A tábla szövege hevenyészett fordításban:
"A diófák öreg királya a dió istensége, régi szövegek szerint története 1365. évben
kezdődött, a fák között a Hosszú Élet Istene. 1 mu területet foglal el, 16,7 méter magas.
Koronájának átmérője 20,6 méter, törzse 6,6 méter, koronája kelettől nyugatig 21,5
méter, és 10,7 méter északtól délig. Durván Y alakú. Legalább öt ember kell, hogy
körülérje. Hosszú élete miatt odvas. Bár többszáz éve állja az időt, a diófák királya még
magas, egyenes és egészséges. Még mindig bőtermő, évente 6000-8000 diót terem, amelyek
nagyméretűek, vékonyhéjúak, telt belűek. Felfogja az univerzum kvintesszenciáját, és
megtartja intelligenciáját. A helyi népek szívesen felkeresik, és kérik, hogy jó időt hozzon.
Manapság a diófák királyának kertje a turisták látványosságaként működik. Az AAA
Mezőgazdasági Utazások nemzeti bemutató helye. Mivel bűvös fa, háromszor kell
körülsétálni, így minden simán fog menni, anyagi javaink gyarapodnak, hivatalos ügyeink
is simán mennek a maguk útján. Minden látogató tisztelettel adózik, és mindegyiküket
eltölti az érzés: aki nem látta a diófakirályt, nem látta Hotant."
Az értelmetlenségért elnézést kérek, én már a harmadik átültetője vagyok az eredeti
szövegnek, és lehet, hogy már az se volt elég világos. Mert arrafelé sok dolog érthetetlen.
Például ha már vettük a fáradságot, és átautóztunk Nagy Oroszországon, át a végtelen
kazah síkságon, akkor a kínai határnál miért nem mehetünk tovább, pedig már szinte
Hotanban vagyunk. Mert Kínában nem érvényes a nemzetközi jogosítvány, csak a
Kínában megszerzett, kínai oktatótól vett nem tudom, hány óra és elintézhetetlen hivatali
bürokrácia után. Busszal elmehetünk Hotanba, de a városközpontból a Dió-múzeum
felkeresése igazi, selyemút-vándoroknak szóló kihívás. Mert a taxis az ellenkező irányba
indul, északkelet felé, és nem hajlandó érteni se kínai, se bármilyen más nyelven, csak
ujgurul. Egy jótanács: 100 yüannál többet ne adjunk a taxisnak.
Tisztelt extrém kalandutazó Kollégámnak sok sikert kívánok a diófák királyának, vagy
Csodálatos Mandarinjának meglátogatásához.

Románia

Mottó:
"hol a diófa lombja bókol,"
(Móricz Zsigmond: - Érzések Erdély kapujában -)
Valóban, Erdélyben mindenhol szép diófákat látunk.
Adyfalva (Érmindszent), Ady Endre szülőháza:

Ákos. A 12. századból származó, a reformáció óta református templomhoz gyönyörű,
egészséges feketedió fasor vezet.

Doba, templomkert:

Énlaka, templomkert és temető:

Farkaslaka, Nagy utca, Tamási Áron szülőháza kertjében:

A kertből látható diófát 1903-ban ültették.

Firtosmartos, az unitárius templom kertjében:

Firtosváralja, az útról a kertekben más se látszik, csak diófa.

Ha tisztelt fotós Kollégám diófát akar fényképezni, terepnek Firtosváralját ajánlom. Az
egész falu tele van diófákkal.

Még a legutolsó, útszéli cigányház portáján is diófa látható.

Guraszáda, temetőkápolna:

Hamicesti, temetőbejárat:

Homoródalmás, 200 éves diófa:

Kismajtény, vasútállomás. A kietlen szatmári síkon, a szomorú majtényi fegyverletétel
helyszínén igen érdekes diófa nő. Erősen csoportos, helyenként fürtös termését nagyrészt
oldalrügyeken fejleszti.

Kolozsvár, Mátyás király szülőházának udvara:

Koltó, a Teleki kastély sarokszobájából látható völgy, ahol szeptember végén a kerti
virágok nyíltak.

Korond, a katolikus templom bejáratánál, Márton Áron püspök szobránál:

A templom másik oldalán még szebb diófa díszlik.

Korond, református templom:

Körösfő, templomkert:

Misztótfalu, Misztótfalusi Kis Miklós emlékháza:

Nagybánya, skanzen:

Nagygalambos, a templomnál:

Rozália, a temetőbeli ősi román fatemplom mellett:

Rugonfalva, templom:

Segesvár, a várban:

Segesvár, a vár alatt, a város fölött:

Szaplonca, a vidám temetőben:

A szászhermányi erődtemplom kertjében:

Székelyszentlélek, tájház:

Székelyszentlélek, katolikus templom:

A székelyudvarhelyi ősi Jézus-kápolna mellé több feketedió-csemetét ültettek. Sajnos,
jelenleg fagykárosak, aszálykárosak, csenevészek. Talán valamelyikük megerősödik.

Székelyudvarhely, Szejkefürdő, Orbán Balázs sírjánál:

Sződemeter, Kölcsey Ferenc szülőháza melletti templom kertje:

És a világ maradéka
Ami a világból Magyarországon és Románián kívül maradt, szintén nagy számban
tartalmaz megtekintésre érdemes diófákat. Tisztelt turista Kollégám, ne restellje a
turistabuszt megállítani, ha a következő diófák előtt haladnak el!
Azt kérdezi az egyik útitársnőm egy ilyen megállóban:
- Ebben a diófában mi az érdekes?
De amikor elkezdtem neki magyarázni a fürtösséget és az oldalrügyességet, már másra
figyelt.
De ha sikerül elmagyarázni utastársainknak, amit a diófában látni kell, ők is meg fogják
érteni.
Amire azért van esély. Bármikor bejöhet. Mint a lottó. Van olyan valószínű.
Vázlat:
Anglia
Ausztria
Belgium
Csehország
Franciaország
Görögország
Grúzia
Hollandia
Horvátország
Luxemburg

Moldávia
Németország
Olaszország
Spanyolország
Svájc
Szlovákia
Törökország
Ukrajna
Egyesült Államok
Libanon
Japán
Korea
Kína
Felfedezőknek: Diófakirályok felkutatása

Anglia
Bewdley:

Cambridge, Királyi Kollégium, Diófa-udvar:

Cirencester:

London, St. James park

London, Tower

Ausztria
Az eisenstadti (bocsánat, kismartoni) Kleinhöflein főutcáján ha kimegyünk a mezőre, és
visszanézünk, diófák keretében látjuk Kleinhöfleint.

A Hallstätter See keleti partján ilyen a kilátás a diófa alól:

Pörtschach, a Wörthi-tó mellett:

Tirol, Propstei St. Gerold, kórházkert:

Steyersberg:
Steyersberg vára körülbelül 10 kilométerre délre fekszik
Neunkirchentől Alsó-Ausztriában, és az 1600-as évektől
kezdve a Wurmbrand-Stuppach grófok birtokában van. A
bejárati kapuval szemben egy magaslaton egy diófa alatt áll
egy oszmán síremlék fej- és lábköve, amelyet „török sírkőnek”
vagy pedig „török sírköveknek” neveznek. Steyersberg 1683.
évi törökök általi ostromáról egy legenda maradt fenn,
amelyet tévesen összefüggésbe hoztak a török síremlékkel. Egy
török portyázó sereg eredménytelenül ostromolta
Steyersberget, amelyet Gróf Johann Ehrenreich és néhány
fegyveres megvédett. Miután a törökök visszavonultak, ezen
történet szerint egyikük egy magas diófában a várkapuval
szemben elrejtőzött, „...bosszúra éhesen leselkedett a
rejtekhelyéről. Miután az ellenséges raj a távolban eltűnt, a
felszabadult várnép sietett volna a szabadba sétálni. Hirtelen
egy nyílvessző keresztülsurrant a levegőn és egyikük holtan

rogyott a földre. Rémülten menekültek vissza mindnyájan az oltalmazó falak mögé. Sok
órán keresztül fürkészték a környéket a (falak) párkányzatáról, de sehol sem tudtak
ellenséget felfedezni. A következő nap ismét kimerészkedett néhány férfi és egy harcos
ismételten áldozatává vált a láthatatlan íjásznak. A férfiak kutatták az alattomos gyilkost,
de ismét hasztalanul. Hamarosan egy harmadik harcost is megöltek orvul. Mivel az
elkeseredett gróf összes emberével a vár körüli összes zugot és rejtekhelyet serényen
átkutatta, végül megtalálták a bosszúszomjas törököt egy hatalmas diófa magas törzsében,
amely a várkapu előtt állt, és fogságba ejtették. Lángoló haragjukban rögtön elevenen
elásták ugyanezen fa alatt. A haláltusa erejével kétszer emelte fel az őt fedő homokréteget
és sietett fölfelé. Harmadszorra már nem volt rá képes. Annak az emlékezetre méltó
diófának egy érdemes sarjadéka még néhány évvel ezelőtt is ott állt és hirdette susogva ezt
a borzasztó történetet.”
(Claudia Römer: Egy, a 15 éves háborúból származó oszmán sírkő Steyersbergben, AlsóAusztriában)

Belgium
A Leffe-i apátság kertjében egy olyan diófa látható, amit még az első világháború előtt
ültettek.

Csehország
Prágában a Hradzsin egyik bejárata közelében találta meg egy nagyon tisztelt Kollégám
ezt a diófát.

Franciaország
Beaulieu község Grenoble vidékén. (Ez az a község, ahol a legjobb francia dióbetakarító és
manipuláló gépeket gyártják. Az AMB gyár a képen nem látszik, a templomtól jobbra
találjuk, néhányszáz méterre.) A templom mögött kezdődnek a dióskertek:

Ez téli kép volt, de nyáron is ott vannak a diófák a templom mellett:

Bioncourt, a Clos-des-pommes fogadó kertjében:

Crest vártornya alatt. Vagy tévednék? Crest vártornya látszik a diófák alatt? Nézőpont

kérdése.

Dompaire község szélén, az útkereszteződésnél elakad az ember szava, amikor ezt a
hatalmas diófát megpillantja. Tisztelt autós Kollégám, az utat is figyelje, ne csak a diófát!

Dordogne megye, St.-Germain-du-Bel-Air község, a faluszéli temető mellett:

Gindou község tavaszi napfényben, diófákkal:

Le Havre, a híd mellett:

Elzász, Holving község:

Notre Dame de Lure templománál egy hatalmas diófa hűs félhomálya teremti meg az
áhítat légkörét:

Masclat. Ha francia földön biztosra akarunk menni, és nem akarunk sokáig keresgélni
egy diófát, válasszuk a jelzett turistautat Masclattól. "A dió útja". Végig a diófák mentén
vezet.

Nancy, Parc de la Pépiniere
Nancy városa a 13. századtól a 18. század második feléig hercegi
város volt. Mai közparkját Szaniszló herceg hozta létre a város
bástyái, sáncai mentén, 1765-ben. Több mint 4000 diófát telepíttetett
- egyéb fafajokkal együtt. 1835-ben a francia állam a parkot a
városnak adományozta. Jelenleg a nagyváros szívében ez a 22 ha-os
park - sok diófájával - igazi felüdülést nyújt.
Oudon község határa:

Poitiers város 17. századi monostorához tartozik ez az öreg, belül már csupa üreg diófa.
Már nem sokáig él.

Pournoi község határában úgy találjuk meg ezt a diófát, ha a megszüntetett vasútvonal
töltésén kerékpározunk. Ruderális területen természetes úton elszaporodtott dióbokor,
ugyanolyan, amilyeneket Magyarországon is tömegesen látni, a szocialista mezőgazdasági
nagyüzemek megszüntetése óta.

Saint André de Rosans kisközségben, a 988-ban alapított Szent András apátság romjai
mellett:

Saint Étienne les Orgues község:

Most pedig el vagyok bizonytalanodva.
Az biztos, hogy az Alphonse Fouchard utcában van ez a szép diófa. Ott volt télen is, és
most, tavasszal is ott van, de sajnos, nem tudom, melyik francia városban.

Görögország
Tisztelt világjáró Kollégám, mit látunk Naxos szigetén? A helytelen válasz az, hogy
Ariadnét látjuk, pláne a fonalával. A helyes válasz pedig az, hogy természetesen diófákat
látunk. Keramoti falut diófaligetek övezik:

Planiteróban pedig a helyi szálloda attrakciói, fakultatív kirándulásai között szerepel a
helység határában levő dió- és platánfaliget felkeresése.

Észak-Görögországban Drama városa mellett Nikiforosz faluban látjuk ezt az idős diófát.

Grúzia
Tbiliszi, az árvaház kertjében

Hollandia
Diófa Goes város központjában, közvetlenül a templom melletti ház kertjében

Overduin-Oranjebos

Rijnsburg

Horvátország
Baska, a templom mögötti kertben

Dubrovnik, Kate Kemping

Jurandvor, a 900 éves óhorvát kápolna melletti kertben

Medvednica, Risnjak vendéglő

Opatija, az angyali üdvözlet Mária templom és rendház előtt

A templom kisugárzása erős. Ez a diófa annyira el van telve a szent háromsággal, hogy
mondhatni, csak hármasan csoportos diókat terem.

Luxemburg
Vianden várkastélya mellett

És a várkastély területén

A városi játszótér szélén

Moldávia
Soroca, a városi és területi közigazgatás épülete előtti parkot egy termő diófa uralja.

Németország
A berlini állatkertben. Tessék megnézni, ez a sokaság mind azért jött ki az állatkertbe,
hogy a diófát lássa, és meghallgassa a fák napjáról szóló előadást.

Hernhausen látképe a diófa alól:

Neu-Isenburg:

Nusbaum (így, egy s-szel) község - vagy inkább csak tanyaközpont - nemcsak nevében
diófás, hanem a főutcáját is szép diófák díszítik.

Ulm városa mellett, az autópálya-parkoló melletti paraszttanyán hatalmas diófák nőnek.

Olaszország
Assisi, a vár alatt:

Buenconvento (Toscana) határában.

(Valószínűleg itt fényképezett Adam Pierzhala fotoművész is.)
Cerreto di Spoleto (Umbria), a San Giacomo templom harangtornya mellett:

Urbino, a középkori város déli bejáratánál:

Végül Velence, amely város akár az első is lehetne az olasz városok közül, hisz az első nap

Velencéig jutunk el itthonról. Itt kezdjük az olasz diófák meglátogatását.
A Piazzale Rómán leparkolva gyalogosan az első velencei látnivaló a Szent Miklósról
elnevezett Tolentini-templom, és kertjében a hatalmas diófa.

Már megérte Olaszországba látogatni.

Spanyolország
Granada, Alhambra:

Verola de Fabregat:

Svájc
Plittersdorf:

Szlovákia
Bystrica falu Rozsnyó mellett:

A dévényi tóhoz vezető út menti hosszú diófasorban:

Kassa felé a főutat többkilométeres öreg diófasor szegélyezi.

Lukanényét (szlovákul Nenincét) észak felé elhagyva impozáns diófasorral találkozunk.
Most, sajnos, egy áprilisi fagy után látható.

Vinné, főutca:

Törökország
Isztambul, a Litros Yolu mellékutcájában, egy beépítetlen telken:

Ukrajna
Dilove, a műemlék fatemplomnál:

Huszt, a tiszaparti parkban a város határában:

A munkácsi várban:

Tiszabökény, a Turul emlékpark mellett:

Ungvár, a piac sarkánál:

Egyesült Államok
Archív felvétel az anaheimi diófasorról:

Arkansas, England:

A Michigan Egyetem területén:

Libanon
Egymás melletti barlangtemploma van Libanonban, a Tannourine körzetben Szent

Antalnak és - ha pontosan fordítom az arabot, Saydet el Azraa - Szűz Miasszonyunknak,
vagyis Szűz Máriának. (Ha mégsem pontos a fordítás, tisztelt arab Kollégám kérem,
javítson ki.) A két templombejárat előtt kis csermely táplálja az árnyékadó diófákat és
nyárfákat.

Japán
Hokkaido, a Hakodate parkban igazi szenzáció, közönséges diófa fedezhető fel.

Korea
Gwangdeoksa királyi lakhely és szentély

Ez a 400 évesnek mondott diófa szintén Gwangdeoksában látható.

Felmerül a kérdés, a két fa közül melyik az, amelyiket védetté nyilvánítottak, és
emléktáblával láttak el.

Ne felejtsünk el rápillantani, ha ott járunk. Nincs messze Szöultól. Tényleg impozáns.
Korea leghíresebb diófája, összefonódott az ország történelmével.

Látványától nem lehet szabadulni.

Kína
Kínával nyitottuk, zárjuk is azzal a nevezetes külföldi diófák bemutatását.
Jünnanban, Jangbi városban szállást a Diófa vendégházban foglaljunk. Könnyen
odatalálunk, a nagy diófa mutatja az irányt.

Ugyancsak Jünnanban, a Kőerdő Nemzeti Park karszt-sziklái között látható ez a nagy
diófa. A turistacsoportok mellette haladnak el. Kár, hogy kiküldött fotósunk a
karsztjelenségekre koncentrált, de a diófát így se tudta kikerülni.

Ez a maga nemében legöregebb kínai diófa a nagy diókultúrájáról híres Sanhszi (Shangxi)
tartomány 2000 évre visszanyúló diótermesztésének jelképe, Fenyang városban. Meg is
becsülik, a hetedik nemzetközi dió-szimpózium egyik programpontja ennek a fának a
megtekintése.

Felfedezőknek való feladat: Diófakirályok felkutatása
Tisztelt Kollégám, a diófák kínai királyát (császárát, mandarinját, miniszterelnökét, stb.,
a nem kívánt törlendő), már láttuk, és az előbb a koreai királyi diófát is. Dehát, sajnos,
ahány ország, annyi uralkodó. És annyi diófakirály is van. Többségük illegalitásban él, de
lelkes paparazzók néhányukat már fellelték. Képet nem sikerült róluk készíteni, de amit a
kémek jelentéséből megtudtunk, azt közhírré tesszük.
Először a Krim-félsziget vár felfedezésünkre. 1912-ben D. Kajgorodov írt róla, hogy él ott

egy kb. 1000 éves diófa. Évente 70-80.000 szem diót terem, bőtermő évben 100.000-et is.
Akkoriban a krimi tatárok éltek arrafelé, és valamilyen szokásjog alapján öt tatár család
osztozott a termésén. Mivel a fa halálhíre nem jutott el hozzánk, feltételezhető, ma is él.
A Krimben érdemes körülnézni. A Bahcsiszeráji körzet Verhoriccsja falujában
megmérhetjük egy ötszáz éves diófa törzskörméretét. De ehhez a helyi gyerekekkel kell
összefognunk, mert egyedül nem érjük körbe.

És keressünk, kutakodjunk tovább a Krimben. Lucsisztoje falu határában is láthatunk
egy öreg diófát. Ez is nevezetes valamiről, talán az egyik szovjet színész mászott és ült fel
rá. Vagy valami ilyesmi.

Grúziában, Tbiliszitől 25 km-re, Martkobi faluban él egy ezeréves diófa, amelynek törzsét
14 személy éri körül, egymás kezét fogva. Erről a fáról már a 12. században írásos
feljegyzés szól. Tamara királynő (vagy királyné?) is ennek a fának az árnyékában pihent,
és Georgi Szaakadze csapata is. Ez a fa él, évente 25-30.000 szem diója van.
Tadzsikisztánban a Bahsa folyó partján, Szari-Hazor falu közepén egy olyan magas diófa
nő, aminek magasságát egy tízemeletes házhoz hasonlítják. Már több mint 200 éve terem.
Ágai olyan, természetes boltozatot alkotnak, amit a helyiek lóistállónak használnak,
benne hat ló fér el.
Ezekről tudunk. De tudjuk, hogy sokkal több, amit nem tudunk. Például itt van ez a
diófa-matuzsálem, emléktáblával, amiről azt se tudjuk, hol van. Kínai felfedezők
megelőztek minket, és már pártdelegációjuk is meglátogatta a diófák első titkárát.

Továbbá ha tisztelt világjáró, -csavargó Kollégám lát külföldön megtekintésre érdemes
diófát, kérem, küldje el nekem a fényképét, hogy közzétehessem, akkor is, ha csak egy
közönséges diófa.
Mert erről a gyönyörű diófa-királynőről sajnos, lekéstünk. 1700-ban ültették a Dániához
tartozó Bornholm szigetén, és amikor képeslapra fényképezték, a sziget legnagyobb
diófája volt. 263 éves korában érte a halál, de sajnos, a gyászjelentést nem kaptuk meg,
mert a képeslapot másnak címezték.

Feketedió és egyéb diófák a nagyvilágban
Vázlat:

Anglia
Belgium
Észtország
Franciaország
Hollandia
Lettország
Norvégia
Olaszország
Svédország
Ukrajna
Egyesült Államok
Kanada

Anglia
Cambridge, óriási feketedió az egyetem botanikus kertjében. Valószínűleg 1846-ban
ültették. 2002-ben koronájának átmérője 27 m volt, törzskörmérete 3,43 m. Mitchell
fajtájú, bőven termő fa, emellett faanyaga is rendkívül jó minőségű, értékes.

London, Marble Hill park. A park dísze az 1700-as években ültetett hatalmas feketedió fa.
1979-ben mérték meg utoljára, akkor 28 m magas volt, a derékbősége pedig 5,70 m. Az
egyik legnagyobb feketedió fa Angliában.

Belgium
Brüsszel, erdészeti park. Aki Brüsszelben jár, nem biztos, hogy felfigyel erre a szép
hibriddió fára, mert nincs szem előtt. Pedig impozáns, nagy fa, másfél méteres
magasságban több, mint 240 cm volt a törzskörmérete, hét évvel ezelőtt, amikor a kép
készült. Kisebb sérülésektől eltekintve egészséges.

Észtország
Védett szürkedió fák Tallinban, a Botanikus kertben (Tallinna Botaanikaaia andmed)

Mandzsúriai diófa a tallini vadasparkban (Hirvepargis)

Franciaország
Egy igazi különlegesség, amiért önmagában érdemes Franciaországba utazni: A
Sablonceau-i Ágoston-rendi apátság legalább 150 éves feketedió fája. Az apátságot 1136ban alapították. (Légi felvételen látszik, ott áll mellette a feketedió fa.)

Történetében kb. 1860-ig nem történt semmi rendkívüli. De az Ágoston-rendi szerzetesek
valami különleges tudás birtokában voltak, mert akkor ültettek egy feketedió-fát. Most
már így néz ki:

A nagy angol impresszionista festő, Sisley már több mint 100 éve hírét vette a szép fának,
és hogy láthassa, levelet írt az apátságnak. Ma is sokan látogatják a fát. (Bocsánat,
tévedtem, ez a Sisley nem az a Sisley. De attól még igaz, hogy levelet írt, hogy láthassa a
fát.)

A fa törzse 1 m magasságban több mint 6 m kerületű, ágai 16-18 m magasságban ágaznak
ki.

Szóval, rendkívüli.

Van-e ennél szebb, nagyobb feketedió fa Európában?

Állítólag Németországban van. Hát, igen, ővék a vezető szerep.
Augé község hatalmas feketedió fája:

Rocquencourt, Chevreloup-i arborétum, feketedió fasor:

Saint-Genis-Laval Lyon szélében. Pekándiófa a téren!

Hollandia
Amszterdam. A mi diófánk unokatestvére, a C. laciniosa egy gyönyörű példánya él
Amszterdamban, a botanikus kertben.

Lettország
Liepaja városban szélesen elterülő, impozáns mandzsúriai diófát láthatunk a téren.
Méltatlanul nem említik sehol se.

Norvégia
Ulvik, Hjeltnes Kertészeti Iskola szürkedió-fája az emberi szem számára is befoghatatlan
terjedelmű, fényképen nem is adható vissza a látvány.

Olaszország
Padova, feketedió a botanikus kertben (a középső):

Svédország
Oskarshamn. A tengerparti város parkjában egy dúslombú szárnyasdió-fát csodálhatunk
meg.

Örebro. A városi parkban hatalmas japán diófa látható.

Ugyanott ültettek egy mandzsúriai diófát is, csak az még fiatal. De gyorsan nő, éves
hajtásnövekedése rendszeresen egyméteres. Szeptember-októberben már most is
aranysárga lombjával hívja fel a figyelmet magára.

Vallsta. A városi parkban minden turistacsoportot ehhez a diófához vezetnek. Sajnos, a
programban nem írják, hogy melyik diófajról van szó, és ilyen messziről nem is látszik. A
helyszínen kell megnézni.

Ukrajna
Diótörő gépért, vagy más célból Kievbe autózván Ternopil mellett, Zbarazs kisvárosban
tartsunk egy kis pihenőt. A városi parkban védett feketedió-fát találunk.

Egyesült Államok
Baldwin City határában látható az a 36 hektáros erdősült terület, amin kb. 2000 feketedió
fa él. Tulajdonosa Jackline Kennedy. (Kevin Anderson felvétele)

Indiana, Jefferson város, Taylor temető. A temető közepén hatalmas feketedió fa.

Kalifornia, Fallbrook, kaliforniai feketedió fasor:

Feketedió fák az oregoni Joseph H. Stewart State Parkban:

Kanada
Fiatal szürkedió fa a montreáli La Fontaine parkban:

150 éves szürkedió fa Napierville-ben:

Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (magyarul: Diószigeti Szent Pál) község régi városháza előtt
100 évesnél idősebb szürkedió fa, amelynek odvába egy gyerek könnyen befér:

DIÓMOTÍVUM AZ IPARMŰVÉSZETBEN
Iparművészetnek azt nevezzük, ha használati tárgyaink szépek. Természetesek és
diómotívumúak.
Vázlat:
Iparművészet diófélékből
Diómotívum

Iparművészet diófélékből
Az ékszerművészet az igazi művészet. Mert alapanyagként a diót használja.
Feketedióhéjból készült kézelőgombot hordott Eisenhower amerikai elnök.

Arról nincs hír, hogy ingét, kabátját mivel fogta össze, pedig érdekes lenne. Amerikában
készítik a dió-gombokat is, egy elnöknek elvileg nem okozhatott gondot a beszerzésük.

Félkész diógombok:

A feketedió-öv is összefogja a ruhát.

Fülbevaló feketedió-szeletből:

És ugyanaz, nyakláncként:

Mandzsúriai dióból:

Kínai nyaklánc és karkötő hebei dióból:

Nyaklánc-függő féldióból, bronzlánccal:

Ékszer dióhéjból: Teknősbéka-nyaklánc. Maga a béka cédrusfából készült, de a páncélja
valódi dióhéj.

Christina Witz - nem vicc! - olyan dió-nyakláncokat készít, amelyeket nem kötelező
nyakban hordani, felakasztva lakásdísznek is jók. Az elsőn emberi haj a virágok
alapanyaga, a másodikon pedig lószőr. Áruk kb. 15.000 Ft/db, az előállítási költségük
pedig szinte nulla, látjuk, felkerekítve egy eurócent.

A következő fülön- és nyakbanfüggőknek két közös jellemzőjük van. Hikoridióból
készültek, másrészt a megmunkálás nagyobb részét, a művészi faragást mókusok végezték.
Így igazán természetesek. A drágakövek is valódiak.

A dióhéj művészi faragásának tanulmányozásakor már láttuk, hogy kínai művészek
milyen sok Buddha-fejet tudnak egy dióra faragni. De művészetük akkor ér valamit, ha a
faragott dió praktikus is egyben. Ezért két felét szétnyitva szelencét is készítenek a
művészi Buddha-faragványokból. Az elsőben nem tudom, mit tartanak, de a másik
bizonyítottan tubákos. Igaz, azt nem Buddha, hanem sárkány díszíti.

Valaha az emberek összes használati és dísztárgya természetes anyagokból készült. Az
alapanyag is, a díszítő motívum is a természet ajándéka volt. A legjobb iparművészek
jelenleg is a természetességre törekszenek.
Tisztelt iparművész Kollégám, szerintem Ön is van olyan iparművész, mint Pierre Lussier.
Akkor hát miért nem készít Ön is hasonló diófatálat, mint ő? Ugyanúgy megkapná érte a
280 dollárt, mintha nem csak egy egyszerű diófa-darabot árulna, diófa-tál címen.

Még annyit se kell vele dolgozni, mint Susan Robertsnek a következő munkáival.
Feketedióhéj-szeletekkel díszített, hosszúszálú fenyőtűből készült kosárkák, tálkák.

Fél feketedió-héjakkal díszített tálka, Judy M. Mallow munkája. A tálka alja feketedió.

Georgiana Barton következik.

Egy ilyen tálkához nem kell más, csak hosszú fenyőtű (ingyen van), egy szelet feketedió
(szinte ingyen van), ügyes női kézimunka (ez képviseli benne az értéket), leheletnyi
ragasztó (nem pénzkérdés), csekélyke viasz, kifényezni (ingyen is lehet szerezni). És
eladható hétezerért. Az ár magyar forintban értendő, és nem tartalmazza az áfát.

Tisztelt munkanélküli Kolléganőm, hát nem megéri? A kézműves-piacon elkapkodják.
Azt mondja tisztelt Kolléganőm, hogy nem munkanélküli? Nem baj. Bármikor az lehet.
De addig is készítsen dió-alapanyagból iparművészeti remekeket, és mihelyt kézhez kapja
a felmondólevelét, már indulhat is a kézműves-piacra. Meglátja, jobban jár.
Vegyen példát a kínaiakról. Dolgoznak, ha kell, ha nem.
Kínai váza, száraz virágoknak. A váza teljes egészében dióhéj-szeletekből készült.
Információs forrásom szerint kínai dió héjából, de információs forrásom nem diószakértő,
annyira se, mint tisztelt szakértő Kollégám, vagy én. Ön is, én is ránézésre látjuk, hogy
japán dió héja.

Ugyancsak dióhéj-szeletek adják a következő kínai népi iparművészeti tárgyak díszét is.
Ha az előbb kételkedtem is, most már jobban hajlom annak elfogadására, hogy az
alapanyag kínai. Annál is inkább, mert a technika jellemzően az. De fenntartom, hogy
nem kínai dió, hanem Kínában termett japán dió. (A dióhéjon kívül papírból és lakkból
áll a váza, a lámpa, a doboz.)

És minél jobban tanulmányozom a kínai dió-iparművészetet, annál többet tudok róla. Ma
már azt is tudom, hogy ilyen dióhéj-tárgyakat a délkínai Jünnan tartományban is
készítenek, nemcsak Északkelet-Kínában. A következő kép is ilyen dobozkákat mutat, és
bár nem látszik rajtuk, a rendeltetésük is egyértelmű. A legnépszerűbb kínai szellemi
játék, a go fehér és fekete korongjainak tárolására szolgálnak.

Egy gömbölyű váza:

Ezek apróságok voltak. De tudjuk, Kína mindenben a legnagyobb. Még a kínai dióhéjvázák készítésében is. A rekordot most hitelesítik:

Nemcsak a legnagyobb, a legszebb is Kínában van. A legszebb, sárkányos dióhéjműalkotás.

Nemcsak a legszebb, a legveszélyesebb is, a tigrincses.

Ma már jönnek hírek a Jünnanban kiépült dióhéj-kézműiparról. Komoly iparról van szó.

És kereskedelemről.

És művészetről.

Ha alapanyagként a kínai dió héját el is vetettük, a mandzsúriai dió már számításba jöhet,
mert abból is készítenek természetes ékszereket.

Vagy akár képkeretet.

Mégis világszerte leginkább a feketedió héját vágják fel erre a célra. Pedig nem olcsó. Egy
százas darabja, ha az interneten rendeljük. De ékszernek megéri.

A dióhéj szeletelésének munkája a következő képeken látható.

Persze, van az úgy, nyilván, hogy úri kényelmünket nem akarjuk feladni, és drága időnket
feketedióhéj-szeletelésre pazarolni. Egyszerűbb, ha megvesszük az iparművészeti
alapanyagot. Sorrendben 9 $, 7,5 $ és 3 $ az ára 10 dkg feketedió-szeletnek. Plusz szállítás
Amerikából.

Jobb ötletem van. Hazai feketedió fák összegyűjtött termését szeleteljük fel magunk, és
kínáljuk a fenti árak feléért. Elég nekünk kilónként 9000 Ft az első osztályú szeletekért. A
vevő is jobban jár és mi is.

A felszeletelt feketedió-héjból ha karácsonyfadíszt akarunk készíteni, ki kell fúrnunk.
Így:

Ha kínai mintára váza, tál, stb. a munka célja, akkor a szeleteket ragasztanunk kell. Így:

Nem fog a ragasztó? Drótozzuk! A végeredmény nemcsak tál, kosárka is lehet.

Xénia Szolodova mandzsúriai dió héjából készít ilyen tálakat, 650 rúbelért darabját.

A következő díszeket John Lucas készítette, de akár mi is tudnánk hasonlót.
Hogyne tudnánk! Az amerikai feketedió héjának szelete a hazai népi kultúrában is
megtalálta a maga piaci szeletét (hogy képletes legyek). Tessék csak megnézni - bármikor
- a hortobágyi hidi vásárt! Autentikus, hazai népművészetként kínálják a Hortobágyon
soha nem látott feketedió-ékszereket.

Tisztelt piacozó Kollégám, van egy ötletem. Vásárolja fel a hortobágyi hidi vásáron a
feketedió-szeleteket, és akasszon rájuk kulcskarikát, és többszörös áron adhatja tovább,
bármelyik piacon. No, ugye, érdemes volt idáig elolvasni a dióskönyvet?

Nem is kell tovább olvasnia. Már megérte! Drága a feketedióhéj-szelet Magyarországon?
Rendeljen Amerikából, nagy tételben. És kiegészítésként megfásodott hikoridió-burkot is.
Nézze csak, milyen egyedi apró játékocskák készíthetők belőle! Csak fantázia kell hozzá.

Diómotívum
A diómotívum iparművészeti használatáról az emberi írásbeliség kezdete óta vannak
feljegyzések. A Biblia elején, a Kivonulás könyvében már olvashattunk Bezeleél
munkájáról, a mécstartó elkészítéséről. A 37. fejezet szerint:
"Elkészítette a mécstartót is, színaranyból verve. A szárából ágak, kelyhek, kis gömbök és
liliomok ágaztak ki, összesen hat a két oldalból: három ág az egyik oldalból, és három a

másikból. Három dióformájú kehely volt az egyik ágon, mindegyik egy-egy kis gömbbel és
liliommal; három dióalakú kehely volt a másik ágon, mindegyik egy-egy kis gömbbel és
liliommal. Egyformára készült mind a hat ág, amely a mécstartó szárából kiágazott.
Magán a száron négy dióformájú kehely volt, mindegyik egy-egy kis gömbbel és
liliommal: egy-egy kis gömb volt két-két ág tövén, mind a három helyen, mind a hat ág
alatt, amely a szárból leágazott. A kis gömbök is, az ágak is magából a szárból jöttek elő,
és az egész színaranyból volt verve."
Megállapíthatjuk, az iparművészet a diómotívummal kezdődött. Diómotívum már akkor
létezett, amikor iparról vagy művészetről még nem beszélt senki. De a diót már akkor
aranyból formálták meg.
A diómotívumot nemcsak a régi zsidók tartották megörökítésre érdemesnek, hanem a régi
örmények is, amint ezen az antik örmény diófás szőnyegen is látjuk.

Persze, az antik idők óta az emberek rájöttek, hogy nem szabad a diómotívumot a lábuk
alá tenni, annál jóval nagyobb figyelmet, megbecsülést érdemel. Ezért manapság nem
szőnyeget, hanem falidíszt, hogy azt ne mondjam, házi áldást díszítenek diófával.

Tényleg, áldás a falon egy diómotívumos gobelinkép, mint amilyen Bornemisszáné (még
hogy nem issza? - a boroskupa is ott áll előtte, gobelinhímzés közben) Németh Anett
alkotása.

Tényleg, miért nem látni több diós hímzést? Talán tisztelt háziiparos Kolléganőm nem
ismeri a diót? Ha tényleg nem, előbb nézzen meg egy botanikai bemutatót, kihímezve.
Kedvet fog kapni, hogy szebbet készítsen. A képek szerint nem lesz nehéz.

Ne hímezzünk-hámozzunk, vegyük meg készen, nyomtatott formában a diómotívumú
textíliát.

Ha kész párnahuzatot vásárolunk, annyira természetes lesz az álmunk, mint Babits írta. A
diólevélen a rovarrágás és a gombabetegség is rajta van.

Közösségi falakat is díszítenek diómotívumok, nemcsak otthon, a konyhafalat. Van olyan
hazai város, ahol a művelődési ház színháztermének falát is diómotívumos vesszőfonattal
díszítik.

Európában Luther Márton óta hagyomány a dióval díszített karácsonyfa. Szép is,
hangulatos is. A karácsony elképzelhetetlen dió nélkül.
De mit csináljon, akinek nincs otthon diója? Vegyen dióformájú karácsonyfadíszt.
Papírmaséból, üvegből. Iparművészeti termékek, de nem olyanok, mint a valódi. A
művészek nagyon elvonatkoztatnak a valóságtól. Absztrahálnak. Az iparosok pedig még
tovább rontják.

Viszont azok az emberek, akik nem művészek, se nem iparosok, nagyon szeretik a diót,
mondhatni, nyakláncra akasztva szó szerint a szívükön viselik. Medalion formájában.

Hogy, nem az emberek? Természetesen az asszonyokra gondoltam, de szerintem ők is
emberek. Némelyikük ezüstből formázott dióbelet visel.

Másikuk pedig diónyakláncot.

Hogy hogyan készül a diónyaklánc? Nagyon egyszerűen. A balfele egyszerű
ékszerészmunka, nem érdekes. De a jobbfele! Az valódi féldió, epoxigyantával kiöntve.
John McKinley munkája a következő aranydió-medalion, Szabó Tamásé pedig az
ezüstdió. Mindkettő felnyitható, természetesen.

Miért nyitható fel? Hogy abba rakjuk a parfümös üvegcsét.

Diómotívumú nyaklánc-függő, ezüstből. A dióbél helyén jobboldalt parfümös üveg, balra
pedig a fényképet felhajtva kistükör. Tisztelt Kolléganőm azon ellenőrizheti, hogy úgy
néz-e ki, mint a fényképen.

Vagy mint a másik, diónak álcázott parfümtartóba rejtett fényképen.

Ezüst fülbevaló a dióskertek királynőjének, ezüst kulcstartó a dióskertek urának.

A dióskertek királynőjének arany fülbevaló is kijár.

Kijárni kijár, csak nem jut rá pénz. Lepjük meg olcsó ékszerrel, aminek egyetlen értéke,
hogy magunk faragtuk - műanyagból - a dióskertek királynője számára.

Orosz ékszertartók:

A tűtartó is orosz.

Dióhéj formájú tál rézből:

A diótálból diókanállal kanalazhatunk. Nem drága, csak kívül arany, belül az is réz. A
dióforma az érték benne, nem a nemesfém.

Semmi más, csak dísz ez az öntvény. A diót valódinak gondolnánk, - oh, beh élethű! - de
az is csak fém. Hogy milyen fém, az nem látszik, az iparművész oly szépen festette be.

Mire is jó ez a szétnyitható fémdió? Tulajdonképpen semmire, de kár kidobni.

A stilizált műanyag dióhéjba apró Betlehem is belefér. Állati!

Diófát ábrázoló diófa-kulcstartó:

Az a jó, ha a diómotívum állandóan a szemünk előtt van. Lakásunk falát díszítsük vele!
Hangulatos csempeképek:

Vagy nem dióval, hanem diófával:

Fordítsuk meg a kérdést. Hogyan készül a csempe, konkrétan a kályhacsempe?
Természetesen, a diófa segítségével. A diófatáblára faragjuk a csempemintát, rásimítjuk
az agyagot, óvatosan megfordítjuk, levesszük a mintát, és kiégetjük a csempét.

A csempekép-készítés másik, élethű módszere, ha a nyers, némileg megfestett csempére
ráfektetjük a diólevelet, óvatosan lelapítjuk, és a levéllel együtt égetjük ki. A levél
nyomtalanul elég, alatta a festék részben megmarad. Amerikai fehér hikoridió levelén
tudom megmutatni, de higyje el tisztelt kályhacsempekészítő Kollégám, Franciaországban
is készítenek hasonlót.

A diómotívumot az üveg- és porcelán-művészet se nélkülözheti. Légy a dión:

Porcelángyík és -béka dióval:

A porcelánbéka el tudott bújni a dióhéjba. De hova bújjon terráriumunk aranyos kis
hörcsöge? Természetesen ő is dióhéjba.

Otthon tartott értékeinket is rejthetjük - égetett agyagból készült - dióhéjba.

A dió illatára asszociálhatunk, ha dió-formájú parfümös üveget használunk.

A 19. században a francia porcelánművészet már képes volt diófamintás tányért festeni.
Legalábbis azt mondják, diófa.

A diómotívummal ellátott tányér amerikai darab.

A porcelánművészetben a kínai porcelán a fogalom, a legjobb. Felülmúlhatatlan, hiszen
dió van ráfestve.

A diómotívumos csésze is kínai, természetesen. Nem tömegtermék, hanem egyedi. Nem

mostani, hanem régi. Hogy milyen régi, azt nem tudom, de korabeli. Talán Ming korabeli,
nem Teng vagy Csang korabeli. De biztosan nem Mao korabeli, mert akkor kulturális
forradalom volt, és irtották az ilyen szép, művészi holmikat.

A tányéron már nem festett diót látunk, mint a csészén, hanem valódit. Annyira valódit,
hogy kerámiából készült a dió is. Kicsit megfestették, és máris nagyon szépen néz ki. A
megszólalásig olyan, mint az igazi.

Diólevél formájú olasz üvegtál:

Az ősszel sárguló diólevél ihlette Kevin Hicks vázáinak díszítését.

Georgij Boriszov feketeagyag-korsójának pedig a dió adott formát.

Fedeles kerámiatál:

Kerámiából készült tároló:

Iparművészeti használati kerámiák feketedió motívumokkal:

Az iparművész a claro diófaanyagból készült kupákat stílusosan a fa saját levelének
motívumával díszítette.

És saját ruhánkat díszíthetjük-e diómotívummal? Hogyne! Vegyük mintaként a következő
későviktoriánus angol gombot.

Hát még ha diófestékkel festett, diólevél-formájú csipkével is kiegészítjük!

Az iparművészet és az asztalosipar találkozását az jelzi, amikor a diófabútort
diómotívummal díszítik. A feketedió-asztal fájába feketedió-szeletből készítenek intarziát.

Az asztal mellé feketedió-motívumos feketedió-szék illik.

A papírról még nem beszéltem, a nyomdaművészetről. A nyomdászat is ipar, a
nyomdászok is iparkodnak, hogy szép, diómintás csomagolópapírokat készítsenek. Hát,
ilyenre sikerült.

De karácsonykor szebbet is tudnak. Diómintás karácsonyi szalvéta.

Dióbemutató diólevél-mintás papíron (Janee műve):

Ha ez se tetszik, lehetőségünk van házinyomdát csinálni, legalábbis egy gumibélyegző
erejéig. Már kapható a diófamintás bélyegző.

Az iparművészet fejlődésének csúcsa a giccs, ami a dióféléket se kerüli el. Valami
állatfélét készített az iparkodó giccsművész, feketedióból:

Amikor a természetes alapanyagokból kifogyunk, következik a műanyag-alapú
iparművészet. Vagy valami olyasmi.
Műanyag mókus műanyag dióhéjjal. Itthon is kapható, de nem hazai vevők számára.
Tízezer forint feletti ára is jelzi, hogy nem magyar, hanem német ízlést elégít ki.

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

Tevékenység
Fajtakutatás,
honosítás
Faiskolai
tevékenység

Zölddió

Szeszipar

Zölddió

Konzervipar

Zölddió, diólevél

Vegyipar

Diólevél

Gyógyszeripar

Héjas dió
Dióbél

Diótörés,
válogatás
Cukrászat,
édesipar

Dióbél

Olajgyártás

Dióliszt, dióbél

Cukrászat,

Termék

Felhasználási cél

Új hazai diófajta

Csemetenevelés

Diócsemete

Dióültetvény vagy dióerdő
telepítés

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

Minőségi italfogyasztás

Alig van hazai kínálat

Étkezés

Alig van hazai kínálat

Gyógyszeripar

Csak szintetikus gyártás létezik

Gyógyszer

Német konkurencia van

Dióbél, dióhéj

Étkezés, ipari felhasználás

Nagy az olcsó konkurencia

Sokféle termék

Étkezés

A lehetőségek kimeríthetetlenek

Dióolaj, dióliszt

Étkezés, gyógyászat, ipari
felhasználás

Hiányzik egy nagyüzemi dióolajgyár

Diópálinka, diólikőr,
dióbor
Dióbefőtt, diólekvár,
pácolt dió
Juglon
Diólevél-tea, diólevélkivonat

Magyarországon ismeretlen, pedig

helyett

édesipar

Sokféle termék
Tojás, baromfi- és
sertéshús

Étkezés

Dióliszt

Állattenyésztés

Dióhéj, belső
válaszfal

Gyógyszeripar

Gyógytea, kivonatok

Gyógyszer

Diófa

Fafeldolgozás

Diófurnér, deszka

Faipar

Diófaanyag
Diólevél, zöld
burok, stb.

Faipar

Diófatermékek

Dióhéj
Dióhéj

Festékkészítés
Őrlés,
osztályozás
Szeletelés

Étkezés

Végtelen
Kozmetika, textilfestés,
Diófesték
művészfesték
Osztályozott
Mintegy tízféle iparágban
dióhéjszemcse
használható
Iparművészeti termékek Lakossági

értékes anyag
Az alapanyag olcsósága versenyelőnyt
ad
Nincs konkurencia
Magyarországon nem kapható
diófurnér, diódeszka
Magyarországon nincs dióbútor kínálat
Csak kisüzemi gyártás van
Nincs rá hazai kereslet
Művészetre fogékonyaknak 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'asenak 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 kisebb-nagyobb
üzemek foglalkoznak.
Périgord vidékén Lot-ban Martel, Aveyron-ban d'Espeyrac
olajütői folytatták, korszerűsítették, növelték a dióolajgyártást. 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 egy-egy 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 dióbél-választék 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 56-os forradalomról

beszélget szívesen. A Chatte-i olajmalom képei:

Ha arra autózunk keresztül, Savoyában érdemes megnézni a chanazi olajmalmot, ami
leginkább bemutató-malomként 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:

A dió leírása és botanikája

ÉTELEK DIÓVAL, DIÓS SÜTEMÉNYEK
Mottó:
"- Amint a holt pulykát töltik dióbéllel -"
(Szabó Dezső: Kilencedik levél)
Vázlat:
Diós sütemények a történelemben - A diós sütemények
történelme
Előételek
Levesek
Reggelik
Tízóraik, uzsonnák
Egytálételek
Csirkehús dióval
Egyéb szárnyasok
És a többi húsétel
Halak, rákok, kagyló
Főtt tészták
Palacsinták
Szószok, mártások
Kenyerek
Kalácsok
Lángosok, sült tészták
Köretek
Hússaláták
Gyümölcssaláták
Zöldséges saláták
Egyéb saláták

Vegetár ételek
Ünnepi ételek
Desszertek
Baklava
Aprósütemények,bonbonok
Brownie
Dió és méz, dió és cukor, dió és tej
Dió és tojás, dió és csokoládé
Dió gyümölcsökkel
Fagylaltok, parfék
Karidopita és más piskóták
Kásák
Kelt és töltött tészták
Különlegességek, érdekességek
Linzerek
Diétás (lisztmentes, cukormentes, vajmentes) sütemények
Muffinok
Öntött sütemények
Teasütemények, kávésütemények
Torták
Gyümölcstorták, tartletek
Egy ötlet: Pácolt dióbél
Feketediós, pekándiós, japándiós receptek
A dió isteni eledel. Nem csak úgy általában isteni, ahogy azt bármely ételre ráfogjuk, ha
feleségünk ízlésünk szerint készíti el, hanem, bizony, konkrétan is. Isten-bizony.
Ezt a régi rómaiaktól tudjuk, akik szerint a dió - Jovis glans - Jupiter makkja. Vagyis,
amikor a földön az emberek még szinte állati sorban éltek, és makkot ettek, az istenek,
különösen a főisten, már diót.
Kóstoljuk meg tehát mi is!

Mi, magyarok igen kevés diót eszünk. Gyerekkorban egy kevés diós tésztát, felnőttkorban
karácsonykor és húsvétkor egy-egy szelet diós bejglit.
Pedig a világ tele van diós receptekkel. A miénknél fejlettebb konyhakultúrájú népek
receptjeivel.
Tisztelt Kollégám, a diós tésztát mindenki ismeri. Ezért a
következőkben csak külföldi diós ételrecepteket írok le,
amelyek tudomásom szerint még nem jelentek meg magyarul.
Dióval változatos, érdekes ételeket lehet készíteni. A baloldali
képen Pete látható, aki szakács Amerikában, és diós
receptjeivel egy szakácsverseny győztese lett. Jobbra pedig
Bernd Leuze Steinheimből, ugyancsak szakácsverseny-győztes lett diós
ételeivel, csak ő Németországban.
Ha diós ételeket akarunk készíteni, először is azt kell tudnunk, hogy néz ki egy konyha
dióhéjban, és hogyan egy dió a konyhában.

A következő kérdés pedig, hogy hogyan nézzen ki egy diós vacsora asztala. Egy somogyi
vendéglő példázza az illő terítéket, kenyérrel, sóval, de főként dióval várják a vendéget.

Francia földön, egy périgordi vendéglőben magam is ettem olyan vacsorát, amelynek
mindhárom fogásában bőven volt dió. Persze, Franciaország jóval előttünk jár.
Gasztronómiailag. Íme három tájjellegű diós készítmény Périgord vidékéről:
Diós méz, ecetes dió és zölddióbefőtt:

És két francia diós különlegesség: Fügés-diós lekvár és zölddió diólikőrben

A diós mustár pedig annyira francia szabadalom, hogy mások nem is készítik. Csak a
franciák, dehát ez természetes, gasztronómiából ők a világelsők.

A kínai konyha távolabb esik tőlünk, mint a francia. Kevésbé ismerjük, ezért nem árt
néhány szót ejteni a kínai diós ételekről.
Tisztelt Kollégám, a diónak a kínai konyhában más és jóval nagyobb szerepe van, mint az
európai konyhákban.
Bár a kínai konyha változatosan, sokrétűen használja a dióbelet, a kínai emberek
szemlélete a dióbéllel kapcsolatban egészen más, mint az európai kultúrkörbe tartozóké.
Amíg mi a dióbelet csemegének, ünnepi, finom ennivalónak tekintjük, aminek elsődleges

funkciója a kellemes ízével, tápláló tartalmával a fogyasztó örömszerzése, valamint az
egészséges étkezés, addig a kínaiak a dióbelet elsősorban erősítőszernek, egészségőrző,
betegségből felépítő, úgymond gyógyító ételnek tekintik. A vese, az agy és a haj
táplálékának. Ők tehát az egészségi szempontokat teszik előre az örömszerző funkcióval
szemben.
A dióbél mindkét szemléletnek megfelel, mindkét követelményt kielégíti.
Bár az is igaz, a kínaiak között is vannak igazi ínyencek, akik például a dióbelet
rendszeresen a bél vékony hártyájától is megtisztítva fogyasztják. A friss dió
fogyasztásának Kínában kultusza van.
Azt mondják, sokkal több kínai ételrecept tartalmaz dióbelet, mint ahány európai vagy
amerikai. Sokkal gyakrabban fogyasztják, mint a nyugatiak. Nemcsak egészségvédő és javító hatása miatt, hanem mert része a kínai konyhának.
Bár a kínaiak a dióbelet önmagában - friss dióként is - szívesen eszik, mégis konyhai
felhasználása a leggyakoribb. És a gyorsétkezésben is fogyasztják, feldolgozott formában:
mézesen, cukrosan, szezámmagosan. Sütőipari és édesipari felhasználása is jellemző,
kenyereket, süteményeket, édességeket készítenek dióból. A darált diót pedig kásákban és
tejszerű italokban fogyasztják. Kínai vidékeken dióolajat is készítenek.
A diós sütemények, édességek világszerte kedveltek. És igen változatosak.
Mottó:
"Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson"
(Dsida Jenő)
Tisztelt Kollégám, magyar nyelvterületen mindenki ismeri a diós bejglit és a diótortát.

A többi magyar diós sütemény- és édességreceptet a családi hagyományokban lehet
fellelni. De tisztelt családfakutató Kollégámat előre figyelmeztetem, ne az apai, hanem az
anyai felmenők receptjeit kutassa. Most csak egy diabetikus diótorta fényképét mutatom
be, és a következőkben csak külföldi diós recepteket írok le, amelyek tudomásom szerint
magyarul még nem jelentek meg.

Tanuljunk diós süteményeket készíteni! Ez az amerikai kislány éppen diós holdacskák
készítésével van elfoglalva:

-Tessék, itt vannak a diós sütemények! - kínálja Lilla.

Diós sütemények a történelemben - A diós sütemények történelme

Tisztelt süteményevő Kollégám, a történelem Egyiptomban kezdődött, a diós
süteményekkel.
KLEOPÁTRA DIÓS KARAMELLÁJA
Kleopátra (i.e. 69-30) Egyiptom mesés királynője volt. Tetszik
tudni, ő volt Antonius barátnője. Olasz kutatók, akik a rómaiak
történetét első kézből ismerik, kiderítették, hogy Antoniust nem a
szépségével hódította meg, hanem diós karamellájával, ami
ellenállhatatlan volt. Egy Ptolemaiosz-kori egyiptomi írástudó
megtalálta Kleopátra hieroglifikusan lejegyzett karamellareceptjét, és átültette görögre. (Ez a felfedezés nem esik az
"Elfogtunk egy levelet" kategóriába, ez igaz.) Íme a recept, a mai
mértékegységekre átszámítva.
Hozzávalók:
50 g mandulaliszt
100 g cukor
1-2 kanál narancslé
30 db feles dióbél
A mandulalisztet a fele cukorral és kevés narancslével sűrű tészta állagúra keverjük.
Kinyújtuk, a feles dióbelekkel beborítjuk. A cukor másik felét kevés narancslével keverve
megolvasztjuk, karamellizáljuk. A folyékony karamellát levesszük a tűzről, és a diós
mandulatésztára öntjük. Kihűlés után szervírozhatjuk.
Tessék kipróbálni! Fényképet sajnos, nem tudok mutatni Kleopátra karamellájáról, mert
azt akkor még nem volt annyira sürgős feltalálni, mint a diós karamellát.
DIÓ AZ ANTIK RÓMÁBAN
A rómaiaknak nemcsak a dió latin nevét köszönhetjük, hanem az első diós
datolyacsemege leírását is, aminek a neve dulcia domestica - házi édesség - volt. Eszerint a
datolyák magját kivágták, helyére dióbelet tettek. A datolyákat kívülről megsózták, majd
mézben megpirították. Azt mondják, a mézet előzőleg felfőzték, ezt nem tudom. Másik
forrás szerint pedig a datolyákat nem pirították, hanem mézben főzték. Mindenesetre
érdemes kipróbálni.
A rómaiak egyébként változatos ételekben, süteményekben használták fel a diót. Gyakran
sütötték péksüteményekbe, mazsolával együtt pedig kalácsba.
NUGÁT
A nugát ugyancsak történelmi értékű diós édesség. (Ne hasonlítsuk az e néven nálunk
kapható termékekhez.)
Eredeti francia találmány volt. Az 1500-as évek vége felé történt, hogy egy francia
úriember, bizonyos Olivier de Serres vendégségbe hívta a barátját. Hogy méltóképpen
vendégelje meg, a szakácsnőjével újfajta édességet készíttetett, aminek a receptje abból
állt, hogy mindent bele kell tenni, ami a környéken terem és finom. Így összekevertetett
diót mandulával, levendulamézzel, gyümölcscukorral, tojásfehérjével, és vaníliával

ízesítették.
Az édesség nevét a dióról latinul NUX GATUM-ként adta meg, ez alakult később nugáttá.
Elkészítése:
Gyümölcscukorból, répacukorból és mézből szirupot készítünk, ebbe habbá vert
tojásfehérjét keverünk. Még meleg állapotban vaníliával, eperrel, pisztáciával
ízesíthetjük. (Akár mind a hárommal.) Diót adunk hozzá. Négyzet vagy téglalap alakú
falap köré magasított peremet szögelünk. A meleg masszát a falapra fektetett egy réteg
ostyára öntjük, kihűlés után nagyobb kockákra vágjuk. A darabok, kockák alakja
változatos lehet, ennek is díszítő hatása van.
Sajnos, az eredeti nugátról sincs fényképem, már csak azért sem, mert a Lumiere fivérek
nem voltak Olivier de Serres barátai.
CUGNA
Ma már a XX. század is történelem. Ki emlékszik ma már II. Viktor Emánuel olasz
királyra?
Pedig emlékezhetnénk, hiszen az ő érdeme, hogy nem merült feledésbe az olasz földön a
reneszánsz kortól ismert Cugna nevű diós édesség, aminek nagy kedvelője volt. A Cugna
tulajdonképpen vegyes gyümölcsbefőtt, dióval. Azt mondják, igen jól megy hozzá a
gesztenyelisztből készült lepény, ahogy az olasz parasztok ették az 1700-as években.
Tipikus őszi, szüreti csemege.
Hozzávalók:
1,5 l must
30 dkg füge
30 dkg tisztított birsalma
30 dkg körte
15 dkg feles dióbél
10 db mogyoró
kevés szegfűszeg, fahéj
Igen gyenge lángon tesszük fel főni a mustot. Addig főzzük, amíg a felét el nem fővi. Ez
kb. 12 óra alatt következik be. Kisebb darabokra vágjuk a fügét, a birsalmát és a körtét,
és a mustba tesszük. Ugyancsak hozzáadjuk a feles dióbeleket, az egész mogyorókat, és
fahéjjal, szegfűszeggel ízesítjük. Mintegy félórán át főzzük a gyümölcsöket, és amikor
levesszük a tűzről a gyümölcsbefőttet, melegen üvegekbe töltjük és kidunsztoljuk.
HAZAI DIÓS CSEMEGE
A hazai, tiszaháti diótermő táj népének étrendjébe szervesen beépült a dió változatos
fogyasztása, minden esetben édesen, csemegeként.
Kelt tészták töltelékében, főtt tészta ízesítőjeként.
Jellemző tiszaháti édesség volt a szilvamag helyére dugott féldió, a szilvát diósan aszalták
le. Amint a Magyar Gazda 1847-ben írta, ez a csemege Sopronban is ismert volt, messze
földről keresték.

A zölddió-befőtt is hagyományos magyar termék.
A MONARCHIA DIÓS SÜTEMÉNYEI
Mottó:
"...a szegény kölyök annyira szerette a diós tekercset,
hogy visított a gyönyörűségtől, valahányszor megérezte a szagát..."
(Panait Istrati román író: Cosma)
Bizony, világhírűek. Az Osztrák-magyar Monarchia mint egy egyesített Mini-Európa
Európa közepén, tág teret adott a mákos és a diós sütemények terjedésének. A Monarchia
népei számosak voltak, mindegyik jellemző süteménykultúrával. A receptek és a
sütemények szabad áramlása komoly versenyt eredményezett, amelyben a legjobbak széles
körben ismertek lettek.
Vegyük például a bejglit, ami nevének hangzásánál fogva osztrák eredetűnek tekinthető.
Esetleg németnek, de németül stollennek hívják.

De mi, magyarok is a magunkénak valljuk, különösen a diósat. Karácsony nem múlhat el
nélküle. "Elmúla az újév, elmúla a vízkereszt, de nem múla el a bájgli." - mondja az
ismert kabaré-monológ.
És átvették a Monarchia többi népei is. A szlovákok - akkor még tótok - teljesen ugyanúgy

készítették, mint mi. A szlovének poticának hívták, és a mákos és diós változat mellett
többféle lekvárosat is kifejlesztettek. Itália idetartozó részein gubana néven ismerték,
Szlavóniában orehnyácsa néven, Erdély románlakta vidékein pedig cozonaci cu nuca
néven.
A Monarchia zsidó népessége challah néven, a lengyel és más szláv lakosság pedig babka
néven ismerte, ette, szerette a diós bejglit.

De mind hasonló volt. Annyira hasonló, hogy a manapság Szerbiában készülő orehnyácsa
pontosan úgy készül, mint a hazai bejgli.

Az orehnyácsa receptje nem is érdekes, mindnyájan fejből tudjuk. A képekkel csak az
azonosságot kívántam mutatni.
A bejglit szándékosan nem neveztem patkó néven, pedig úgy nőttem fel, hogy anyám,
nagyanyám patkó-formára formázták, és csak későn tudtam meg, hogy az igazi neve
bejgli. Mert patkónak hívják a patkó-formájú diós kiflit is, ami a Monarchia egyik
központjából, Pozsonyból indult hódító útjára.

Ma már az Újvilágban is az adja ezeknek a diós süteményeknek a rangját, ha eredeti
európai (osztrák, magyar, szlovák, stb.) recept alapján készítik és hirdetik.
Látjuk, a diós sütemények történelme a 19. században ért véget. Ha a következő képre
tekintünk, azt is tudjuk, miért.

Azért, mert akkor még léteztek igazi diódarálók. Nem olyanok, mint a mai 4 in 1 (négy az
egyben) univerzális konyhai aprító és őrlőgépek, amelyekkel nem lehet olyan finomra,
egyenletesre darálni a diót, mint azt nagyanyáink tudták. Ilyenre:

Tisztelt gasztronómus Kollégám, manapság nagyon el vagyunk korcsosulva. Mostanában
mindennek csak az esszenciája jön át, a felgyorsult világban nincs időnk ízlelni. Tessék
elképzelni, vannak, akik dió helyett dióesszenciát tesznek az ételbe, a süteménybe.

Hát, ilyen világot élünk. Rengeteg még a tennivalónk, amíg helyreállítjuk a dió becsületét
a gasztronómiában.
A következő sok-sok fejezet, a diós receptek megismertetése ezt célozza.
Kössük fel hát konyharuhánkat, de nem akármelyiket, hanem a diómotívumosat, és
próbáljuk végig a diós recepteket.

A dió leírása és botanikája

Előételek
Vázlat:
Aperitif-tartletek
Aszaltszilva előétel
Avokádó málnával, dióval
Bazsalikomos, parmezános pirítós
Céklasaláta almával
Dió aszalt szilvában, sonkában

Dió aszalt szilvában, szalonnában
Dió, alma, sajt
Dió előételnek
Diópástétom
Diós burgonyagombóc előételnek
Diós csirkesaláta
Diós padlizsán
Diós pirítós brokkoliszárral
Diós-fenyőmagos rolád
Dióskenyér fügedzsemmel
Dióval töltött burgonya
Dióval töltött tojás
Endívia krémsajttal, dióval
Endíviacsónakok diókrémmel
Fejedelmi saláta
Fügés diós falatok
Galambbegysaláta előétel
Gombás-diós pástétom
Katángkehely diós sajttal
Kecskesajtos pirítós
Kendermagos tyúk
Krémsajtos bundáskenyér
Krémsajtos kenyér diós pesztóval
Mamursa
Mézes-diós tofu
Muffin gombával, dióval
Ocopa
Orosz diós csirke
Pikáns juhtúró
Pikáns saláta
Pirítós kéksajttal, dióval
Sült brie sajt dióval
Tonhalas kuszkuz dióval
Zöldbabos-diós pástétom
APERITIF-TARTLETEK
(francia előétel)
Hozzávalók 36 darabhoz:
1 tekercs nyerstészta
2 alma
többféle sajt
tojás
tejszín
reszelt keménysajt
sült szalonna
fenyőmag
dióbél
méz

A tartletek kialakításához a tésztát nyújtsuk nagyon-nagyon vékonyra. Mert ha vastagra
marad, nehéz lesz. A kép szerinti mintázatú süteményszaggatóval szaggassuk ki, és tegyük
papírformákba, vagy szilikonos süteménysütő formákba.
A tölteléket többféleképpen variálhatjuk. Az a jó, ha
többféléből válogathatunk az asztalnál.
1. Igen apróra kockázott, néhány másodpercig
mikróban párolt alma, kecskesajttal, dióval,
cseppnyi mézzel.
2. Alma ugyanúgy, fetasajttal, almaszörppel, mézzel,
fenyőmaggal.
3. Igen apró darab sült szalonna tejszínnel, tojással,
reszelt sajttal (sóval, borssal).
4. További variációs lehetőségek: póréhagyma füstölt lazaccal, spenótlevél fetasajttal,
hagyma fetasajttal, stb. (Diót is komponáljunk bele.)
180 C°-os sütőben 15-20 perc sütés elég.
Melegen, langyosan vagy kihűlten egyaránt kínálhatjuk. A hozzáillő bort gondosan
válasszuk meg.
ASZALTSZILVA ELŐÉTEL
(orosz recept)
Hozzávalók:
2,25 csésze aszaltszilva
2 csésze darabos dióbél
kevés szép dióbél
3-4 gerezd fokhagyma
1,5 csésze tejföl
2 kávéskanál cukor
1 citrom leve
citromkarikák
só
Áztassuk be az aszalt szilvát forralt vízbe, majd szárítsuk le, magozzuk ki.
A darabos dióbelet és a megpucolt fokhagymát egy mozsárban törjük össze, dörzsöljük el
teljesen. Sózzuk, ízesítsük citromlével, és dörzsöljük, amíg kifehéredik.
A tejfölt édesítsük meg kevés cukorral.
A szilvák belsejébe töltsük a dióbelet. Helyezzük a szilvákat salátás tálra, öntsük rá az
édesített tejfölt, és díszítsük további dióbél-darabokkal, citromszeletekkel.

AVOKÁDÓ MÁLNÁVAL, DIÓVAL (francia
recept)
Előétel? Desszert? Bármelyik. Csupa gyümölcs.
Hozzávalók 6 személyre:
3 db szép, megfelelően érett avokádó
6 dkg jó minőségű dióbél
6 dkg friss vagy fagyasztott málna
0,5 dl gyümölcsecet
1 dl dióolaj
só, bors
A dióbelet vagdaljuk apró darabokra. Egy salátástálban oldjunk fel kevés sót a
gyümölcsecetben, és csöppet borsozzuk meg. Adjuk hozzá a málnaszemeket, a dióbelet, a
dióolajat. Keverjük össze, szósszá.
Az avokádókat előbb félbevágjuk, majd kimagozzuk, meghámozzuk, végül kb. 1 cm-es
kockákra vágjuk.
Töltsük a szószt az avokádókockákra. Villával óvatosan keverjük meg, és ebédig tegyük
félre. (Előző nap is elkészíthetjük, hűtőben eláll.)
Egyéni tányérokra merjük szét, és málnával, dióbéllel díszítsük.
BAZSALIKOMOS, PARMEZÁNOS PIRÍTÓS
(mai amerikai recept a Szilíciumvölgyből, Carter Lusher
receptje)
Hozzávalók:
2 csésze bazsalikomlevél
1 csésze reszelt parmezán sajt
1/2 csésze dióbél
só, bors
bagett kenyér
étolaj
Konyhai őrlőben a bazsalikomot durvára daráljuk. Kiöntjük, és a dióbelet is apró
darabosra aprítjuk. Összekeverjük a dióbelet a bazsalikommal, és a reszelt sajtot is
hozzákeverjük.
A kenyérszeletek mindkét oldalát megkenjük olajjal. Sütőben kb. 6 percig pirítjuk, hogy
enyhén megbarnuljanak.
A diós keverékből egy púpozott evőkanállal teszünk minden szelet kenyérre, majd néhány
percig grillezzük. De vigyázzunk, ne égjen meg.
A legkedveltebb előételek egyike.

CÉKLASALÁTA ALMÁVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
1 cékla
2 alma
fél citrom leve
egy marék aszalt szilva
egy marék dióbél
2 gerezd fokhagyma
1/2 csésze majonéz vagy tejföl
só, cukor, kevés zöldsaláta, petrezselyem zöldje
Az aszalt szilvát előbb áztassuk be, majd magvazzuk ki, szárítsuk le.
Főzzük, vagy inkább a sütőben süssük meg a céklát, majd hűtsük ki hideg vízben.
Hámozzuk meg, szeleteljük fel. Az almát is szeleteljük fel, és hintsük meg citromlével.
A fokhagymát vagdossuk apróra, és a dióbelet is. Vágjuk darabokra az aszalt szilvát is.
A céklaszeleteket, az almaszeleteket, a fokhagymát, a dióbelet és az aszalt szilvát keverjük
össze. Ízesítsük sóval, cukorral, és öntsük rá a majonézt vagy a tejfölt (legjobb felerészben
mindkettőt).
Merjük salátás tálba, díszítsük salátalevéllel, petrezselyemmel, dióbéllel.
DIÓ ASZALT SZILVÁBAN, SONKÁBAN
(északolasz előétel)
Hozzávalók 20 darabhoz:
10 dkg gorgonzola sajt
10 dkg krémsajt vagy camembert
20 db feles dióbél
20 db aszalt szilva
10 vékony szelet sonka
20 fogpiszkáló
A sonkaszeleteket vágjuk hosszában félbe.
A kétféle sajtot egy tálban villával keverjük össze. Minden aszalt szilvának a belsejébe
tegyünk a sajtból egy bő kávéskanálnyit, és a közepébe nyomjunk egy dióbelet. Tekerjük
körbe a sonkaszelettel, és szúrjuk át egy fogpiszkálóval.
Előételként tálaljuk. Az a legjobb, ha már előző nap elkészítjük, alufóliával leborítjuk, és
amikor ebéd- vagy vacsoravendégeink megjönnek, csak elővesszük a hűtőből. A vendégek
addig is elvannak, amíg a főételt felszolgáljuk.

DIÓ ASZALT SZILVÁBAN, BACON-SZALONNÁBAN
(francia előétel)
Hozzávalók 12 darabhoz:
12 db egészen nagy aszalt szilva
12 db feles dióbél
12 szelet bacon-szalonna
Egy kis hegyes késsel vágjuk fel az aszalt szilvákat hosszukban, és vegyük ki a magjukat.
Egy feles dióbél behelyezése után zárjuk újra össze a szilvák nyílását, és hogy megálljon,
egy szelet bacon-szalonnával tekerjük körbe. Szúrjuk keresztül fogpiszkálóval.
Mielőtt előételként feltálalnánk, tegyük öt percre meleg sütőbe.
DIÓ, ALMA, SAJT
(olasz recept)
Hozzávalók:
20 dkg keménysajt
1 nagy Golden alma
10 dkg dióbél
almaecet, olivaolaj
Az almát és a sajtot vágjuk kockákra.
Durvára vagdaljuk a dióbelet.
Egy tálra helyezzük mindhármat.
Kevés almaecettel és olivaolajjal öntsük meg.
Pirított kenyérrel fogyasszuk.
DIÓ ELŐÉTELNEK
(orosz recept)
Hozzávalók:
só
tejföl
majonéz
zöldfűszer
féldiók és apró darabos dióbél
fokhagyma
A tejfölt egyenlő arányban majonézzel keverjük össze.
A fokhagymát felvagdaljuk. Az apró darabos dióbélhez és az ugyancsak apróra vágott
zöldfűszerhez keverjük. Megöntjük a tejfölös-majonézes keverékkel, megsózzuk és
összekeverjük.
Ebből a keverékből egy féldióra kenünk amennyit tudunk, és lefedjük egy másik
féldióval.

A képen látható módon díszítve helyezzük tálra vagy tányérra.
DIÓPÁSTÉTOM
(orosz előétel)
Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg dióbél
5 dkg krémsajt vagy reszelt keménysajt
tejföl
A dióbelet sütőben kissé megpirítjuk. Amikor kihűlt, amennyire lehetséges, a bél
hártyáját eltávolítjuk, majd megdaráljuk a dióbelet.
A sajtot elkeverjük a tejföllel, majd hozzákeverjük a darált dióbelet.
A diópástétom egy változatában sajt helyett, vagy csökkentett sajttal leves körtét, édes
almát is reszelhetünk a pástétomba.
A pástétomot pirítóskenyér-szeletekkel kínáljuk.
DIÓS BURGONYAGOMBÓC
ELŐÉTELNEK
(közel-keleti recept)
Hozzávalók 24 golyóhoz:
3 nagy sárga burgonya
3/4 csésze liszt
só, bors
1/2 csésze dióbél
2 evőkanál mazsola
1 csésze olajban eltett zöld olajbogyó,
leszűrve
1/2 kávéskanál citromlé
1/2 kávéskanál vegyes fűszerkeverék
és esetleg 1 kávéskanál friss oregánó
Egy nagyobb lábasban forraljunk sós vizet.
A burgonyát hámozzuk meg, és daraboljuk fel. Főzzük puhára a sós vízben. A főtt
burgonyát szedjük ki egy nagyobb tálba. Rázzuk meg a tálat, hogy a burgonyadarabokból
a vízpára elszálljon, és valamivel szárazabbak legyenek. Törjük meg a burgonyát, annyira,
hogy ne maradjon darabos. Keverjük hozzá a lisztet, és megkóstolva sózzuk, borsozzuk.
Addig dolgozzunk a keveréken, amíg tészta állagú nem lesz.

A dióbelet és a mazsolát robotgépben
daráljuk össze, de ne teljesen egyenletesre,
hanem kissé darabos maradjon. Az
olajbogyót, a citromlevet és a fűszerkeveréket
is öntsük hozzá. Az olajbogyó is maradjon
kissé darabos, addig dolgoztassuk a gépet.
Nedves kézzel dolgozva golflabda-nagyságú
golyókat gyúrjunk a burgonyás tésztából.
Kézzel nyújtsuk lappá, töltsünk rá diósmazsolás-olivás keveréket, és összehajtva
alakítsuk gombóccá. A kész gombócokat tepsire rakjuk.
Ha van időnk, a gombócokat félórára hűtőbe rakhatjuk sütés előtt. Ezután választhatunk,
hogy serpenyőben vagy tepsiben süssük meg a gombócokat.
Serpenyőben a sütés igen forró olajban történik, egyszerre több gombócot sütve. Amikor a
gombócok aranybarnák, kiszedjük, és papírtörlőn felitatjuk róluk az olajat.
Ha a sütőt választjuk, a gombócokat bőséges
olivaolajban forgatjuk meg, és a tepsire
zsírpapírt fektetünk. A gombócokat a papírra
rendezzük. A sütés forrón, 200 C°-on
történik. Először a sütő alsó harmadában
sütünk 10-12 percig, majd feljebb 5-10 percig.
Először a gombócok alja barnul meg, és a
gombócok kissé meglapulnak, fent pedig a
gombóc többi része is megsül. De vigyázzunk,
ne barnuljanak meg túlságosan, és ne
olvadjanak szét.
Tálalás előtt legalább 10 percig hűtsük. Ezalatt a gombócok szilárdulnak, később nem
fognak szétesni. Csak frissen jó, nem készíthető el előre, és később nem melegíthető újra.
DIÓS CSIRKESALÁTA
(orosz előétel)
Hozzávalók 2 személyre:
0,5 kg csirkemell
2/3 csésze dióbél
1-2 gerezd fokhagyma
só, bors, tejszín
A csirkemellet enyhén sós vízben főzzük meg. Egész vékonyra vágjuk, rostokra szedjük.
A dióbelet is apróra vagdossuk, és hozzákeverjük a húshoz. A fokhagymát szintén apróra
vagdossuk, szintén hozzákeverjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Végül megöntjük a
tejszínnel.

DIÓS PADLIZSÁN
(orosz előétel)
Hozzávalók:
1 közepes padlizsán
félcsésze dióbél
1 közepes fej hagyma
2 evőkanál ecet
1 gerezd fokhagyma
félköteg petrezselyemzöld
őrölt koriander
só, bors
étolaj
esetleg gránátalma
A padlizsánt karikákra vágjuk, megsózzuk, 10-15 percig állni hagyjuk. Utána folyó vízben
lemossuk, papírtörlővel letörüljük. Olajon megsütjük. Papírtörlőre fektetjük, hogy a
fölösleges zsírt feligya.
Vagy a padlizsánt sütőben, tepsin sütjük meg, ekkor kevesebb olaj kell, és kevesebb
bajlódás van a sütéssel.
Ezután a tölteléket készítjük el. A hagymát félkarikákra vágjuk, forró vízzel megöntve
leforrázzuk, a vizet leöntjük. A hagymát ecettel keverjük.
A petrezselymet és a fokhagymát apróra vagdaljuk. A dióbelet, és ha a koriandermag
nincs megőrölve, azt is, megdaráljuk.
A töltelék anyagait kevés forró vízzel összekeverjük, a padlizsánkarikák egyik felére
rakjuk. A karika másik felét ráhajtjuk. Ha még bolondítani akarjuk, apró gránátalmadarabkákkal tehetjük.
DIÓS PIRÍTÓS BROKKOLISZÁRRAL
(olasz előétel)
Hozzávalók 8-12 szelethez:
1 vekni élesztővel készült diós kenyér
étolaj
só
brokkoliszár
2 gerezd fokhagyma, késsel megtörve
1/4 kávéskanál erőspaprika-szelet
reszelt olasz keménysajt
A pirításhoz a sütőnek 200 C°-osnak kell lennie.
A kenyeret centis vastagságúra vágjuk. A kenyérszeletek
mindkét oldalát locsoljuk meg étolajjal, és tegyük egy tepsire. Addig pirítsuk, amíg a széle
barnulni nem kezd, kb. 10 percig, majd vegyük ki a sütőből.
A brokkoliszárról vágjuk le a brokkoliszemeket, a szárát fogjuk felhasználni. Vágjuk 2-

2,5 cm hosszú darabokra. Annyi erősen sós vízben, amennyi ellepi, öt percig főzzük,
ezalatt megpuhul. Végül szűrjük le.
Egy nagyobb serpenyőt vékonyan olajozzunk be, és tegyük közepes lángra. Pároljuk meg
rajta a megtört fokhagymát, és rögtön vegyük le a tűzről. Öntsük bele az erőspaprikaszeleteket és a főtt brokkoliszárat. Keverjük össze, hogy olajos legyen.
Töltsük a brokkolit a pirítósokra, és szórjuk meg reszelt sajttal.
Melegen vagy szobahőmérsékleten tálalhatjuk. Igen egyszerű, néhány alapanyagból álló
előétel, mégis elegáns ízű.
Nem szívesen írok le olyan recepteket, amelyekhez nem mellékeltem fényképet. Most
mégis kivételt teszek, mert a következő rolád különleges.
DIÓS-FENYŐMAGOS ROLÁD
(palesztinai arab előétel)
Hozzávalók 5 személyre:
1 kg darált hús (előbb jól kiklopfolt, aztán ledarált hús)
1 csésze liszt
1 fej apróra vagdalt fehér hagyma
1 kávéskanál só
1/2 kávéskanál piros bors
3 vékony szelet szalonna
1/2 csésze dióbél
1/4 csésze fenyőmag
kevés pisztácia
1/2 csésze ecet
1/2 csésze víz
A díszítéshez:
zöld salátalevelek
1 lekapart retek
vágott petrezselyem
citromkarikák
zöldpaprika
Az apróra vagdalt hagyma 3/4-ét összekeverjük a darált hús 3/4-ével, sóval, borssal. A
darált húst egy liszttel behintett deszkán ellapítjuk. A maradék darált húst és hagymát
külön keverjük össze, ebbe a húsba keverjük az apróra vagdalt dióbelet, fenyőmagot és
pisztáciát is. Kis rudat hengergetünk belőle, és hosszában a deszkán lévő darált húsra
helyezzük. Az ellapított darált húst kétoldalt felhajtjuk, henger formájában körülvesszük
a diós húsrudat.
Az így készített rolád minden oldalát megpirítjuk, aztán fél csésze vizet és fél csésze ecetet
öntünk alá, és abban főzzük-sütjük tovább nagy lángon, amíg meg nem sül. Hogy oda ne
égjen, ha kell, kevés meleg vizet újból aláöntünk.
Ha megsült, hagyjuk kihűlni, majd kis korongokra vágjuk. Salátalevéllel, retekkarikával,

citromkarikával, zöldpaprikával, petrezselyemmel díszített tálon szervírozzuk.
DIÓSKENYÉR FÜGEDZSEMMEL
(amerikai előétel)
Hozzávalók:
néhány kisebb szelet dióskenyér
krémsajt, esetleg lapkasajt
fügedzsem
Dióskenyér nem minden pékségben kapható. De a
legkülönbözőbb dióskenyér receptek közismertek, otthon
könnyen süthetünk.
Van, aki ehhez az előételhez megpirítja a dióskenyeret, de pirítás nélkül is jó.
A dióskenyérből vágjunk néhény kisebb szeletet, mintegy 4 cm-eseket.
Válasszunk hozzá ízlésünknek megfelelő lágy krémsajtot, és kenjük meg a szeleteket.
Vagy helyezzünk rá kisebb lapka sajtot.
Ha fügedzsem nem kapható, két lehetőségünk van. Aszalt fügéből magunk készítünk, vagy
nem dzsemet, hanem aszalt fügét használunk. Mindkét esetben jól mossuk meg
felhasználás előtt. A dzsemből kis kanálkányit, a fügéből 1-2 szeletet tegyünk minden
kenyérszelet közepére.
Jó étvágyat!
DIÓVAL TÖLTÖTT BURGONYA
(kaliforniai előétel)
Hozzávalók 30 adaghoz:
15 db kisebb-közepes burgonya
1 evőkanál étolaj
1 csésze sűrű tejföl
1/2 csésze bármilyen kéksajt
1 csésze vagdalt, pirított dióbél
1/4 csésze apróra vágott mogyoróhagyma
2 szelet sült bacon-szalonna, felvagdalva
só, bors
A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő.
Vágjuk félbe a burgonyákat, olajozzuk be, és a vágott felükre állítva tegyük sütőbe
mintegy negyedórára. Amikor kivesszük, hagyjuk teljesen kihűlni, mielőtt
hozzányúlnánk.
Egy közepes tálban állítsuk össze a tölteléket. A tejfölt és a sajtot keverjük össze, keverjük
bele a diót és a hagyma felét. Végül a szalonnacsíkokat, és ízlés szerint ízesítsük sóval,
borssal.

A burgonyák felső végén vágjunk egy kis lapkát, amin megállhatnak. Fordítsuk erre a
végére, és egy kisebb kanállal vagy késsel vájjunk lyukat a burgonyákban, amibe a
tölteléket helyezhetjük. Töltsük is meg, a fölösleges tölteléket pedig mellettük helyezzük
el. Újból tegyük 10-15 percre sütőbe.
Forrón tálaljuk, a maradék hagymával körítve.
DIÓVAL TÖLTÖTT TOJÁS
(grúz recept)
Hozzávalók 10 személyre:
10 tojás
3/4 pohár dióbél
2-3 gerezd fokhagyma
1 evőkanál sáfránymag
zöld salátalevél
őrölt bors, só
almaecet
zöldfűszer
A tojásokat keményre főzzük, lehűtjük, megtisztítjuk, félbevágjuk, sárgáját kiszedjük.
A tojássárgáját darált dióbéllel, eldörzsölt fokhagymával keverjük. Sóval, borssal,
sáfránymaggal, almaecettel ízesítjük. A tojáskeverékhez valamilyen zöldfűszert is
vagdaljunk.
A tojáskeveréket a féltojásokba töltjük.
Tálaláskor salátalevéllel, vagdalt zöldfűszerrel díszítjük.
ENDÍVIA, KRÉMSAJTTAL, DIÓVAL (amerikai előétel)
Hozzávalók 64 falatra:
7-8 endívia
25 dkg krémsajt
25 dkg kéksajt
64 db feles dióbél
1 kávéskanál Worcester-szósz
kevés pirospaprika
Háztartási mixerben dolgozzuk össze a kétféle sajtot a Worcester-szósszal, egyenletesre.
Felhasználás előtt hűtőben két napra is eltehetjük.
Az endíviákat szedjük leveleikre, a leveleket mossuk és szárítsuk meg.
A sajtkeveréket kanállal mérjük az endívialevelekre. Mindegyikre helyezzünk egy feles
dióbelet. Rendezzük tálra, és végül hintsük meg kevés pirospaprikával.
Addig is, amíg az ebéd el nem készül, helyezzük az asztalra kenyérszeletekkel, és száraz
fehérbort töltsünk mellé.

Megjegyzés: A pirospaprikás meghintés elmaradhat. Endívia helyett fehérhúsú paprikát is
használhatunk.
ENDÍVIACSÓNAKOK DIÓKRÉMMEL
(olasz recept)
Hozzávalók 12 adagra:
25 dkg gorgonzola sajt, kérge nélkül darabokra vágva
legalább fél csésze szép dióbél, és 12 db feles dióbél is kell,
díszítésnek
1/3 csésze tejszín, és még ha szükséges
csipetnyi őrölt bors
4 nagy endívia, szálakra szedve
1/3 csésze méz
Robotgépben daráljuk össze a félcsészényi dióbelet a sajttal. Dolgozzuk hozzá a tejszínt, és
csippentsünk bele kevés borsot. Ha még kell hozzá tejszín, pótoljuk. Az így kapott
diókrémnek lekvár-sűrűségűnek kell lennie.
Hűtsük le, hogy megszilárduljon. Legalább félórát álljon a hűtőben, de két napig is állhat.
Az endíviaszálakat rendezzük el egy tálon, a kép szerint. Töltsük a diókrémet az endíviák
végére. Akkor lesz a legszebb, ha csillagcsövű krémkinyomóval töltjük. Rozettamintásan.
Minden rozetta tetejére egy nagyon szép féldiót nyomjunk. Csöpögtessünk a krémre
mézet, és negyedórán belül tálaljuk.
FEJEDELMI SALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
50 dkg főtt baromfihús
4 db tojás
5-8 db savanyú uborka
3-4 gerezd fokhagyma
1 csésze dióbél
majonéz
A főtt húst rostokra szedjük, és egy salátástálba terítjük. Megöntjük kevés majonézzel. Ez
az első réteg.
Rávagdaljuk a savanyú uborkát és a fokhagymát, megint kevés majonézt öntünk rá, és
kész a második réteg.
A harmadik réteg a felszeletelt főtt tojás lesz, amit a maradék majonézzel öntünk meg.
A dióbelet apróra vágjuk, magában kissé megpirítjuk, és a tetejére szórjuk.

FÜGÉS DIÓS FALATOK
(francia előétel)
Hozzávalók 32 falathoz:
8 db érett füge
16 szelet füstölt sonka
8 dkg krémsajt
32 db feles dióbél
A fügéknek vágjuk le a szárát, és hosszában
negyedeljük el azokat. A füstölt sonkaszeleteket
vágjuk félbe.
A sonkára előbb helyezzük rá a negyed fügét, a kép szerint, majd arra kis adag sajtot. A
dióbelet a sajtra nyomjuk.
Szobahőmérsékleten tálaljuk, előételként.
GALAMBBEGYSALÁTA ELŐÉTEL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg fehér sajt
20 dkg balambbegysaláta
20 dkg apró kenyérszelet
feles dióbél
borecet
dióolaj
só, bors
A galambbegysalátát mossuk meg és szárítsuk le. Rakjuk levelenként egysalátástálra. A
kenyérszeleteket - kisebb darabokra vágva - helyezzük a salátalevelekre. A sajtot vágjuk
kis négyzetekre, és helyezzük a kenyérre. Díszítsük bőven feles dióbéllel. Öntsük meg
kevés borecettel és dióolajjal. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
Ha tartalmasabb salátát akarunk, a kenyérszeletekre vékony sült húsos
szalonnaszeletkéket tehetünk.
GOMBÁS-DIÓS PÁSTÉTOM
(belga recept, Jacques Decrock receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
4 evőkanál étolaj
1 fej hagyma
10 dkg dióbél
1 evőkanál vagdalt petrezselyem
1 evőkanál száraz fehér bor
1 gerezd fokhagyma
20 dkg (friss vagy konzerv) gomba
15 dkg krémsajt

1 evőkanál majonéz
paprika, só, bors
A gombát apróra vagdaljuk, vagy robotgéppel eldolgozzuk.
A hagymát és a fokhagymát apróra vagdaljuk, az olajon 3 percig "izzasztjuk", anélkül,
hogy a színe megváltozna, és rögtön hozzáöntjük a bort, valamint az apróra vágott
gombát. Addig pároljuk, amíg a leve el nem párolog.
Szükség szerint sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük kihűlni.
A dióbelet megdaráljuk. A krémsajtot egy tálban elkeverjük az összevagdalt
petrezselyemmel, a dióbéllel és a majonézzel. A kihűlt gombát is hozzákeverjük.
Néhány kisebb szelet kenyeret megpirítunk, és háromszög-alakúra vágunk, hogy jól
mutasson.
A pástétomot a pirított kenyérszeletekre is rakhatjuk, vagy a tányérra kupacolhatjuk, a
kép szerint. Ízlés szerint díszítjük.
KATÁNGKEHELY DIÓS SAJTTAL
(olasz recept)
Hozzávalók:
20 dkg katánggyökér
20 dkg lágy sajt
10 dkg dióbél
kevés pálinka
olaj, só, bors
Tisztítsuk meg, aprítsuk fel a katángot, és pároljuk meg olajban. Paszírozzuk le. Egy
tálban a katángpürét és a lágy sajtot keverjük el. Adjunk hozzá kevés pálinkát, sózzuk,
borsozzuk. A dióbelet daráljuk finomra, és azt is keverjük hozzá. A képen látható módon
szervírozzuk, de katánglevéllel is díszíthetjük.
KECSKESAJTOS PIRÍTÓS
(francia recept)
Hozzávalók:
diós kenyér vagy bagett
kecskesajt
étolaj
bors
tejszín
esetleg pirospaprika
Kész diós bagettet vagy kenyeret használjunk. Ha nincs, előzőleg magunk készítsünk
konyhai kenyérsütő gépben 50 dkg lisztből, 1 tasak élesztőporból, némi dióolajból, 8 dkg

durvára tört dióbélből, 1 evőkanál cukorból, 8 g sóból, 3 dl
langyos vízből.
A bagettet szeleteljük fel, a diós kenyeret pedig vágjuk még
kisebb darabokra.
Tejszínhez kevés olajat keverjünk, és borsozzuk meg, ezzel
kenjük meg a kenyeret. A kecskesajt-darabokat a
kenyérszeletekre helyezzük. Ha a sajtot túl száraznak, gipszes
állagúnak érezzük, tejszín hozzáadásával javíthatunk az állagán. Ha úgy szeretjük, kevés
pirospaprikával is megszórhatjuk.
180 C°-ra állított sütőben csak megaranyozzuk a pirítóst. Néhány perc alatt kész.
KENDERMAGOS TYÚK
(orosz recept)
Hozzávalók személyenként:
7,5 dkg csirkehús
1 uborka
1 főtt tojás
1 marék aszalt szilva
1 marék dióbél
3-4 evőkanál majonéz
zöld kapor, petrezselyem, salátalevél
A csirkehúst főzzük puhára, és csontozzuk ki. Hűtsük le, és
vágjuk vékony csíkokra.
Az uborkát szeleteljük fel, az aszalt szilvát magvazzuk ki és vágjuk darabokra.
A salátaleveleket fektessük egy salátástálba, és fektessük rá az uborkaszeleteket. A
következő réteg a csirkehús, és arra szórjuk az aszalt szilvát. Rátöltjük a majonézt, és a
tetejét meghintjük dióbéllel, apróra vagdalt kaporral, petrezselyemmel.
A főtt tojást négy negyedre vágva helyezzük a tálra, és még díszíthetjük szebb dióbéldarabokkal, aszalt szilvával is. (A képen paprikaszelet is van rajta.)
KRÉMSAJTOS BUNDÁSKENYÉR
(északolasz recept)
Piemontban tojás és krémsajt keverékével sütik a bundáskenyeret. A sima, tehéntejből
készült krémsajt is jó, de ha tudunk, szerezzünk robiola nevű piemonti sajtot, amiben
juhtej és kecsketej is van. De a lényeg a dió.

Hozzávalók:
3 tojás
10 dkg krémsajt
kevés tej
fahéj, ha úgy szeretjük
méz
dió
A tojásokat mixeljük össze egy tálban a
krémsajttal. Tejjel hígíthatjuk, ha kell, és fahéjjal ízesíthetjük, ha akarjuk.
Vágjunk vastag szeleteket francia jellegű kenyérből, és mártsuk meg a tojásos
keverékben, hogy mindkét oldalukat bevonja.
Palacsintasütőben vagy hasonló konyhaedényben süssük néhány percig, majd fordítsuk
meg, hogy mindkét oldala megbarnuljon.
Tálalás előtt szórjuk meg dióbéllel, és csurgassunk rá mézet.
KRÉMSAJTOS KENYÉR DIÓS
PESZTÓVAL
(északolasz recept)
Hozzávalók:
kenyérszeletek
krémsajt
1/2 csésze metélt metélőhagyma
10 dkg durva darabos dióbél
3-4 evőkanál méz
étolaj
Robotgépben daráljuk össze a metélőhagymát és a dióbelet a mézzel és kevés étolajjal
együtt. Addig járjon a gép, amíg az így kapott diós pesztó állaga egyenletes nem lesz. Ha a
kenhetőnél sűrűbb, dolgozzunk bele még egy kevés étolajat.
A pesztót ilyen állapotban hosszabb időre is lefagyaszthatjuk.
A kenyérszeleteket előbb krémsajttal kenjük meg, arra kenjük a diós pesztót, és akár
paradicsommal is díszíthetjük, a kép szerint. De ez nem fontos.
MAMURSA
(török előétel)
Hozzávalók:
0,8 kg csirkehús
30 dkg dióbél
5 vékony karéj kenyér (a hagyományos török kukoricakenyér
helyett búzakenyér is jó)
8 gerezd fokhagyma
2 kiskanál só
2 kiskanál bors

1/2 csésze csirkehúsleves
1 kanál étolaj
2 kiskanál vörös bors
A csirkehúst 35 percig főzzük. A húst vegyük ki, szárítsuk meg, a levest tegyük félre. A
húst csontozzuk ki, a bőrét szedjük le. A húst vágjuk vékony, hosszúkás darabokra és
grillezzük meg. A dióbelet keverjük el a ledarált kenyérrel és fokhagymával. Mixerben
keverjük, míg egyenletes állagú nem lesz. Adjunk hozzá borsot és húslevest, amíg sűrű
fehér mártást nem kapunk. Öntsük a csirkehúsra. Az olajba tegyünk kevés vörös borsot,
melegítsük meg, és öntsük a diós mártásra. Szobahőmérsékleten tálaljuk.
MÉZES-DIÓS TOFU
(japán előétel)
Hozzávalók 10 darabhoz:
1 blokk közepesen szilárd tofu
rizsliszt vagy burgonyakeményítő (ha egyik sincs, búzaliszt
is jó)
étolaj
1/2 csésze majonéz
1/4 csésze méz
2 evőkanál sűrített tej
cukorral kandírozott dióbél
1 levél petrezselyem, dísznek
előfőzött rizs
A tofut kicsomagoljuk, kiborítjuk egy papírtörlőre, hogy a
nedvességet felszívja. A tetejére is borítsunk egy papírt.
Tegyük egy meleg tálra, félóráig tartsuk rajta.
A rizst megfőzzük.
A leszárított tofut 10 darabra vágjuk, félretesszük.
A majonézhez keverjük a mézet és a sűrített tejet.
Olajat melegítünk, lehetőleg wokban. Amíg melegszik, némi
rizslisztet (vagy burgonyakeményítőt) szórunk a tofura, és
megforgatjuk, hogy a liszt bevonja a tofudarabokat. Amikor
meleg az olaj, akkor tesszük a tofut a wokba. Gyenge lángon
enyhe barnásra sütjük, közben megforgatjuk. Úgy szedjük
ki az olajból, hogy közben az olaj lecsöpögjön. Erre legjobb
egy drótkosár. Papírtörlőre rakjuk ki, az olajat felitatni.
A főtt rizst tálra rakjuk, megrakjuk tofuval, és megöntjük a
mézes szósszal. Ügyeljünk rá, hogy a rizsre is jusson a
szószból. A tetejére frissen karamellizált dióbelet szórunk, és
tofudarabonként egy szál petrezselyemmel díszítjük.
Úgy a legjobb, ha azonnal tálaljuk.

MUFFIN GOMBÁVAL, DIÓVAL
(francia előétel)
Hozzávalók 12 darabhoz:
22,5 dkg liszt
1 kávéskanál só
3/4 zacskó szódabikarbóna
2 tojás
0,8 dl dióolaj
1 joghurt
0,2 dl fehérbor
15 dkg gomba
kevés vaj
8 dkg dióbél
10 dkg zöldsaláta
A muffin sütéséhez 180 C°-os sütő kell. Amíg a sütő melegszik, a salátakörítést állítjuk
össze. A gombát apróra vágjuk, kevés vajon megpároljuk. A dióbelet is apróra vágjuk, egy
serpenyőben megpirítjuk. A salátát megmossuk, és egy tálra rendezzük.
A muffin száraz hozzávalóit összekeverjük. A nedves hozzávalókból a tojást felverjük.
Hozzákeverjük a dióolajat, a joghurtot, majd a fehérbort. A száraz és a nedves
hozzávalókat összekeverjük, és hozzákeverjük a párolt gombát és a pirított dióbelet. Ha
kell, sóval, borssal ízesíthetjük. Tizenkét sütőformába osztjuk, és húsz percig sütjük.
A salátás tálon tálaljuk.
OCOPA
(perui előétel)
Hozzávalók:
1 kg sárga burgonya
1/2 csésze darált dióbél
15 dkg túró
1/2 fejes saláta
1/2 csésze olaj
3 sárga paprika
2 főtt tojás
só, bors
A burgonyákat meghámozzuk, kettőbe vágjuk. A paprikát apróra vágjuk. Megfőzzük a
félburgonyákat, és egy tálba rakjuk. A túrót, a paprikát, a diót és az olajat keverjük, majd
főzzük össze ha kell, kevés vízzel, amennyire egynemű lehet. Sózzuk, borsozzuk. Ezzel a
szósszal öntsük le a burgonyát, salátalevéllel és a negyedekre vágott főtt tojásokkal
díszítsük a tányéron.

OROSZ DIÓS CSIRKE
Hozzávalók 2 személyre:
1 csirke
30 dkg hagyma
30 dkg dióbél
2 evőkanál liszt
10 dkg vaj
2 tojás sárgája
citromlé
bors, szegfűszeg, szerecsendió, koriander
kevés petrezselyem, salátalevél
Megfőzzük, és hagyjuk kihűlni a csirkét.
Kicsontozzuk a csirkét, és leszűrjük a főzőlevet.
A hagymát (húsdarálón) daráljuk le.
Olvasszuk meg a vajat, adjuk a ledarált hagymát a vajhoz, majd gyengén, enyhe
aranyszínűre pirítsuk meg. Ekkor adjunk hozzá kevés lisztet, és öntsük fel főzőlével.
Keverjük egyenletes szósszá. Inkább sűrű legyen, mint híg. A dió fele mennyiségét
tördeljük (vágjuk) kisebb darabokra, keverjük el a tojássárgájával, és így keverjük a
szószba. Keverjük egyenletesre, közben kóstolgassuk, sózzuk, citromlével és fűszerekkel
ízesítsük.
Vágjuk fel a csirkehúst, és rendezzük el egy nagyobb tányéron. Öntsük le a diószósszal.
Díszítsük feles dióbéllel, petrezselyemmel, korianderrel, salátalevéllel.
PIKÁNS JUHTÚRÓ
(német recept)
Hozzávalók:
20 dkg juhtúró (ha nincs, fetasajt is jó,
fokhagymával ízesítve)
fél alma (édes legyen)
2 marék mazsola
1 marék apróra vágott zöldpetrezselyem
10 dkg dióbél
1 piros színű paprika
1 evőkanál joghurt
1 evőkanál almalé
A túrót vagy sajtot darabokra morzsoljuk.
Egy édes alma húsának felét kockákra vágjuk.
A paprika húsát apróra vágjuk, és ugyancsak apróra vágjuk a zöldpetrezselymet és a
dióbelet is.
Az összes hozzávalót botmixerrel összemixeljük, egyenletesre. Jól kenhető állagú

keveréket kapunk, amivel kisebb szelet kenyereket kenünk meg.
Almaszeletekkel és féldiókkal díszített tányérokon szervírozzuk.
PIKÁNS SALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók 2 személyre:
20 dkg főtt vagy füstölt csirkehús
2-3 db friss vagy ecetes uborka
3 főtt tojás
10 dkg aszalt szilva
10 dkg vagdalt dióbél
2 dl majonéz
Az apróra, vékonyra vagdalt húst a salátástál aljára terítjük. Rá a karikára vágott
uborkát, tojást, valamint a kisebb darabokra vágott aszalt szilvát. Minden réteget különkülön megöntünk majonézzel. A dióbelet a tetejére szórjuk. Ha akarjuk, előbb
megpiríthatjuk.
PIRÍTÓS KÉKSAJTTAL, DIÓVAL
(holland recept)
Hozzávalók:
kenyérszeletek
1 körte
majonéz
kéksajt
szép dióbél
Kéksajtból ajánlott a dán kéksajt, dióbélből pedig a
magyar.
A körtét vágjuk vékony szeletekre, a kenyérszeletek méretének megfelelően.
A kenyérszeleteket sütőben melegítsük elő, jó, ha enyhén megpirulnak. A sütőből kivéve
kenjük meg vékonyan majonézzel. Fektessünk minden szeletre egy körteszeletet, és
kenjünk rá kéksajtot. A kenyérszeletek nagyságának megfelelően rakjuk tele szép, feles
dióbéllel.
Közben a sütőt melegítsük fel 180 C°-ig. Tegyük sütőbe a pirítósokat, és addig tartsuk
bent, amíg a kéksajt olvadni nem kezd.
Melegen, előételként szervírozzuk.

SÜLT BRIE SAJT
(kaliforniai előétel)
Hozzávalók 2 sajthoz:
2 evőkanál vaj vagy étolaj
1/3 csésze vagdalt paprikahús, piros kaliforniai
paprikából
2 evőkanálnyi vékony zöldhagymakarika
1/2 csésze nagyobb darabos dióbél
só, bors
2 csomag 12,5 dkg-os brie sajt
Egy nagyobb serpenyőben megmelegítjük az olajat,
és 2-3 percig pároljuk benne a paprikát és a
hagymát. A diót is belekeverjük egy percre.
Levesszük a tűzről, sóval, borssal ízesítjük.
A két sajtot tűzálló tálra helyezzük, és osszuk rájuk a zöldséges-diós keveréket. 180 C°-on
15-20 percig süssük, addig, amíg a sajt olvadni nem kezd.
TONHALAS KUSZKUZ DIÓVAL
(kaliforniai előétel)
Hozzávalók 4 személyre:
3/4 csésze vagdalt dióbél
1 kis fej hagyma, vagdalva
25 dkg nagyszemű kuszkuz
2,5 csésze víz
2 doboz, összesen 35 dkg konzerv-tonhal
2 evőkanál olajbogyó, mag nélkül
2 evőkanál kapribogyó
1/3 csészényi vagdalt petrezselyemzöld
1-1 evőkanál reszelt citromhéj és citromlé
só, bors
A diót olaj nélkül megpirítjuk közepes lángon.
1-2 perc alatt aranyszínt fog kapni. Félretesszük.
Egy lábast olajozzunk be, és közepes lángon dinszteljük meg benne a hagymát. Keverjük
hozzá a kuszkuz-szemeket, és süssük, amíg egy kis színt nem kapnak. Öntsük fel vízzel,
fedjük le, és csökkentsük a lángot. Hagyjuk lassan forrni 8-10 percig, majd vegyük le a
tűzről.
Adjuk hozzá a tonhalat, az olajbogyót, kapribogyót, petrezselymet, citromhéjat,
citromlevet, végül a dióbél nagyját. Sózzuk, borsozzuk.
Amikor tálaljuk, a tányérokra salátalevelet és paradicsomszeleteket helyezünk, és arra
tornyozzuk a kuszkuz-keveréket. A maradék dióbéllel dekoráljuk.

ZÖLDBABOS-DIÓS PÁSTÉTOM
(amerikai recept, Joanna Piatek receptje)
Hozzávalók 11 csésze pástétomhoz:
45 dkg párolt zöldbab (konzerv is jó)
1 csésze pirított dióbél
1 nagy hagyma
és még 1/4 hagyma
2 evőkanál étolaj
3 nagy, keményre főtt tojás
2 evőkanál majonéz
só, bors
vágjuk fel az egész hagymát. Pirítsuk meg az olajban, amíg lágy, aranyszínű nem lesz.
Öntsük hozzá a zöldbabot, a dióbelet, adjuk hozzá a főtt tojásokat, valamint az 1/4 fej
nyers hagymát. Robotgéppel dolgozzuk össze. Nem kell teljesen homogénnek lennie, elég,
ha durván összedolgoztuk. Keverjük hozzá a majonézt is. Ízesítsük, majd tegyük hűtőbe.
A pástétomot húsok mellé adhatjuk. Vagy például paradicsomot is tölthetünk vele, és
előételként esszük.
A dió leírása és botanikája

Levesek
Vázlat:
Birkahúsleves angyalgyökérrel, dióval
Burgonyakrémleves dióval
Céklaleves diós sűrítéssel
Csirkehúsleves dióval
Csirkeleves vesebetegeknek
Dióleves
Dióleves 2
Diós gombakrémleves
Édeskömény leves dióval, sajttal
Galambleves dióval
Harcsó
Harcsó csirkéből
Harcsó marhahúsból
Harcsó hagyományosan
Harcsó tokhalból
Hideg paradicsomleves dióval
Hideg uborkaleves dióval
Paprikakrémleves dióval
Sütőtökleves

Sütőtökleves pirított dióval
Tarator
Tarator2
Tarkabableves dióval
Tökleves
Zellerkrémleves dióval
BIRKAHÚSLEVES ANGYALGYÖKÉRREL, DIÓVAL
(tajvani kínai recept)
Hozzávalók 8 személyre:
20 dkg zsírmentes birkahús
10 dkg dióbél
2 dkg angyalgyökér
csipetnyi pirospaprika
5 szem ehető piros kínai gyöngy (juju)
1 ánizsmag
1 szelet szárított narancshéj
1 zöldhagyma
2 köteg friss gyömbér
só
1/2 csésze rizsbor
8 csésze húsleves, leveskockából
Az angyalgyökér (Angelica sinensis) az egyik leggyakrabban használt kínai gyógynövény.
A leveskockából készített húslevesbe helyezzük a birkahúst, és zöldhagyma, gyömbér
hozzáadásával erős lángon felforraljuk. Amikor forr, a habját leszedjük, és további tíz
percig forraljuk.
A dióbelet nem aprítjuk fel, hanem felesen tesszük a levesbe, együtt az angyalgyökérrel,
ánizsmaggal, narancshéjjal, ha be tudtuk szerezni, a kínai gyönggyel és a pirospaprikával.
Közepes lángon addig főzzük, amíg mintegy egyharmada el nem fő. Ekkor levesszük a
tűzről.
A levesbe öntjük a rizsbort, és ízlés szerint megsózzuk.
Ennek a levesnek, minden kínai ételnek, komoly gyógyhatása is van. Alacsony vérnyomás
ellen jó, gazdagítja a vért, de mindenek előtt a nők számára ajánlott.
BURGONYAKRÉMLEVES DIÓVAL
(perui recept)
Hozzávalók 2 személyre:
2 csésze főtt krumpli, meghámozva, pürévé törve
lefagyasztott szalmaburgonya
3/4 csésze darabos dióbél
1/4 csésze tejszín
10 dkg krémsajt
3 csésze tej

1 fej hagyma
csipetnyi szerecsendió
3 kanál vaj
1/3 csésze apróra vágott kaporlevél
1 evőkanál csirkehúsleves sűrítmény, leveskockából
só, bors
A krumplipürét a szokásos módon, 1 pohár tejjel, két kanál vajjal készítjük.
Keverjük össze a dióbél nagyobb részét a felvagdalt hagymával, a krémsajttal, a tejszínnel
és 1/2 csésze langyos tejjel. Keverjük hozzá a csirkehúsleves-sűrítményt is. Ízesítsük
szerecsendióval, kevés borssal, kaporral. Végül a krumplipürével is keverjük össze.
Egy edényben olvasszunk fel egy kanál vajat, öntsük hozzá a maradék tejet, és gyenge
lángon ebben melegítsük burgonyás keverékünket. Kóstoljuk meg, kell-e ízesíteni. Öt
percnyi forralás elég. Krémleves állagú legyen.
Közben a lefagyasztott szalmaburgonyát sütjük ki bő olajon, aranyszínűre. Kiszedjük az
olajból, és papírra helyezve az olajat felitatjuk a burgonyáról. Az olajban a maradék
dióbelet pirítjuk meg, kevés sóval, majd azt is kiszedjük. A szalmaburgonyát is, a pirított
dióbelet is a burgonyakrém-levesre tesszük. Így tálaljuk, de előtte még ízlés szerint
petrezselyemmel, kaporral is díszítjük.
CÉKLALEVES SZARDELLÁS-DIÓS SŰRÍTÉSSEL
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1,2 kg (3 közepes méretű) cékla, szárastól, levéllel együtt
1 evőkanál étolaj
1 fej hagyma, szeletekre vágva
kevés só, bors
5 dkg (félcsészényi) dióbél
8 db szardella (konzervből, leöblítve)
további 2 evőkanál étolaj
A céklákról vágjuk le a levelet, öblítsük le, daraboljuk fel, tegyük félre. A céklákat
hámozzuk meg, és vágjuk vastag szeletekre.
Egy nagyobb lábasban egy kanál olajon pirítsuk meg a hagymát. Tegyük bele a céklát,
sózzuk meg. Kavargatva pároljuk 5-10 percig. Töltsük fel 4 csésze vízzel, (esetleg
húslevessel), forraljuk fel, fedjük le, és főzzük további háromnegyed óráig, amíg a cékla
meg nem fő. Kavarjuk meg többször. Közben, félóra elteltével tegyük bele a vagdalt
céklalevelet is.
Amíg a cékla fő, készítsük el a szardellás-diós sűrítést. Robotgépben két kanál olajjal
daráljuk össze a szardellát a dióval. Addig dolgozzunk rajta, amíg sűrű paszta állagú nem
lesz. Ha túl sűrűnek találjuk, kevés olajjal hígíthatjuk. Amikor kész, egy kisebb tálba
tegyük át.
A megfőtt céklát mixerrel pürésítsük el. Ízesítsük borssal, és még sózhatjuk is.

Merjük a céklalevest egyéni tálkákba, és tegyük az asztalra a diós pasztát is. Egy-egy bő
kanállal ajánlott szedni belőle a levesbe.
CSIRKEHÚSLEVES DIÓVAL
(grúz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 csirke
20 dkg hagyma
2 evőkanál apró darabos dióbél
petrezselyemzöld
ecet, só, bors
A csirkét daraboljuk fel, kb. 10 darabra.
A hagymát vagdaljuk össze, és keverjük össze az ugyancsak vagdalt petrezselyemzölddel.
Keverjük hozzá az apró dióbelet, majd sózzuk, borsozzuk.
A hagymás-diós keveréket és a húsdarabokat váltakozva rakjuk fazékba, és csak annyi
vizet töltsünk rá, hogy elfedje. Savanyítsuk ecettel, és főzzük készre. Közben időnként
kavarjuk meg.
Tálaláskor vagdalt zöldfűszerrel szórjuk meg.
CSIRKELEVES VESEBETEGEKNEK
(kínai recept)
Nemcsak vesebetegeknek ajánlott ez a gyógyhatású kínai leves,
hanem azoknak is, akik gyakori vizeletürítésben szenvednek. A
dióbél - mint a dióbél gyógyhatásával foglalkozó fejezetben is
olvashattuk - a kínaiaknál vesegyógyszer.
Hozzávalók:
25 dkg dióbél
25 dkg (bőr- és zsírmentes) csirkehús
25 dkg szárított mandarinhéj
3 dkg Eucommia-kéreg
Most álljunk meg egy pillanatra. Mi is az az
eucommia? Nem egy különlegesség, Kínában széltében
elterjedt fa, magyar neve szillevelű gumifa, kínai neve
duzhong vagy más átiratban tu chung.
Magyarországon is megtalálható arborétumban,
például az erdőtelki arborétumban is.
De ott nem szabad a kérgét megvágni. Legegyszerűbben úgy szerezhetjük be, ha
bármelyik kínai kereskedőt megkérjük, hozasson már Kínából egy kevés gumifa-kérget.
Némi készpénzért biztosan meghozatják.

A többi hozzávaló beszerzése nem okozhat gondot.
Dióbél mindig van minden rendes háztartásban,
csirkehús is, és ha nem dobjuk ki, hanem megszárítva
eltesszük a mandarin héját, az is megvan ingyen.
A hozzávalókat felaprítjuk, majd 3 l vízben félórán át
kell főzni. Félóra elteltével a lángot takarékra állítjuk,
és enyhén forraljuk további három órán át.
Végül megsózzuk, és mint a csirkehúslevest szoktuk, jó
étvággyal megesszük.
DIÓLEVES (francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
15 dkg dióbél
1 gerezd fokhagyma
1 db szárnyas leveskocka
1 l víz
1,5 dl tejszín
só, bors
A dióleves nem idegen a magyar konyhától, 17.-18. századi hazai szakácskönyvek már
foglalkoznak vele. Aztán, sajnos, nálunk kiment a divatból.
Az összevágott dióbelet keverjük el az apróra vágott fokhagymával, és a leveskockával
együtt dobjuk a vízbe. Forraljuk fel. Adjuk hozzá a tejszínt, jól keverjük fel, sózzuk,
borsozzuk.
DIÓLEVES (grúz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
16 dkg dióbél
2 fej közepes hagyma
1 evőkanál liszt
1 kávéskanál 3 %-os almaecet
5 dkg vaj
3 tojássárgája
1 köteg petrezselyemzöld
kevés zöld koriander és kapor
só
A dióbelet mozsárban törjük össze, vagy ledaráljuk. A hagymát apróra vágjuk, és a
dióbéllel együtt fazékba tesszük. Kevés vízzel rövid ideig pároljuk.
1,5 liter vízbe belekeverjük a lisztet és az ecetet. Megforrósítjuk, és mielőtt forrna,
összeöntjük a párolt hagymával, dióbéllel. Megsózzuk, majd a forrástól számított 10-15
perc múlva hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet, a koriandert, kaprot, és amint
újból felforrt, levesszük a tűzről. A levesestálban elkeverjük a tojássárgákat, és állandó
keverés mellett ráöntjük a levest. Meghintjük apróra vágott petrezselyemzölddel, és

tálalás előtt még ráadjuk a vajat.
DIÓS GOMBAKRÉMLEVES
(angol recept, Delia Smith receptje)
Hozzávalók 8 személyre:
2,5 dkg szárított vargánya
5 dkg vaj
11 dkg friss vagy konzerv csiperke, felvagdalva
2 db közepes sárgarépa, felvagdalva
2 db zellergumó, felvagdalva
1 közepes hagyma, felvagdalva
1 póréhagyma, felvagdalva
2 babérlevél
1 csapott kávéskanál friss kakukfű
1 csapott kávéskanál friss zsálya
2 gerezd fokhagyma
só
további 22 dkg csiperkegomba
12 dkg darált dióbél
3 dkg vaj
0,8 dl tejföl vagy tejszín
0,8 dl száraz sherry
1/2 kávéskanál citromlé
só, bors
Tegyük a szárított gombát 3 dl forró vízbe, és áztassuk benne félórán át. Közben egy nagy
fazékban olvasszuk fel az 5 dkg vajat, és pároljuk meg rajta együtt a 11 dkg gombát, az
előkészített zöldségeket, fűszereket és az eldörzsölt fokhagymát. Gyenge lángon addig
kavargassuk, amíg a vaj szemmel láthatóan mindet be nem vonja. Ekkor tegyük hozzá a
beáztatott gombát, az áztatólével együtt, és öntsük fel 2 l forró vízzel. Némi só hozzáadása
után forraljuk fel, majd egészen gyenge lángon inkább csak pároljuk, mint főzzük, egy
órán át.
Egy óra elteltével a levest szűrjük át egy másik fazékba. A zöldségek közül vegyük ki a
babérleveleket, a többi párolt zöldséget háztartási robotgépben dolgozzuk pürévé. Kevés
leves-levét is öntsünk hozzá, hogy sima állagú pürét kapjunk. Öntsük a pürét a leves többi
levéhez, és kavarjuk egyenletesre, krémleves állagúra.
Törüljük ki az első fazekat egy papírtörlővel, és tegyük vissza a tűzhelyre 3 dkg vajjal. A
22 dkg-nyi gombából a négy legszebb fejet egészben, a többi gombát pedig felvagdalva
enyhén, 5 percig pároljuk meg rajta.
Töltsük a párolt gombát a krémlevesbe, de a négy egész fejet tegyük félre. Keverjük a
levesbe a darált dióbelet is. Kóstoljuk meg, ízesítsük sóval, borssal, és főzzük együtt 10
percig.
Közben vegyük elő legélesebb késünket, és a négy gombafejet vágjuk egészen vékony
szeletekre. Ezekkel a szeletekkel díszíthetjük krémlevesünket. A tejfölt (tejszínt), sherryt
és citromlevet a kész, tálba mert leves tetejére öntjük, dekoratív díszítésként. És a párolt,

szinte még nyers gombaszeleteket is.
ÉDESKÖMÉNY LEVES DIÓVAL, SAJTTAL
(amerikai recept, Christine Leopold pályázatnyertes
receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
1 nagyobb gumó édeskömény, negyedekre vágva
2 evőkanál étolaj
1 fehér póréhagyma, felvágva
1 tányér burgonya hámozva, kockákra vágva
2 csésze csirkehúsleves
2 evőkanál száraz sherry
1 pohár sör
1 csésze durvára vágott, pirított dióbél
1 csésze elmorzsolt márványsajt
1 citrom apróra vágott héja
1 evőkanál elmetélt metélőhagyma
só, bors
Melegítsük elő a sütőt. Az édeskömény negyedeket egy kanál étolajon addig süssük, amíg
aranybarnák nem lesznek, ez kb. 15-20 perc alatt következik be. Sütés előtt ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk meg.
Egy közepes méretű edényben a másik kanál olajon tegyük fel pirulni a póréhagymát
közepesnél kisebb lángon, állandóan kevergetve. Fedjük be az edényt, és hadd párolódjon
öt percig, amíg áttetsző nem lesz. Ekkor öntsük bele a burgonyát és a húslevest, és
forraljuk fel. Ha forr, takaréklángon főzzük tovább, amíg a burgonya meg nem fő. Ez kb.
20 perc. A burgonyából keverjünk egyenletes pürét.
Hagyjuk az édesköményt kihűlni. Ha már nem túl forró, vágjuk kisebb, mintegy 2,5 cm-es
csíkokra. Adjuk hozzá a burgonyás keveréket, a sherry-t és annyi sört, hogy megkapjuk a
leves kívánt állagát. Keverjük bele a dióbelet is, és kóstoljuk meg. Ha még kell, sózhatjuk,
borsozhatjuk.
A márványsajt-darabokat és a citromhéjat a kész levesbe tegyük, és még a tányéron is
gazdagíthatjuk velük a levest. Kevés metélőhagymával is, és ha gondoljuk, még dióbéllel
is.
GALAMBLEVES DIÓVAL
(marokkói recept, chorba néven)
Hozzávalók:
2 db, közel félkilós galamb
2 fej hagyma
10 dkg apróra vágott zöldhagyma
10 dkg darált dióbél
2 dkg vaj (avas is lehet)
1 köteg zöldpetrezselyem
1 köteg koriander

1/2 kávéskanál gyömbérpor
1 szál fahéj
só, bors
személyenként 1 db feles dióbél, dísznek
A hagymát tisztítsuk meg, és vágjuk fel. A zöldhagymát tisztítsuk meg,
öblítsük le.
A petrezselymet és a koriandert öblítsük le, kössük kötegbe.
A galambhúst a hagymával, petrezselyemmel és korianderrel együtt annyi vízben főzzük
meg, hogy ellepje. (A zöldhagymát ne tegyük bele.) Tegyük a főzőlébe a fahéjat, a vajat, a
gyömbérport is, sózzuk, borsozzuk. Főzzük egy órán át.
a főzési idő leteltével a petrezselyem- és koriander-köteget szedjük ki a levesből.
Szedjük ki a galambhúst is, és kézzel csontozzuk ki. A húst tegyük vissza a levesbe, és
tegyük hozzá a zöldhagymát és a darált dióbelet.
Fakanállal kevergetve még öt percig főzzük. Amikor tányérokba szedjük, szép dióbéllel
díszítsük.
HARCSÓ (grúz hús- vagy halleves)
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg tokhal
4 fej hagyma
1 szál sárgarépa
2-2 db petrezselyemgyökér és zellergumó
1 babérlevél
5 szem bors
1 evőkanál liszt
2-3 gerezd fokhagyma
1/2 kávéskanál koriandermag
1 kávéskanál kaukázusi fűszerkeverék
1 csésze darált dióbél
paradicsom- vagy szilvapüré
őrölt bors, zöldpetrezselyem, kapor vagy korianderlevél
A hozzávalók közül a "kaukázusi fűszerkeverék" igényel magyarázatot,
aminek a grúz elnevezése (fonetikusan) hmeli-szunyeli. Valójában szárított
és porrá tört sokféle fűszer keveréke, amely bazsalikomból, paprikából,
petrezselyemből, zellerből, korianderből, babérlevélből, majoránnából és
még vagy négyféle helyi, kaukázusi fűszerből áll.
Először teljesen megfőzzük a megtisztított halat. Együtt főzzük az egész fej hagymával,
sárgarépával, petrezselyemmel, zellergumóval. Babérlevelet, borsot is teszünk a főzővízbe,
és megsózzuk.
Amíg fő, előmelegítjük a paradicsompürét vagy a szilvapürét, amelyiket szeretjük.

Amikor megfőtt, a levesből kiemeljük a halhúst, és apró darabokra vágjuk.
A levest leszűrjük. Ha van rajta zsír, leszedjük.
A főtt hagymát apróra vágjuk, és zsiradékon megpároljuk. Meghintjük liszttel,
megkeverjük, és összesen öt percig piríjuk.
A hagymás rántásra ráöntjük a levest, és felforraljuk. Amikor forr, belerakjuk a halhúst,
és további 10 percig főzzük. Ezalatt megtisztítjuk és eldörzsöljük a fokhagymagerezdeket,
majd belekeverjük a levesbe. Nem hagyjuk a levest magában főni, hanem a
koriandermagot is beleszórjuk, apróra vágjuk a zöldpetrezselymet, és azt is beletesszük,
ugyanígy a kapor zöldjét is. Megborsozzuk. Beleöntjük a meleg paradicsompürét vagy
szilvapürét.
És a darált dióbelet is.
Figyelem! A grúzok a harcsót ekkor még tovább szokták sűríteni. Lángost forró vízben
megpuhítanak, és szitán (?) áttörve keverik a levesbe.
Mindezt 10 perc alatt.
A tűzről levéve tálalják, maradék zöldfűszerekkel díszítve.
HARCSÓ CSIRKÉBŐL
(grúz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1 közepes méretű csirke
80 dkg paradicsom
4 fej hagyma
3-4 gerezd fokhagyma
1 pohár dióbél
1 kávéskanál őrölt sáfránymag
4 szál zeller
bors, só
A csirkét mossuk meg, és vágjuk 3-4 dekás darabokra. Egy fazékban öntsük föl 4 liter
vízzel, és forraljuk fel. A habját szedjük le, a tüzet csökkentsük le, a levest főzzük tovább
mérsékelt lángon. Negyedórával az előtt, hogy a főzést befejeznénk, öntsük hozzá az
apróra vágott hagymát.
A paradicsomot forró vízzel forrázzuk le. Törjük át aprószemű szitán. Az áttört
paradicsomot főzzük 10 percig.
A diót, fokhagymát, zellert együtt daráljuk le. Sózzuk meg, borssal, sáfránymaggal
ízesítsük. Keverjük össze a forró paradicsommal, és együtt pároljuk még öt percig.
A csirkehúslevest a diós keverékkel habarjuk be. Forraljuk fel, és főzzük együtt öt percig.
Zöldfűszerrel megszórtan tálaljuk.

HARCSÓ MARHAHÚSBÓL
(grúz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
0,5 kg zsírmentes marhahús
2 l víz
1/4-1/3 csésze rizs
2 fej hagyma
0,5 csésze darált dióbél
2-3 gerezd fokhagyma
1 kávéskanál kaukázusi fűszerkeverék
1 evőkanál apróra vágott zöldpetrezselyem
0,5 kávéskanál szárított bazsalikom
0,5 kávéskanál pirospaprika
1/4 csésze szilvapüré vagy gránátalmalé
só
A szilvapüré nem szokásos eleme a magyar konyhának, ezért röviden
megemlítem.
Házilag készítendő, általában kisebb gyümölcsű, gyakran nem teljesen
érett szilvából.
1 kg szilvát húsdarálón ledarálunk, cukorral és sóval (például 5 dkg
cukorral és 2 dkg sóval) ízlés szerint ízesítjük, kevés eldörzsölt
fokhagymával és pirospaprikával pikáns ízt adunk neki, és a grúz
konyha szokása szerint mint mindenhez, ehhez is adunk kevés kaprot és őrölt
koriandermagot. Ahogy van, az egészet felforraljuk. Amikor felforrott, frissen a legjobb,
de befőttes üvegben el is tehetjük a következő grúz diós étel készítéséig.
Most már hozzákezdhetünk a diós marhahúsleves, a harcsó elkészítéséhez.
A marhahúst kockákra vágjuk, és hideg vízben feltesszük főni. Felforrás után a habját
lemerjük. A lángot takarékra állítjuk, és a marhahúst 1-1,5 óra alatt puhára főzzük.
Amikor a hús puha, a levesbe öntjük a rizst, megsózzuk, és további 10 percig főzzük.
A hagymát apróra vágjuk, enyhén megpirítjuk, és a levesbe tesszük. Van, aki nem pirítja,
hanem nyersen teszi a vagdalt hagymát a levesbe.
A leveshez hozzáadjuk a darált dióbelet, az apróra vágott zöldpetrezselymet, bazsalikomot,
paprikát, fűszerkeveréket, valamint a sűrítést és ízesítést szolgáló édes-savanyú szilvapürét
vagy gránátalmalevet.
(Ennek a harcsóreceptnek a szerzője az előző recepthez képest azért nem ajánlja a
paradicsompürét, mert az elveszi, csökkenti a harcsó jellegzetesen fűszeres aromáját.)
Amikor minden említett hozzávalót a levesbe főztünk, öt perc múlva levehetjük a levest a
tűzről. A fokhagymát mozsárban zúzzuk össze, és a kész levesbe tesszük. Fedő alatt tíz
percig állni hagyjuk.
Tálaláskor apróra vágott zöldfűszerekkel díszítjük.

HARCSÓ HAGYOMÁNYOSAN
(grúz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
0,5 kg zsírmentes marhahús
2,5 l víz
3-4 fej vöröshagyma
1/3 csésze rizs
1/4 csésze friss gránátalmalé
(vagy 0,5 kg friss paradicsom)
(vagy 0,5 pohár paradicsompüré)
(vagy 2 evőkanál szilvapüré)
1 csésze darált dióbél
8-8 szál korianderlevél és petrezselyemlevél
2 kávéskanál kaukázusi fűszerkeverék
3-4 gerezd fokhagyma
0,5 kávéskanál őrölt koriandermag
1 szál petrezselyem
10 szem bors
késhegynyi pirospaprika
3 evőkanál babérlevél
1 kávéskanál liszt
A marhahúst megmossuk, 3-4 cm-es kockákra vágjuk, és hideg vízben feltesszük főni. A
feljövő habot lemerjük a tetejéről. 1,5-2 óra főzés után a húst kiszedjük a levesből, és a
levest leszűrjük.
A hagymát megpucoljuk, apróra vágjuk, zsiradékon megpároljuk, és ráöntjük a lisztet,
megkavarjuk.
A levest újból felforraljuk. Forráskor beleöntjük a rizst, és újból a levesbe rakjuk a húst.
Megsózzuk, és a levesbe öntjük a párolt hagymát. Belefőzzük a petrezselyemgyökeret, és
ízesítjük a levest koriandermaggal, babérlevéllel, borssal, pirospaprikával.
Mintegy negyedórányi főzés után, amikor a rizs már majdnem megfőtt, beleöntjük a
darált dióbelet, és azzal együtt még 5 percig főzzük.
Ekkor öntjük a levesbe a friss gránátalmalevet, amikor már a főzést befejeztük. Ekkor
még fűszerkeverékkel, petrezselyemzölddel, pirospaprikával tovább ízesítjük. De már ne
főzzük két percnél tovább.
A tűzről levéve adjuk hozzá a mozsárban eldörzsölt fokhagymát és a koriander zöldjét.
Még 3-4 percig tartsuk lezárt fedő alatt, és csak aztán merjük tányérokra.

HARCSÓ TOKHALBÓL
(grúz recept)
Hozzávalók:
félkiló tokhal
4 fej hagyma
1 szál sárgarépa
2 szál petrezselyemgyökér
2 zeller szárastul, gumóstul
1 babérlevél
5 db szemes bors
1 evőkanál liszt
2-3 gerezd fokhagyma
1/2 kávéskanál koriandermag
1 pohár apróra tört dióbél
paradicsom ízlés szerint
petrezselyemzöld és egyéb zöldfűszerek ízlés szerint
A halat feltesszük főni, és félig meg is főzzük. Ekkor hozzáadjunk egy hagymát egészben,
továbbá a sárgarépát, petrezselymet, zellert, babérlevelet, szemes borsot, végül megsózzuk.
Amíg a hal fő, ha paradicsomot is adunk a harcsóhoz, most főzzük meg, majd törjük át
aprószemű szitán.
Amikor a hal megfőtt, kiszedjük, apró darabokra vágjuk. A levest átszűrjük. Ha van
zsírja, leszedjük, másik fazékba tesszük át, azon feltesszük a másik három hagymát,
apróra vágva, és megpároljuk. Megszórjuk a liszttel, megkeverjük, és még öt percig
pároljuk. Ezután felöntjük az átszűrt levessel. Amikor forrni kezd, visszarakjuk a levesbe
a haldarabokat, és további 10 percig főzzük.
Tíz perc elteltével már nem főzzük tovább, csak hozzáadjuk a megtört fokhagymát, a
koriandermagot, az apróra vágott zöldfűszereket, esetleg az áttört paradicsomot, végül a
már hűlő leveshez az apró dióbelet.
Tálaláskor a tányérokra szedett harcsóra szórjunk apróra vágott petrezselymet vagy
másféle zöldfűszert.

HIDEG PARADICSOMLEVES DIÓVAL
(spanyol recept)
Hozzávalók 4 személyre:
5 db érett paradicsom meghámozva, kockázva
1 uborka mag nélkül, kockázva
1 zöld vagy piros paprika húsa felvágva
1 gerezd fokhagyma, vagdalva
1 vöröshagyma apróra vágva
1/4 csésze fehér borecet
1 csésze paradicsomlé
1 kiskanál étolaj
2 kiskanál zöld rozmaringlevél, vagdalva
bors, só
2/3 csésze vagdalt dióbél
Egy nagyobb tálban a felvagdalt paradicsomot,
uborkát, paprikát, fokhagymát, hagymát a borecettel és a paradicsomlével robotgéppel
sűrű, de folyékony pürévé dolgozzuk.
Átöntjük abba a tálba, amiben tálalni fogjuk. Lefedjük, és hűtőbe tesszük.
Ha tálaláskor túl sűrűnek találjuk, kevés paradicsomlével hígíthatjuk, alapos elkeveréssel.
Tálalás előtt ízleljük meg, és megsózhatjuk.
Egy kisebb tálban keverjük össze a rozmaringlevelet az étolajjal, csipetnyi borssal, a
vagdalt dióbéllel, csipetnyi sóval, és tegyük félre.
Tálaláskor szedjük tányérokba a hideg paradicsomlevest, és külön a tetejére a dióbeles
rozmaringkeveréket.
HIDEG UBORKALEVES DIÓVAL
(görög recept)
Hozzávalók 4 személyre:
3 dl tyúkhúsleves
3 dl (görög) joghurt
10 dkg vagdalt dióbél
2 közepes uborka
1 gerezd fokhagyma, finoman vagdalva
2 evőkanál dióolaj
2 evőkanál zöld kapor, apróra vagdalva
só, bors
Az uborkát meghámozzuk, felvágjuk, a magját eltávolítjuk, apró darabokra vágjuk.
A húslevest, a joghurtot, a fokhagymát és a kaprot egy tálban robotgéppel összehabarjuk.
Az uborkát hozzáadjuk, elkeverjük. Sóval, borssal ízesítjük.
Az uborkalevest legalább 4 órán át hűtőben tartjuk.

A dióbelet tálalás előtt adjuk hozzá.
PAPRIKAKRÉMLEVES DIÓVAL
(mexikói recept)
Hozzávalók 6 személyre:
2 evőkanál étolaj
2 evőkanál apróra vágott vöröshagyma
20 dkg dióbél
20 dkg vagdalt zöldpaprika (Mexikóban konzervben is kapható)
7 csésze csirkehúsleves (leveskockából)
4 evőkanál paradicsompüré (konzerv is jó)
1/2 csésze jerez (sherryhez hasonló száraz fehérbor-sűrítmény)
1/2 csésze tejföl
kevés metélőhagyma
só, bors
Az étolajat közepes tűzön melegítsük meg, és pároljuk benne áttetszővé a hagymát.
Keverjük hozzá a paradicsompürét, és folytonos kavarás közben addig tartsuk a tűzön,
amíg az alja barnulni nem kezd.
A dióbelet a paprika húsával együtt géppel aprítsuk apróra, és keverjük el egy tányér
húslevessel. Öntsük a hagymás paradicsompüréhez.
Öntsük és keverjük hozzá a többi levest és a sűrű fehérbort is. Kóstoljuk meg, és ízesítsük.
Fedjük le, és forraljuk fel. A forrástól számított öt percig főzzük.
A tejfölt a főzés után keverjük bele.
Akár tálban, akár tányérokban szervírozzuk, mindenképp díszítsük feles dióbéllel és
metélőhagymával.
SÜTŐTÖKLEVES
(német recept)
Hozzávalók 4 személyre:
45 dkg sütőtök
1 sárgarépa
1 kisebb hagyma
1 evőkanál étolaj
4 dl csirkehúsleves (kockából)
só, bors, őrölt szegfűszeg
6 evőkanál nagyobb darabos dióbél
1 dl tejföl
A sütőtök húsát kisebb darabokra vágjuk. A répát megtisztítjuk, vékony karikákra
vágjuk. A hagymát apróra vágjuk.
Az étolajat megmelegítjük, a hagymát üvegesre pároljuk rajta. Ráöntjük a tököt és a
répat, és még három percig együtt pároljuk. Felöntjük a levessel, és gyenge lángon kb. 20
percig főzzük.

Az egész levest mixerben, vagy botmixerrel pürévé törjük. Sózzuk, borsozzuk,
szegfűszeggel ízesítjük. Még egyszer felforraljuk.
A dióbelet olaj nélkül enyhén megpirítjuk, világosbarnára.
A levest tányérokba szedjük, kevés tejfölt merünk a közepére, és a tányérokra osztjuk a
dióbelet is.
SÜTŐTÖKLEVES PIRÍTOTT DIÓVAL
(kaliforniai recept)
Hozzávalók 8-10 személyre:
A pirított dióhoz:
6 evőkanál vaj
1/2 csésze darabos dióbél
1 evőkanál juharszirup (vagy más, sűrű gyümölcsszörp)
1/2 kávéskanál fahéjpor
1/2 kávéskanál só
1/2 kávéskanál gyömbérpor
csípős paprika
A leveshez:
2 evőkanál étolaj
2 kisebb sütőtök
3 evőkanál vaj
2 közepes hagyma
1 evőkanál cukor
egy 5 cm-es friss gyömbér
2 gerezd fokhagyma
1 kisebb darab fahéj
4 csésze csirkehúsleves, leveskockából
Először a diót pirítjuk meg egy serpenyőben, magában, 1-1,5 percig, majd hagyjuk
szobahőmérsékletűre hűlni.
A vajat egy tálban a többi hozzávalóval keverjük össze, majd a pirított dióval.
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.
A sütőtökök végét levágjuk, majd a tököket hosszában kettévágjuk. Kimagvazzuk.
Beolajozunk egy sütőlapot, és ráhelyezzük a tököt. Addig sütjük, amíg kellően puhának
nem találjuk, vagyis kb. 50 percig. Ha megsült, kitesszük lehűlni.
A hagymát finomra, a fokhagymát vastagabb szeletekre vágjuk. Meghámozzuk és
vékonyra vágjuk a gyömbért.
A vajat egy nagyobb fazékban megolvasztjuk, és benne megpároljuk a fokhagymát, majd
a hagymát és a gyömbért is, hogy meglágyuljanak. Beleszórjuk a cukrot, és beletesszük a
fahéjat is. Lefedjük, a tűzről levesszük, és a zöldségeket mintegy 10 percig tartjuk a fedő
alatt, hogy átvegyék az édes ízt.

A sütőtökök húsát egy nagyobb kanállal szedjük ki, és merjük a fazékba. Öntsük bele a
csirkehúslevest is. Forraljuk fel, majd csökkentsük a lángot, és fedő alatt főzzük még 1015 percig.
Amikor megfőtt, a fahéjat vegyük ki, és a levest dolgozzuk át botmixerrel. (Jobb, ha
kiszedve, kisebb adagokban dolgozzuk el, majd visszarakjuk.)
Tálaláskor leveses tányérokba szedjük, és minden tányérra rakunk egy kupacot a pirított
diós vajból.
TARATOR
(albán recept)
A tarator tulajdonképpen az egész
Balkánon, de leginkább bolgár,
macedón vidékeken ismert hideg
uborkaleves. Albán változata az érdekes,
ahol dióbéllel gazdagítják.
Pontos receptet nem ismerek a tarator
elkészítésére. Uborka, fokhagyma, kapor
és olivaolaj a fő hozzávalói. Valamint,
mint említettem, apróra összetört dióbél.
A hozzávalókat joghurttal vagy
aludttejjel mixelik össze, majd lehűtik.
Forró nyári napokon előételként szolgál.
A joghurt esetleg vízzel hígítható.
A tarator hasonlít a görög cacikire, amit nálunk főleg tzatzikiként írnak, mártásként, de
annál hígabb. A tarator és a caciki egyaránt a török cacik (dzsadzsiknak ejtendő)
leszármazottja. De a görögök és a törökök sajnos, nem tesznek bele dióbelet.
TARATOR 2
(orosz recept)
A tartort déli orosz vidékeken, Asztrahány felé is ismerik. Ez a recept Elena
Alekszejenkóé.
Hozzávalók:
Zöldfűszerek (koriander nélkülözhetetlen), uborka, főtt tojás, főtt krumpli, dióbél,
fokhagyma, kefír

A hozzávalókból amit lehet, mindent apróra vágunk, és jól összekeverjük.

Felöntjük hideg kefírrel.

Megcsodáljuk, megesszük.
TARKABABLEVES DIÓVAL (LOBIO)
(orosz recept)
Orosz, ukrán és balti vidékeken lobiónak nevezik a babpürélevest. Dióval az
igazi.
Hozzávalók 4 személyre:
30 dkg szemes bab
1 pohár (12 dkg) darált dióbél
1 fej apróra vágott hagyma
paprika
petrezselyem zöldje
zeller zöldje
kapor zöldje
mentalevél
A tiszta babot hideg vízben átöblítjük. Fazékba tesszük, felöntjük 8-10 pohár forró vízzel,
és feltesszük főni. Amikor a bab már puha, gondosan megtörjük. Beleszórjuk a darált
dióbelet, az apróra vágott hagymát, és megsózzuk, megpaprikázzuk. Megkeverjük, és
további 5-7 percig főzzük.
A zöldfűszereket, amiket közben apróra vágunk, a főzés befejeztével adjuk a levesbe. 3-5
percig még főzzük, majd levesszük a tűzről.
TÖKLEVES
(orosz recept)

Hozzávalók 2 személyre:
1 l húsleves, 2 db leveskockából
50 dkg tök
1 cső erőspaprika
1/2 cső édes paprika
1 fej igen apróra vágott hagyma
10 dkg darabos dióbél
3 evőkanál étolaj
1 kávéskanál csípősségmentes őrölt paprika
2 kávéskanál bazsalikom
só
A tök húsát kockákra vágjuk, besózzuk, és egy órára egy szűrőbe helyezzük, hogy a
felesleges nedvességet kiengedje.
Egy óra elteltével a tököt meleg olajon öt percig pároljuk, a paprikák vékony szeletekre
vágott húsával és a vagdalt hagymával együtt. Megszórjuk bazsalikommal és őrölt
paprikával is, és megsózzuk. Végül levesszük a tűzről.
A leveskockából készített húslevest felforraljuk, és amikor levesszük a tűzről, hozzáadjuk
a zöldséges párolt tököt. Fedő alatt még 10 percig állni hagyjuk.
A dióbelet tálaláskor, tányérba szedéskor rakjuk a levesre.
ZELLERKRÉMLEVES DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 zellergumó
1 hagyma
2 gerezd fokhagyma
3 sárgarépa
1 l csirkehúsleves (kockából)
só, bors
1 dl tejszín
maréknyi dióbél
kevés metélőhagyma
A sárgarépát megtisztítjuk, karikákra vágjuk. A megtisztított zellert pedig nagyobb
darabokra. A dióbelet is darabosra vagdaljuk.
Az apróra vágott hagymát és fokhagymát kevés olajon pároljuk meg. Hozzáadjuk a
sárgarépát, a zellert, és hozzáöntjük a húslevest is. A dióbélnek pedig a felét.
Felforraljuk, és gyenge lángon félóráig főzzük.
Főzés után, amikor a leves már nem forró, öntjük hozzá a tejszínt. Mixerrel krémesítjük
el a leves tartalmát. Megkóstoljuk, és ha kell, sózzuk, borsozzuk.
Szervírozáskor a tányérokban a levesre helyezünk kevés dióbelet és néhány szál
metélőhagymát.
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Reggelik
Vázlat:
Búza dióval
Diós energiaital
Diós joghurtos gyümölcssaláta
Diós rántotta
Dióvaj
Polenta almával, dióval
Túrázók reggelije
BÚZA DIÓVAL
(orosz recept)
Egy csészényi csírázó búzát húsdarálón ledarálunk, és összekeverjük félcsészényi
répalével. Sűrűn megszórjuk darált dióbéllel.
Gyerekeknek ajánlott, reggelire.
Készítik nem csírázó búzaszemekből is, ez esetben a búzát megfőzik, és mivel nem elég
édes, cukorral édesítik.
DIÓS ENERGIAITAL
(kaliforniai recept)
Hozzávalók 2 személyre:
1,5 csésze érett eper
2 érett őszibarack, darabokra vágva
1 csésze joghurt
1/4 csésze tejpor
3 evőkanál búzakorpa vagy zabkorpa
2 evőkanál méz
1/2 csésze darabos dióbél
Joghurtból is, tejporból is ha tudunk,
zsírmenteset vegyünk, mert az energiát a
dióbél adja.
A szuper energiaital elkészítése mindössze
abból áll, hogy az összes hozzávalót alaposan összemixeljük.
Két személyre bőven elég, még a gyerek is ihat belőle.
Reggeliként fogyasztva pirított kenyér ajánlható mellé.

DIÓS JOGHURTOS GYÜMÖLCSSALÁTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 2-4 személyre:
1/2 csésze búzaszem vagy más gabonamag, beáztatva vagy
előkészítetten megvásárolva
1/2 csésze darabos dióbél, enyhén megpirítva
1/2 csésze áfonya
1/2 csésze édes szőlőszem
1/2 csésze földieper
1/4 csésze mazsola
1 csésze joghurt
1 evőkanál méz
csipetnyi fahéjpor
A saláta elkészítése a hozzávalók összekeveréséből áll.
Villásreggelinek vagy tízórainak ajánlott.
DIÓS RÁNTOTTA
(grúz recept)
Hozzávalók 2 személyre:
4 tojás
félpohár darált dióbél
1 gránátalma
1 fej hagyma
0,5 dl étolaj
só, pirospaprika
A tojást enyhén felverjük, és összekeverjük a darált dióbéllel. A hagymát apróra vágjuk,
az olaj egy részén megpároljuk. Hozzákeverjük a diós tojáshoz. Keverünk bele
gránátalma-darabokat, majd megsózzuk, paprikázzuk.
A maradék olajjal kikenünk egy serpenyőt, amiben a tojásos keveréket készre sütjük.
Melegen tálaljuk.
DIÓVAJ
(amerikai recept, Emeril Lagasse receptje)
Hozzávalók:
1/2 csésze dióbél
8 evőkanál szobahőmérsékletű vaj
1 evőkanál vagdalt mogyoróhagyma
1/2 kávéskanál só
A dióbelet terítsük szét egy sütőlapon, és 180-200 C°-ra előmelegített sütőben enyhén
pirítsuk meg. 5-7 percig. Utána vegyük ki, hagyjuk kihűlni, majd vagdaljuk durva,
nagyobb darabokra.

A vajat több darabban rakjuk egy közepes méretű tálba, öntsük rá a dióbelet,
mogyoróhagymát és a sót, és fakanállal keverjük össze.
Ezután a dióvajat már csak le kell hűteni, hűtőszekrényben egy órás hűtéssel. Minden
aromáját meg fogja őrizni legalább egy hétig, ha pedig lefagyasztjuk, legalább egy
hónapig.
Hogy a dióvaj szépen nézzen ki, ahogy az a Lagasse szállóban szokásos, zsírpapírba
csomagolva hűtik le. A zsírpapír közepére helyezik a dióvajat, és kb. 2,5 cm vastag hurkát
formálnak belőle. Azért, hogy a hurka egyenletes legyen, a zsírpapírt felgöngyölik, a
végeit visszahajtják, és a hurkát a papírban nyomkodják egyenletesen vastagra. Így
amikor a vendégeknek ágyba viszik a reggelit, szép dióvaj-rudacskákat tudnak
felszolgálni, amit például sonkás palacsinta mellé adnak. Vagy bármily más reggeli is
készíthető dióvajjal.
POLENTA ALMÁVAL, DIÓVAL (kaliforniai
reggeli)
Hozzávalók 4-6 személyre:
1 l víz vagy tej
1 csésze kukoricaliszt
1/2 kávéskanál só
4 evőkanál vaj
1/2 csészényi krémsajt
1 evőkanál sűrű gyümölcsszörp (a kaliforniaiak leginkább juharszirupot ajánlanak, de
más gyümölcsszörp is jó)
2 db savanykás alma
újabb 4 evőkanál vaj
2 evőkanál cukor
1/2 csésze dióbél
és még ízlés szerint gyümölcsszörp
A vizet vagy tejet forraljuk fel, öntsük bele a kukoricalisztet és adjuk
hozzá a sót. Főzzük igen gyenge lángon, közben fakanállal állandóan kevergessük addig,
amíg a fakanál meg nem áll benne. Ez kb. 20 perc.
Keverjünk bele 4 evőkanál vajat, a krémsajtot és 1 evőkanál szörpöt.
Tegyünk rá fedőt, és tartsuk melegen. (Ha úgy találjuk, 1/2 csésze vagy
valamivel több vizet is adhatunk hozzá.)
Hámozzuk meg, magvazzuk ki az almákat, és vágjuk 1 cm-nyi
szeletekre.
A második adag vajat gyenge lángon olvasszuk fel, és tegyük bele az almaszeleteket.
Szórjuk rá a cukrot. Mérsékelt lángon pároljuk tovább az almát, néha forgassuk meg, míg
aranyszínűre nem sül. Akkor jó, ha villával megszúrva puhának találjuk.

A dióbelet darabokra vágjuk, majd egy kisebb edényben feltesszük a
tűzre. Mérsékelt lángon kevergetve enyhén megpörköljük, majd
levesszük a tűzről.
Tálaláskor a polentát egy tálba szedjük, beborítjuk az almaszeletekkel,
és megszórjuk a dióval.
Tegyünk az asztalra még a gyümölcsszörpből, hogy ízlés szerint ízesíthessék.
TÚRÁZÓK REGGELIJE
(amerikai recept)
Autós vagy gyalogos túrán igencsak takarékoskodni kell a
reggelikészítési munkákkal. De a reggelinek nagyon táplálónak
kell lennie. Ezért gabonaféléket készítünk, dióval.
Hozzávalók személyenként:
1 tasak gyümölcstea
1/2 csészényi durvára őrölt gabonaszem
1/4 csésze szárított almakarika, apróra vágva
1 evőkanál cukor
2-3 evőkanál tejpor
1/4 csésze dióbél
A gabonamagvakat még otthon összekeverjük az almadarabokkal, cukorral, tejporral, és a
keveréket egy zárt műanyag edényben visszük magunkkal. A teafüves zacskót is
belekészíthetjük. A dióbelet pedig egy külön zacskóba.
A kempingben, vagy akárhol a vadonban már csak személyenként 1,5 csésze forrásban
levő vízbe kell önteni az előre összekevert reggelit. Jól fel kell keverni, és 1-2 percnyi
forralás után, vagy ha a magvakat puhábban szeretjük, hosszabb idő után levesszük a
tűzről, és hozzákeverjük a ropogós dióbelet.
Biztos, hogy egészségesen, energiadúsan kezdődik napunk.
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Tízóraik, uzsonnák
Vázlat:
Bárányfasírt diószósszal

Csirkehúsos szendvics diókrémmel
Csirkesaláta pitában
Diós hamburger
Diós hamburger 2
Diós mentás csatni
Diós spenót
Fügével töltött sonkatekercs diós salátával
Grillezett szendvics dióval
Kecskesajtos szendvics diós pesztóval
Kenyérre való füge
Körtés, sajtos, diós kenyér
Mézes diós kenyér
Pirítós sonkával, tojással, diós pesztóval
Vargányás diós pirítós
BÁRÁNYFASÍRT DIÓSZÓSSZAL
(török recept)
Hozzávalók 4 személyre:
A húspogácsához:
1 csésze forró víz
1/3 csésze tört búzaszem (bulgur)
3/4 kávéskanál só
1 közepes hagyma, 4 részre vágva
1/4 csésze friss korianderlevél
1/4 csésze zöld petrezselyemlevél
50 dkg darált báránycomb
1/2 kávéskanál édes paprika
1/4 kávéskanál vegyes szárított
fűszerkeverék
1/4 kávéskanál őrölt bors
A szószhoz:
1 kis gerezd fokhagyma
csipetnyi só
1/2 csésze dióbél
1/4 csésze víz
1 kávéskanál citromlé
csipetnyi bors
A pitához:
4 db 10 cm-es kész pitatészta
1 evőkanál étolaj
csipetnyi édespaprika
A díszítéshez:
friss korianderlevél
Egészen forró, sós vízben áztassuk a megtört búzaszemeket negyedórán át, majd szűrjük
le.
Amíg a búza ázik, készítsük el a mártást. A fokhagymagerezdet vágjuk apróra, majd

dörzsöljük el csipetnyi sóval. A szétdörzsölt fokhagymát a dióbéllel és a szósz többi
hozzávalójával robotgéppel dolgozzuk egynemű állagúvá, majd öntsük ki egy tálba.
Ekkor melegítsük be a sütőt, és készítsük el a húspogácsákat. A kitisztított robotgépben
dolgozzuk össze a hagymát a korianderlevéllel és a petrezselyemlevéllel. Adjuk hozzá a
tört búzát, a bárányhúst és a többi fűszert, és dolgozzuk jól össze. A húsból formáljunk 4
db 10 cm-es pogácsát.
Amíg a húspogácsákat sütjük, a pitatésztát megmelegítjük (pirítjuk). Elrendezzük a
pitatésztákat a sütőlapon, megkenjük étolajjal, meghintjük kevés édespaprikával. A sütő
alsó részén 1-3 percig sütjük, amíg pirulni nem kezdenek. Ekkor lazán leborítjuk
alufóliával, úgy melegítjük tovább.
A húspogácsákat serpenyőben, forró olajban sütjük ki, mindkét oldalukat, összesen 5-7
percig. A kisült húspogácsákat a pitára helyezve, szósszal megöntve tálaljuk.
CSIRKEHÚSOS SZENDVICS DIÓKRÉMMEL
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
2 db kicsontozott, bőre nélküli csirkemell
1/2 csésze vagdalt dióbél
2 teáskanál őrölt köménymag
2 teáskanál őrölt paprika
3/4 csésze majonéz
2 evőkanál reszelt narancshéj
1 evőkanál friss, vagdalt mentalevél
16 szelet bagett-típusú szendvicskenyér 1-1,5 cm vastagra és 5 cm hosszúra vágva
16 db kisebb petrezselyemlevél
A köménymagot és a paprikát keverjük össze, és dörzsöljük be vele a csirkemellet.
Kenjünk ki egy teflonos serpenyőt olajjal, és közepes tűzön süssük meg a csirkemelleket,
mindkét oldalát 4-4 percig, vagy amíg már a közepe se lesz rózsaszín. Hűtsük mintegy 10
percig, aztán mindkettőt vágjuk 8-8 szeletre átlósan, hogy a hússzeletek közelítőleg azonos
méretűek legyenek, mint a kenyérszeletek. Tegyük félre.
Egy kisebb tálban keverjük össze a majonézt, a narancshéjat, a mentalevelet és a dióbelet.
Minden kenyérszeletet fedjünk be egy bő evőkanál diós keverékkel. A tetejére tegyük a
csirkehússzeletet, kevés dióbéllel és petrezselyemmel díszítsük.

CSIRKESALÁTA PITÁBAN
(görög recept)
Hozzávalók 4 személyre:
félcsészényi spenótlevél (fagyasztott is lehet)
2/3 csésze görög joghurt
1 evőkanál citromlé
1 kávéskanál őrölt mustármag
1/4 csésze apróra vágott vöröshagyma
1 evőkanál zöld kaporlevél
félcsésze apróra vágott zellerlevél
2 csésze főtt csirkemell, apróra vágva
1 alma kimagvazva, apró darabokra vágva
1 csésze dióbél
só, bors
salátalevél
4 pita, felvégva
Egy nagy tálban keverjük össze a tölteléket. Előbb a spenótot, joghurtot, citromlevet,
mustárt, hagymát, kaprot, zellert. Utána adjuk hozzá a csirkehúst, almát, diót, és jól
összekeverjük. Megkóstoljuk, sóval, borssal ízesítjük.
A pitákat előbb salátalevéllel béleljük, majd a tölteléket négy adagra elosztva töltjük bele.
DIÓS HAMBURGER (angol recept)
Ki mondta, hogy a vegetáriánusok nem ehetnek hamburgert? Ehetnek,
dióból és zöldségekből készítettet. A tartalmát a dió adja. Tízóraira,
uzsonnára ajánlott.
Hozzávalók:
6 csésze dióbél, 2 órával előbb vízbe áztatva
2 csésze tisztított, karikára vágott sárgarépa
1 csésze felvagdalt friss fűszerzöldség (petrezselyem, bazsalikom vagy koriander)
1,5 csésze vékonyra vágott hagyma
2 csésze szeletelt konzerv-gomba
1-2 db kimagvazott, szeletekre vágott zöldpaprika
6 db szeletelt paradicsom
2 gerezd fokhagyma
kiegészítésként egyéb fűszereket is alkalmazhatunk (pirospaprika, szárított
fűszerzöldségek)
A dióbelet, a sárgarépát, hagymát, gombát, zöldpaprikát, paradicsomot, fokhagymát,
vagyis a fűszerzöldségek kivételével az összes hozzávalót egy robotgépben dolgozzuk össze,
sima, egyenletes állagúra.
A zöldfűszert kézzel vágjuk apróra, és hozzákeverjük a mixelt zöldségekhez.
8 egyforma adagra osztjuk, lelapítjuk, húspogácsa formájúra alakítjuk. Ha néhány órára

állni hagyjuk, állaga szilárdul. Zöldségfélékkel körítve tálaljuk, és zsömlét ugyanúgy
ehetünk hozzá, mint a gyorsétkezdében. De pirított kenyérrel jobb.
DIÓS HAMBURGER 2
(spanyol vegetáriánus recept)
Hozzávalók 4 hamburgerbe:
25 dkg dióbél
12,5 dkg zsemlyemorzsa
1 evőkanál étolaj
1 fej hagyma, apróra vagdalva
3 dl zöldségleves
1 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld
só, bors ízlés szerint
étolaj a sütéshez
A dióbelet daráljuk le. A hagymát pirítsuk meg az olajon, azon melegében öntsük fel a
levessel, öntsük bele a dióbelet, a petrezselymet és a zsemlyemorzsát. Keverjük össze,
ízesítsük ízlésünk szerint.
A masszából formáljunk négy hamburgerpogácsát. Panírozzuk be kevés liszttel, és süssük
mintegy 4 percig mindkét oldalát.
Hamburger-zsömlére rakva, zöldségekkel körítve fogyasszuk.
DIÓS MENTÁS CSATNI
(indiai, pandzsábi recept)
Hozzávalók:
2 csésze friss, vagy 2 evőkanál szárított
mentalevél
kevés erős zöldpaprika, vagy 1/2 kávéskanál erős
pirospaprika
1/3 csésze dióbél
só
2-3 evőkanál joghurt
Hagyományosan mozsárban törik meg, de ma már háztartási robotgépben darálják meg
együtt a mentalevelet, a paprikát és a dióbelet, kevés víz hozzáadásával. A sót is
daráláskor adják hozzá. Finom tésztaszerű anyagot kapnak. Szárított mentalevél
használata esetén a paprikát és a dióbelet darálják csak együtt, és utána a többi hozzávaló
egyszerre hozzákeverhető. Ez esetben a csatnit bizonyos ideig állni kell hagyni, hogy a
szárított levelek is vizet vehessenek fel.
Hozzá kell keverni a joghurtot, és készen van a pandzsábi tavaszi csatni. Vajas szendvics
mellé vagy rákenve fogyasztják, jellegzetes indiai étel.
Leghagyományosabb módon pedig a kertből frissen vágott zellerszárral szervírozzák, a kép
szerint.

DIÓS SPENÓT (grúz recept)
Hozzávalók:
50 dkg friss vagy fagyasztott spenót
30 dkg darált dióbél
fél fej hagyma
1-2 gerezd fokhagyma
vagdalt petrezselyem és zeller zöldje
ízlés szerint egyéb fűszerek
só
Az apróra vagdalt spenótot rövid ideig főzzük, majd hideg vízzel leöblítjük.
A darált dióbelet mixerben az apróra vágott hagymával és fokhagymával, a vagdalt
zöldfűszerekkel alaposan összekeverjük, közben ízlés szerint megsózzuk. Az így kapott
masszához hozzámixeljük a főtt spenótot, amíg egynemű állagú nem lesz.
A diós spenót kenyérre kenve vagy önállóan, előételként vagy tízóraiként fogyasztható.
Akkor jó, ha ízlésünknek megfelelő mértékben, de jellemzően fűszeres ízű.
FÜGÉVEL TÖLTÖTT SONKATEKERCS DIÓS SALÁTÁVAL
(amerikai recept, Stephen Lewandowski receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
6 db érett füge
12 lapka sajt
12 mentalevél
12 szelet vékonyra szelt sonka
12 fogpiszkáló
10 dkg saláta vagy más (vegyes) zöldség
2 db kisebb piros alma
4 kávéskanálnyi apróra vágott snidling
4 kávéskanál gyümölcsecet
12 kávéskanálnyi vaj
A diós dresszinghez (4 csészéhez):
1 csésze dióolaj
1 csésze almaecet
1 evőkanálnyi vagdalt vöröshagyma
csipetnyi köménymag
1 evőkanál szójaszósz
1 evőkanálnyi apróra vágott zöldség-zöldje
só, bors
A fűszeres dióhoz (4 csészéhez):
40-50 dkg dióbél
1 csésze melasz (vagy cukorszirup enyhén karamellizált cukorból)
1 kávéskanál pirospaprika
1 kávéskanál bors
csipetnyi köménymag

Először fűszeres dióbelet készítünk. A dióbelet forrásban lévő vízben fél percig főzzük
(blansírozzuk). A vízből kivéve (például langyos sütőben) fél órán át szárítjuk.
A fűszeres dióbél többi hozzávalóját egy tálban összekeverjük, majd a megszárított
dióbélre öntjük. Kiszedjük a dióbelet a fűszeres keverékből, és újból megszárítjuk.
Ezután kezdünk a tulajdonképpeni recepthez.
Az almákat megtisztítjuk, kimagozzuk, vékonyra szeleteljük. Cukorszirupban
megpároljuk, olvasztott vajban megforgatjuk.
A fügéket félbevágjuk, a félfügéket egy vágással bemetsszük, megfelelő méretre vágott
mentalevél darabot és lapkasajtot töltünk a vágásba.
Meleg serpenyőbe kávéskanálnyi vajat teszünk, belehelyezzük a töltött fügedarabokat, és
mindkét oldalukat 1-1 percig pirítjuk. Ez idő alatt a füge aranybarnára pirul, és a sajt
megolvad.
A pirult fügét sonkaszeletbe göngyüljük, fogpiszkálóval átszúrjuk.
Diós dresszinget készítünk. A hozzávalóit a dióolaj kivételével összekeverjük, végül a
dióolajat adagoljuk hozzá. Négy kiscsészébe merjük szét.
Helyezzük a salátaleveleket négy tányérra, és minden tányérra tegyünk három
sonkatekercset. Szórjuk a fűszeres dióbelet arányosan a tányérokra. Öntsük meg 1-1
kávéskanál gyümölcsecettel, és szórjuk meg 1-1 kávéskanálnyi snidlinggel.
Díszítsük végül az almakarikákkal, a diós dresszinget csészében készítsük a tányérok
mellé.
GRILLEZETT SZENDVICS DIÓVAL
(kaliforniai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
8 szelet sűrű tésztájú kenyér
2 evőkanál olvasztott vaj
8 szelet pulykasonka
1 evőkanál darabos dióbél
4 szelet lapkasajt
A kenyérszeletek egyik oldalát vajazzuk meg.
Helyezzünk négy szeletet vajas oldalával lefelé
(ahogy esni szokott) munkafelületünkre.
Mindegyikre fektessünk két szelet pulykasonkát,
szórjuk meg dióval, és fedjük le lapkasajttal. Végül fedjük le a másik négy szelet
kenyérrel, amelyeknek felül legyen a vajas oldala.
Grillezzük meg, vagy tegyük forró sütőbe rövid időre, mintegy öt percre. Aranyszínű
pirított kenyereket kell kapnunk. Ezalatt a lapkasajt is megolvad.

KECSKESAJTOS SZENDVICS DIÓS PESZTÓVAL
(olasz recept)
Hozzávalók 4-6 személyre:
1 bagett, felszeletelve
2 evőkanál étolaj
1 gerezd megpucolt, félbevágott fokhagyma
15 dkg lágy kecskesajt
A diós pesztóhoz:
1 csésze enyhén megpirított vagdalt dióbél
2 gerezd felvagdalt fokhagyma
1/2 csésze frissen reszelt parmezán sajt
2 evőkanál frissen vagdalt petrezselyemlevél
étolaj
só, bors
Melegítsük elő 180 C°-ra a sütőt. A bagettszeletek mindkét oldalát kenjük meg enyhén
étolajjal, és egy sütőpapírral kibélelt sütőlapon pirítsuk 10 percig. Közben egyszer
fordítsuk meg. Arany-ropogós legyen. A sütőből kivéve még amíg meleg, addig dörzsöljük
meg egyik oldalát fokhagymával a kenyérszeleteknek.
Robotgépben dolgozzuk össze, egyneművé a dióbelet, fokhagymát, parmezán sajtot és a
petrezselyemzöldet. Amikor homogén, még járó motornál adjunk hozzá kevés étolajat,
annyit, hogy a pesztó sima állagú legyen. Sózzuk, borsozzuk. Egy csésze pesztót kell
kapnunk.
A kép szerint szervírozzuk.
KENYÉRRE VALÓ FÜGE
(görög recept)
Csak görög alapanyagokból dolgozzunk, úgy igazi.
Hozzávalók 20 személyre:
1 csésze aszalt füge, apróra vágva
1/3 csésze víz
1/3 csésze fekete görög olajbogyó húsa, apróra vágva
2 evőkanál görög olívaolaj
1 evőkanál gyümölcsecet
1,5 kávéskanál friss kakukfű, összevágva
35-40 dkg kecskesajt, 1 cm-esre szeletelve
1/2 csésze pirított dióbél
1/4 csésze szép feles dióbél
válogatottan finom kenyér
Az aszalt fügét egy lábasban felöntjük a vízzel, és feltesszük közepes lángon főni. Mintegy
7 perc alatt a víz elfő, a fügedarabok pedig megpuhulnak. Ekkor tegyük át egy közepes
nagyságú tálba. Ott keverjük hozzá az olajbogyót, olívaolajat, gyümölcsecetet,
kakukfüvet. Ízlés szerint sózhatjuk, borsozhatjuk.

Mindezt 3 nappal a 20 fős csoport érkezése előtt is elkészíthetjük, hűtőben, lefedve eláll.
Tálaláskor egy lapos tálon rendezzük körbe a kecskesajt-szeleteket. A pirított dióbelet
keverjük a fügés keverékbe, és a keveréket kanalazzuk a tál közepére. A szép feles
dióbéllel díszítsük.
Válogatottan finom kenyeret adjunk mellé, amire mindenki maga szedhet.
KÖRTÉS, SAJTOS, DIÓS KENYÉR
(holland recept)
Hozzávalók:
zsúrkenyér vagy más hosszúkás kenyér
1 db körte
majonéz
kéksajt (pl. gorgonzola vagy dán kéksajt)
szép dióbél
A recept igen egyszerű.
A kenyeret hosszában kettévágjuk,
szétnyitjuk, amint a képen látszik.
Mindkét felét vékonyan megkenjük majonézzel. Az alsó felére kéksajtot kenünk, amibe
belenyomkodjuk a szép dióbelet.
A másik felére helyezzük a körteszeleteket.
És most jön a lényeg, sütőbe tesszük. 180 C°-on 10 percig sütjük.
MÉZES DIÓS KENYÉR
(német recept)
Hozzávalók 12 személyre:
6 dl szójaszósz
26 dkg dióbél
3 dl méz
20 dkg aszalt körte, apró kockákra vágva
2 kávéskanál provanszi vagy olasz fűszerkeverék
1 kávéskanál őrölt koriander
2 evőkanál reszelt narancshéj
1 evőkanál narancslé
1 kávéskanál citromlé
1 csipet durvaszemű só
12 szelet bagett
12 dkg kecskesajt
Ez a recept az igazán igényeseknek való.
A sütőnek a grillező üzemmódját kapcsoljuk be.

A dióbélnek a felét durvára, másik felét apróra vagdaljuk. Egy nagy tálba tesszük, és
összekeverjük a mézzel, a körtekockákkel, a fűszerekkel, a korianderrel, narancshéjjal és
narancslével, citromlével, sóval. Alaposan összekeverjük, majd félretesszük.
A bagettszeleteket egy sütőlapra rendezzük. A kecskesajtot darabokra vágjuk, és elosztjuk
a szeletekre. A sütőben a grill alatt kissé ráolvasztjuk a kecskesajtot a kenyérre. Csak
néhány percig tartjuk benn, közben állandóan szemmel tartjuk.
Leszedjük a kenyérszeleteket a sütőlapról. A kecskesajtot elsimítjuk rajtuk, és minden
szelet kenyérre kanállal merünk a mézes-diós keverékből.
Azonmód rögtön szervírozzuk.
PIRÍTÓS SONKÁVAL, TOJÁSSAL, DIÓS
PESZTÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók 2 személyre:
2 nagy, vastag szelet kenyér
8 apró, vékony sonkaszelet
2 tojás
1 dl étolaj
8 dkg darált dióbél
4 dkg reszelt parmezán
2 gerezd fokhagyma
5-6 korianderszál, vagdalva
parmezán forgácsok
bors
1 kávéskanál tejszín
Először a pesztót készítjük el, ez a legfontosabb.
Keverjük össze a dióbelet, a parmezánt, az
apróra vagdalt fokhagymát és a koriandert 1 dl
étolajjal, hogy zsíros, kenhető állagú masszát
kapjunk.
A kenyérszeletek közepén késsel vágjunk kis
mélyedést, ami a tojást fogja megfogni. A
kenyérre egyenletesen kenjük rá a diós pesztót. Szórjunk a pesztóra néhány parmezánforgácsot. Osszuk szét a kenyerekre a sonkaszeleteket.
A tojást a kenyér közepén lévő mélyedésbe üssük, és borsozzuk meg. Helyezzünk egészen
kevés tejszínt a tojásra.
180-220 C° közötti hőmérsékletű sütőben addig süssük, amíg a tojás ízlésünk szerinti nem
lesz.
Szervírozáskor kevés salátalevéllel is köríthetjük.

VARGÁNYÁS DIÓS PIRÍTÓS
(francia recept)
Hozzávalók szeletenként:
10 dkg friss vargánya
3 dió bele
1 karéj falusi kenyér
1 gerezd fokhagyma
étolaj, só, bors
parmezán-forgácsok
A kenyeret pirítsuk meg, ahogy szoktuk, majd kenjük meg fokhagymával.
A megmosott vargányát szeleteljük fel, és ugyancsak szeleteljük fel a pirítós megkenése
után maradt fokhagyma-gerezdeket is. A gombát és a fokhagymát egy lábasban kevés
olajon pároljuk meg. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Amikor 5-7 perc elteltével a
vargánya szépen színesedik, a tűzről levehetjük, és a pirítósra szedhetjük. Rárakjuk a
dióbelet, morzsolunk rá kevés parmezánt, és ha úgy szeretjük, még egyszer
megborsozhatjuk.
Tízóraira ajánlott, amikor otthon vagyunk, és szeretnénk a hangulatot feldobni.
A dió leírása és botanikája

Egytálételek
Vázlat:
Barna rizs dióval, spárgával
Currys diós bulgur
Gorgonzolás diós rizottó
Gránátalmás, diós csirke
Mouhammara
Muhammara
Spanyol diószósz
Szárnyas becsinált
Vegetáriánus tagine
BARNA RIZS DIÓVAL, SPÁRGÁVAL
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1 csésze barna rizs (indián rizs)
1/2 csésze pirított dióbél
40 dkg blansírozott, vagdalt spárga
1/2 csésze vagdalt vöröshagyma
15 dkg sonka, apróra vagdosva

1 kis fej vöröskáposzta, felaprítva
2 evőkanál apróra vágott friss bazsalikom
2 evőkanál borecet
3/4 teáskanál só
1/2 teáskanál bors
2 evőkanál dióolaj
1 evőkanál olivaolaj
citromkarikák
Egy nagyobb tálban keverjük össze a rizst, a dióbelet, a spárgát, a hagymát, a sonkát, a
vöröskáposztát és a bazsalikomot.
Egy kisebb tálban pedig a többi hozzávalót, ami az öntet lesz. Öntsük a nagy tálra. Hűtsük
le, majd a hűtőből kivéve citromkarikákat fektessünk a tetejére, úgy szervírozzuk.
CURRYS DIÓS BULGUR
(francia recept)
A bulgur török eredetű ennivaló, ennek
nyomán nemcsak a Balkánon, hanem a volt
török birodalom közelkeleti területein is
ismert. Őröletlen búzaszemeket jelent,
nagyon népszerű alapanyag. Világszerte
terjed, újszerű változatokban is. Körrivel és
kesudióval készített változatát a kesudió
helyett közönséges dióval javították tovább
francia gasztronómusok.
Hozzávalók 4 személyre:
18-20 dkg búzaszem
2 fej hagyma
2 evőkanál mazsola
15 dió bele, apróra vagdalva
2 evőkanál körripor
1 evőkanál étolaj
só, bors
Az olajon pároljuk meg a hagymát, hogy áttetsző legyen. Adjuk hozzá a mazsolát, az apró
dióbelet és a körriport. Ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. Öntsük föl kevés vízzel, és
pároljuk néhány percig.
A búzát főzzük meg, és amikor megfőtt, keverjük a diós készítményhez. Jól keverjük
össze, hogy a körri színe mindenhol egyenletes legyen. Gyenge lángon főzzük még néhány
percig, állandóan kevergetve, hogy ne álljon össze.
Rögtön, forrón tálaljuk.

GORGONZOLÁS DIÓS RIZOTTÓ
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
25 dkg rizs
2 kisebb fej hagyma
1 dl fehérbor
7 dl zöldségleves
15 dkg gorgonzola sajt
2 evőkanál dióolaj
dióbél ízlés szerint
bors
nyerssonka szeletek
A hagymákat vágjuk egészen apróra, és a dióolajon
pároljuk egy kicsit. Ne süssük, inkább csak - mint a
francia recept írja - "szenvedtessük".
Öntsük rá a rizst, jól keverjük össze, és addig pároljuk, amíg a rizsszemek kissé
áttetszőkké nem válnak. Ekkor öntsük rá a bort, keverjük össze, és gyenge tűzön
párologtassuk el.
A zöldséglevest merőkanalanként adjuk hozzá, minden kanál után elkeverve. Hagyjuk,
hogy a rizs szívja fel a levest. Ez a művelet legalább húsz percig fog tartani. Közben
kóstolgassuk a rizst, hogy ellenőrizzük, mennyire főtt meg.
Ha a rizottót előre el akarjuk készíteni, akkor most álljunk meg, és a rizottót tegyük félre,
felhasználásig. Ha egyvégtében dolgozunk, folytassuk.
A gorgonzolát vágjuk nagyobb darabokra, és adjuk a rizottóhoz. A dióbelet szintén
nagyobb darabokra vágjuk, és a sajttal együtt keverjük a rizottóba. Jól keverjük össze, a
sajtnak bele kell olvadnia.
Süssük meg a vékonyra szeletelt nyerssonkát.
Rögtön, melegen tálaljuk.
Tálaláskor készítsünk dióolajat és borsot az asztalra, egyénileg ízesíthetjük a rizottót.
GRÁNÁTALMÁS-DIÓS CSIRKE
(iráni egytálétel, Khorest Fesenjan néven)
Hozzávalók 6 személyre:
1-1,5 kg csirkehús
50 dkg darált dió
3-4 hagyma
3-4 pohár gránátalmalé
2-3 evőkanál cukor
1/2 csésze étolaj
só

Hámozzuk meg a hagymákat, és vagdossuk apróra. Süssük meg sok
olajban, aranybarnára.
Mossuk meg a csirkehúsdarabokat, és süssük meg a hagymás
olajon. Akkor jó, ha a színük megváltozik. Ekkor öntsünk bele
három csésze forró vizet, és forraljuk fel. Ha forr, tegyük
takarékra, és félórán keresztül hagyjuk csendesen forrni. Ha szükséges, közben forró
vízzel utánatölthetjük.
A félóra elteltével sózzuk meg, keverjük hozzá a darált diót, öntsük bele a
gránátalmalevet. Kóstoljuk meg. Ha a gránátalmától savanyúnak találjuk, cukorral
édesítsük.
Főzzük tovább, amíg a dióbélből kifőtt olajtól nem kezd sűrűsödni. Akkor jó.
Köretet is szoktak mellé adni, főtt rizst.
MOUHAMMARA
(szíriai hideg egytálétel)
Hozzávalók:
2 piros színű zöldpaprika
2 evőkanál zsemlemorzsa
2 evőkanál étolaj
1,5 evőkanál reszelt hagyma
1 evőkanál citromlé
só, ízlés szerint
1/4 kávéskanál őrölt köménymag
1/4 kávéskanál cukor
1/8-1/4 kávéskanál pirospaprika
csipetnyi őrölt szegfűszeg
1 csésze durván darabos dióbél
1 evőkanál pirított fenyőmag
Melegítsük elő a sütőt.
A paprikákat csumázzuk, magvazzuk ki, vágjuk hosszában négy szeletre. Fektessük a
paprikaszeleteket egy sütőlapra, a külső felületükkel felfelé. 15-25 percig tartsuk a meleg
sütőben, amíg a paprikák bőre teljesen meg nem feketedik. (Ha nem egyenletesen sülnek
a paprikák, közben változtassuk meg a helyüket.) Tegyük ki a paprikákat egy nagyobb
tálba, fedjük le, és hagyjuk kihűlni. Ha már nem túl melegek, a héjukat távolítsuk el, a
paprikaszeletek húsát pedig vágjuk nagyobb darabokra. Kb. egy csészényit kell kapnunk.
A dióbél és a fenyőmag kivételével az összes többi hozzávalóval keverjük jól össze a sült
paprikát. Használjunk robotgépet. Egyenletes, sima pürét kell kapnunk.
Keverjük bele a dióbelet. Ha a püré állaga megengedi, adjunk még több dióbelet. Ha
pürénk túl sűrű, 1-1 kávéskanálnyi forró vizet adhatunk hozzá. Ha túl híg, kevés
zsemlemorzsát.

Öntsük ki a pürét egy tálba, amiben tálalni fogjuk. Tálalás előtt a
tetejét hintsük meg pirított fenyőmaggal.
A kép szerint ropogós, sült pitával tálaljuk. A ropogós sült pitát úgy
készítjük, hogy négyszögletes vékony pitatésztát négy háromszögre
vágunk, sütőlapra helyezzük, olajjal (spray-jel) meghintjük, és 8-10 percig sütjük.
MUHAMMARA
(szíriai recept)
Hozzávalók:
1 kg gyönyörű, piros húsú paprika
25 dkg dióbél
2 kávéskanál köménymag (nem darált)
1/2 kávéskanál só
1/4 kávéskanál erős pirospaprika
2 gerezd tisztított fokhagyma
2 kávéskanál dióolaj (ha nincs, olivaolaj is jó)
1 evőkanál citromlé
2 evőkanál gránátalmalé (gyümölcsecettel is helyettesíthető)
A paprikát süssük meg, utána vágjuk fel, magvazzuk ki. Vagy fordított sorrendben. Sütés
után hűtsük ki teljesen.
A dióbelet a köménymaggal együtt pirísuk rövid ideig.
A paprika sült húsát a dióbéllel, az olajjal, citromlével, gránátalmalével, sóval,
paprikával, vagdalt fokhagymával dolgozzuk jól össze. Legjobb, ha robotgépet
használunk. Addig apríttassuk, kevertessük a géppel, amíg egynemű masszát nem kapunk.
Közben a kicsapódott anyagot kaparjuk le a gép faláról.
Kóstoljuk meg, szükség szerint állítsunk még az ízén, aztán lefedve hűtőben hűtsük le,
felhasználásig.
Kenyérfélével szokták fogyasztani, például francia típusú bagettel. Gyakori, hogy a
bagett-szeletekre uborkaszeleteket fektetnek, és arra kenik a muhammarát. De
pitatésztával is gyakran fogyasztják.
SPANYOL DIÓSZÓSZ
Hozzávalók 5 személyre:
15 dkg dióbél
1,25 l hideg csirkehúsleves
1 húskonzerv
1 csésze tejszín
10 dkg parmezán sajt
3 tojás sárgája
1 csésze száraz fehérbor
Daráljuk le a konzervhúst a dióbéllel együtt, hogy húspépet kapjunk. A diós húspépet a
húslevesben forraljuk fel.

Keverjük össze a tejszínt a tojássárgájával és a borral, és öntsük a forrásban lévő levesbe.
Ugyanabban a pillanatban vegyük le a tűzről, hogy a tejszín ne forrjon fel.
Tálaláskor parmezánt reszeljünk rá, és bőséges fehér kenyérrel szervírozzuk.
SZÁRNYAS BECSINÁLT
(tipikus chilei étel)
Hozzávalók:
6 csirkecomb
8 burgonya
1/2 hagyma
1/2 paprika szeletelve
7 csésze víz
1 zellerszár
1 szál petrezselyem
1 kávéskanál oregánó
2 kanál rizs
1 csésze darált dióbél
olaj
só, bors
A csirkecombokat süssük ki olajon, végül adjuk hozzá a finomra vágott hagymát.
Fűszerezzük meg zellerrel, petrezselyemmel, oregánóval, borssal, sóval. Hét csésze víz
hozzáadásával főzzük 15 percig, amíg forrni nem kezd. Adjuk hozzá a burgonyát és a rizst,
lassú tűzön főzzük 20 percig. Ezután öntsük bele a dióbelet, keverjük el. Forrón tálaljuk.
VEGETÁRIÁNUS TAGINE
(marokkói recept)
A tagine marokkói raguszerű egytálétel. Általában
húsokkal készül, báránnyal, csirkével. Ennek a
receptnek a vegetáriánus jelleg adja a
különlegességét.
Hozzávalók 6-8 személyre:
2 evőkanál étolaj
2 fej közepes nagyságú hagyma, vagdalva
1 piros húsú paprika, vagdalva
2 kávéskanál vagdalt fokhagyma
1 kávéskanál koriander és gyömbér
1/2 kávéskanál őrölt fahéj
csipetnyi bors
2,5 dl zöldségleves
félkiló paradicsomkocka (konzerv is lehet)
negyedliternyi zöldbab (konzerv is lehet)
25 dkg sárgarépa vagdalva, megfőzve
25 dkg aszalt barack
25 dkg szárított füge
félliternyi főtt csicseriborsó, lecsöpögtetve

félkilónyi cukkini, vagdalva
1,5 csészényi vagdalt, pirított dióbél
só, bors
félkilónyi főtt kuszkuz
Egy vastagfalú vasedényben, pl. üstben dolgozzunk. Először a hagymát pirítjuk meg az
olajon, majd a paprikát, fokhagymát és a porrá őrölt fűszereket is hozzáadjuk. Öt percig
tartjuk még a tűzön ezt a keveréket. Utána sorban hozzáöntjük a többi hozzávalót. Előbb
a levest, majd a paradicsomot, répát, zöldbabot, barackot, fügét. Remélem, nem hagytam
ki semmit.
Amikor forr, csökkentjük a lángot. Lefedjük, és félóráig hagyjuk lassan forrni. Akkor jó,
amikor a zöldségek mind egyformán puhák. Ekkor a csicseriborsót és a cukkinit is
hozzáadjuk, és most már csak tíz percig forraljuk.
A dióbelet a főzés végén öntjük bele, és ekkor sózzuk, borsozzuk is.
Tálaláskor kuszkusz-ágyat készítünk, és arra merjük a tagine-t.
Ha félretesszük vegetáriánus elveinket, és mégis hússal készítjük, azt a levessel együtt
tesszük bele.
A dió leírása és botanikája

Csirkehús dióval
Vázlat:
Amerikai diós csirke
Cornwalli csirke
Currys diós csirke
Cserkesz csirke egyszerű receptje
Cserkesz csirke egyszerűen
Csirke diókéreg alatt
Csirke diószósszal
Csirke diószósszal 2
Csirke gyümölcssalátában
Csirke pirított paradicsommal
Csirke vegyes salátával, vinegrettel
Csirkemell
Csirkemell diópéppel
Csirketartár
Diós csirke
Diós csirke 2
Diós csirke 3
Diós csirke sült rizzsel, pirított paprikával

Dióval, mazsolával töltött kappan
Gránátalmás diós csirke
Gránátalmás diós csirke 2
Gránátalmás diós csirke 3
Grenoble-i diós csirke
Hawaii csirke
Kakas dióval
Kínai diós csirke
Kínai diós csirke 2
Mézes diós csirke
Őszibarackos-diós csirkemell
Spenóttal töltött csirke diókéreggel
Szárnyas dióbundában
Szezámmagos csirkecomb
Töltött csirke diós rizzsel
Töltött csirkecomb
Vargányával, dióval töltött kappan
AMERIKAI DIÓS CSIRKE
Hozzávalók 8 személyre:
2 evőkanál étolaj
1,6 kg csirkemell csontés bőr nélkül, feldarabolva
só, bors
2 hagyma, felvágva
4 sárgarépa, felvagdalva
1/2 kávéskanál őrölt köménymag
2 csésze csirkehúsleves
3 evőkanál darabos dióbél
maréknyi apró mazsola
1,5 csésze szemes búza
1/2 kávéskanál őrölt fahéj
Egy nagyobb serpenyőben melegítsünk meg közepes lángon egy kanál olajat. A csirkehúsdarabokat sózzuk, borsozzuk, és a serpenyőben mintegy 5 percig pároljuk, amíg nem
barnulnak. Ekkor szedjük ki egy tálra.
Még egy kanál olajat öntsünk a serpenyőbe. Pároljuk meg benne 3-5 percig a hagymát,
sárgarépát, köménymagot. Akkor jó, ha a hagyma üveges, a répa pedig puha.
A serpenyőbe öntsük a húslevest. Vakarjuk fel a serpenyőre sült húsmaradékot. Tegyük
bele a dióbelet, mazsolát, búzaszemeket. Forraljuk fel, és forráskor vegyük vissza,
takarékra. Fahéjjal, sóval, borssal is ízesítsük. Fedjük le, és pároljuk 10 percig. Az utolsó 5
percre a csirkehúst is tegyük vissza a serpenyőbe.
Már tálalhatjuk is.

CORNWALLI CSIRKE
(angol recept)
Hozzávalók 4 személyre:
2 evőkanál vaj
1 csésze hagymakarika, leginkább
póréhagymából
6,5 dl főtt fehér hosszúszemű rizs
1 csésze vagdalt, pirított dióbél
1/4 csésze petrezselyemzöldje, vagdalva
2 evőkanál reszelt citromhéj
4 kávéskanál apróra vágott zöld kakukfű
só, bors
4 csirke, egyenként 1,5 font súlyúak
1/4 csésze méz
2 kávéskanál citromlé
Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra.
Egy nagyobb lábasban olvasszuk meg a vajat, és pároljuk meg rajta a hagymát, hogy
megpuhuljon. Vegyük le a tűzről, adjuk hozzá a rizst, diót, petrezselymet, citromhéjat,
kakukfüvet. Ízesítsük sóval, borssal, keverjük meg, tegyük félre, ez lesz a töltelék.
A csirkéket mossuk meg hideg vízben, aztán szárítsuk le. Kívül-belül sóval, borssal
dörzsöljük be. Üregüket töltsük meg töltelékkel, és varrjuk be. A csirkeszárnyakat és a
lábakat fektessük a csirkékre.
Sütőben süssük meg a csirkéket, ez mintegy egy óráig tart. Közben a húslével öntözzük
meg, többször.
Egy kis tálban keverjük össze a mézet a citromlével, és ezzel a keverékkel is locsoljuk meg
a sülő húst, a sütés utolsó negyedórájában, többször is.
Sütés után a varrat kiszedésével várjunk öt percet, utána tálalhatjuk.
CURRY-S DIÓS CSIRKE
(amerikai recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1/2 csésze dióbél
1 csésze csirkehúsleves
3 evőkanál kukoricaliszt
1 evőkanál curry-por
0,5 kg kicsontozott csirkemell 2-2,5 cm-es kockákra vágva
2 közepes sárgarépa letisztítva, vékony karikákra vágva
1 kisebb piros paprika szeletelve
4 zöldhagyma karikákra vágva
3 csésze hosszúszemű forró főtt rizs
só, bors

A dióbelet szárazon pirítsuk közepesnél nem nagyobb tűzön 1-2 percig, hogy enyhén
pörkölődjön, majd tegyük félre.
Egy közepes tálban keverjük össze a levest a kukoricaliszttel és a curry-porral, majd
tegyük félre.
Egy 30 cm-es teflonos edényt olajozzunk ki, és tegyük közepes lángra. A csirkét süssük
meg benne, alkalmanként megkeverve, addig, amíg a csirke aranybarnára nem sül. Ez kb.
5 perc. Ekkor adjuk hozzá a sárgarépát, a paprikát és a zöldhagymát. Néha megkeverve 2
percig süssük.
Keverjük hozzá a curry-s keveréket, és forraljuk fel. Ha forr, tegyük takarékra, és
alkalmanként megkeverve főzzük mintegy négy percig, hogy a csirke megfőjön, a
zöldségek megpuhuljanak. Sózzuk meg.
A rizst egyénileg kiosztott meleg tálkákba szervírozzuk. Egyenletesen elosztva rámerjük a
curry-s csirkehúst, valamint a dióbelet.
CSERKESZ CSIRKE EGYSZERŰ RECEPTJE
(török recept)
Hozzávalók:
40 dkg csirkemell
1 pohár darált dióbél
1 karéj száraz kenyér bele
fél pohár víz vagy tej
4 gerezd fokhagyma
fél teáscsésze olivaolaj
1 teáskanál só, feketebors, piros bors
esetleg kevés kókuszreszelék, petrezselyemzöld
A csirkemellet bő vízben megfőzzük. A főtt húst vékony szeletekre vágjuk.
A száraz kenyérbelet áztassuk fél pohárnyi vízzel vagy tejjel, majd morzsoljuk le.
Keverjük hozzá a darált dióbelet, sózzuk, fűszerezzük, keverjük bele az összevegdalt,
eldörzsölt fokhagymát. Robotgéppel dolgozzuk a keveréket egyneművé, az olivaolaj
fokozatos hozzáadásával. Ha túl sűrű, a hús főzővizével hígíthatjuk, amíg szószt nem
kapunk.
Egy nagyobb tálba helyezzük a felvagdalt csirkehúst, ráöntjük a szószt.
Kókuszreszeléket szórhatunk rá ízesítésként, és petrezselyem zöldjével díszíthetjük.
CSERKESZ CSIRKE EGYSZERŰEN
(török recept)
Hozzávalók:
1 csirke
40 dkg dióbél
1 kenyér bele
fokhagyma

só
feketebors
A csirkét megpucoljuk, lemossuk, megfőzzük. A főzőlevet félretesszük. A csirkehúst
leválasztjuk a csontról.
A dióbelet összetörjük, a kenyérbelet apró darabokra szaggatjuk. Összekeverjük a dióbelet
és a kenyérbelet a csirke meleg főzőlevével. A fokhagymát összenyomjuk, belekeverjük.
Sózzuk, borsozzuk. Ha túlsóztuk, többlet dióbél hozzákeverésével helyrehozhatjuk.
Az így készült szósszal öntjük meg a főtt csirkehúst. Ha dekorálni akarjuk, pirospaprikát
szórhatunk rá.
CSIRKE DIÓKÉREG ALATT
(orosz recept)
Hozzávalók 2 személyre:
1 csirkemell
só, bors
kevés étolaj
A diókéreghez
12 dió bele
1 savanyú uborka
1 gerezd fokhagyma
petrezselyem és zeller zöldje
2-3 evőkanál tejföl vagy majonéz
A csirkemellet félbevágjuk, szétnyitjuk. Kissé kiverjük.
Sózzuk, borsozzuk.
Kevés olajon annyira sütjük meg, hogy a felülete pirulni kezdjen.
A dióbelet megtörjük. Az uborkát apró darabokra vágjuk, vagy durván lereszeljük. A
fokhagymát eldörzsöljük. A zöldség-zöldet apróra vágjuk.
A diókéreg hozzávalóit a tejföllel együtt összekeverjük, és a sült csirkemellre kenjük.
A diókérget 220 C°-os sütőben sütjük a csirkemellre.
Köretet ízlés szerint választunk hozzá.
CSIRKE DIÓSZÓSSZAL
(portugál recept)
Hozzávalók:
25 dkg csirkemell
3 g só
1 g csípős pirospaprika
0,5 dl fehérbor
5 dkg darált dióbél
0,6 dl tejszín

1,5 dkg apróra vágott hagyma
kevés csirkehúsleves (kockából)
1 dkg mustár
10 dkg besamel mártás
2 dkg étolaj
A csirkemellet vágjuk nagyobb kockákra, és ízesítsük sóval, pirospaprikával
A hagymát pároljuk meg az olajban, majd adjuk hozzá a csirkehúst, és néhány percig
pároljuk azt is.
Öntsük hozzá a bort és nem túl sok csirkehúslevest, és forraljuk fel, majd vegyük le a
tűzről, és szedjük ki a húst.
A lébe keverjük a besamel-mártást, a mustárt, a tejszínt, a dióbelet. Keverjük
egyenletesre, majd rakjuk vissza a csirkehúst.
Köretként rizs ajánlható mellé, és zöldségek, pl. jól megy brokkolival. Italként pedig
fehérbor illik hozzá.
CSIRKE DIÓSZÓSSZAL 2
(görög recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4-8 csirkedarab, bőr nélkül
3 dl csirkehúsleves
1,5 dl száraz fehérbor
1,5 dl (görög) joghurt
10 dkg dióbél és még kevés feles dióbél a díszítéshez
1 kisebb citrom
3 evőkanál olivaolaj
2 gerezd fokhagyma
1 babérlevél
só, bors, vágott petrezselyem
A megmosott, leszárított csirkedarabokat citromlével csorgatjuk meg, majd olajon
mindkét oldalukat megpirítjuk. Hozzáöntjük a fehérbort, és abban pároljuk tovább. Majd
hozzáöntjük a csirkehúslevest, és beletesszük a babérlevelet is. A levesben tovább főzzük,
néhányszor megkeverjük.
Konyhai robotgéppel a fokhagymát a dióval egynemű pasztává dolgozzuk.
Amikor a hús megfőtt, kiszedjük, és melegen tartjuk. A főzőlébe belekeverjük a
fokhagymás dióbelet és a joghurtot. Lassan, kevergetve melegítjük, de nem forraljuk fel.
Sóval, borssal ízesítjük.
Az így elkészített meleg szószt a csirkehúsra öntjük, vágott petrezselyemmel és feles
dióbéllel díszítjük. A feles dióbelet ízlés szerint rövid ideig piríthatjuk is előtte.

CSIRKE GYÜMÖLCSSALÁTÁBAN
(portugál recept)
Hozzávalók:
2 csésze főtt csirkehús
1 körte, 2 alma, 4 banán apró kockákra vágva
1 evőkanál citromlé
4-5 ananászkarika (konzerv is jó)
2 narancs hámozva, kisebb darabokra vágva
1 csésze fehér szőlő
1 csésze dióbél
A szószhoz:
2 dl tejszín
2 evőkanál citromlé
só, bors, esetleg csipetnyi szerecsendió
A csirkehúst a gyümölcsökkel, a dióval elkeverjük, és megöntjük a citromlével. Hűtőbe
tesszük.
A tejszínt jól elkeverjük a citromlével, és ízlés szerint ízesítjük.
Amikor a hideg salátát kivesszük a hűtőből, megöntjük a szósszal, és óvatosan elkeverjük.
Tálaláskor salátát is adhatunk mellé.
CSIRKE PIRÍTOTT PARADICSOMMAL
(mexikói recept)
Hozzávalók 2 személyre:
2 szelet, 25 dkg csirkemell
12-14 dkg hagyma
2-3 gerezd fokhagyma
2 db szegfűszeg
2 db kisebb babérlevél
1 rúd fahéj
4 evőkanál étolaj
10 dkg apróra vagdalt, pirított dióbél
5 evőkanál fűszeres fehérbor
1 dl csirkehúsleves (leveskockából)
25 dkg aprószemű paradicsom
néhány szem olajbogyó, erős paprikával töltve
só, bors
1 evőkanál vagdalt zöldpetrezselyem
A csirkehúst vágjuk kisebb darabokra. A megpucolt, felvágott hagymát főzzük 5 percig,
majd hagyjuk kihűlni. A fokhagymát pucoljuk meg, és vágjuk apróra. Egy tálban
keverjük a csirkehúshoz a hagymát, a fokhagymát, a fűszereket és két kanál étolajat.
Fedjük le, és tegyük egy órára a hűtőszekrénybe.
Egy óra elteltével egy serpenyőben melegítsünk meg egy kanál étolajat, és a hűtőből kivett

csirkehúst öntsük bele. Süssük 10-15-20 percig, majd öntsük hozzá a csirkehúslevest és a
fehérbort, és főzzük 5-6 percig.
Mindeközben megmossuk és megszárítjuk a paradicsomot, majd egy kanál étolajon
megpirítjuk.
A csirkehús főzését azzal fejezzük be, hogy hozzáadjuk az erős paprikával töltött
olajbogyó-szemeket és a pirított dióbelet. Megkóstoljuk, sózzuk, borsozzuk. Ekkor van
készen.
Kitálaljuk, a paradicsomot mellé tesszük, és az egészet megszórjuk vagdalt
petrezselyemmel.
CSIRKE VEGYES SALÁTÁVAL, VINEGRETTEL
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db kicsontozott, lebőrözött fél csirkemell (kb. 1/2 kg)
1-2 evőkanál étolaj
1 evőkanál őrölt bors
2/3 dl dióolaj
2 evőkanál gyümölcsecet
2 kávéskanál juharszirup
1/4 kávéskanál só
1 liter vegyes saláta- és egyéb zöldségféle
2 dl málna vagy egyéb bogyós gyümölcs
1/4 csésze durvára vagdalt dióbél
(hogy ezek az amerikaiak milyen mértékegységeket tudnak megadni!)
Öblítsük le a csirkemell-darabokat, és rázzuk le róluk a vizet. Kenjük meg gyengén
étolajjal, és szórjunk mindkét oldalukra őrölt borsot.
Helyezzük a csirkeszeleteket sütőrácsra, 3-4 percig "fonnyasszuk" a sütőben, félidőben
megforgatva a szeleteket. Ezután grillezzük 7-8 percig, addig, amíg a hús már nem lesz
rózsaszín. Ugyanennyi ideig grillezzük a másik oldalát is.
Közben készítsünk vinegrettet. Keverjük össze a dióolajat, a gyümölcsecetet, a
juharszirupot, sót, és adjunk hozzá borsot is. Tegyük félre.
A saláta- és zöldségféléket osszuk ki négy tányérra. Ha szükségesnek gondoljuk, sózzuk
meg a csirkeszeleteket, majd szeleteljük vékonyra, és rendezzük el a zöldségeken. A
tetejére tegyük a málnaszemeket és a dióbelet. Végül öntsük rá a vinegrettet.

CSIRKEMELL
(orosz recept, Jekatyerina Pocsukalina receptje)
Hozzávalók:
1 csirkemell
1 savanyú uborka
2 evőkanál darált dióbél
1 csomó petrezselyem
1 csomó kapor
1 gerezd fokhagyma
2-3 evőkanál majonéz vagy tejföl vagy a kettő keveréke
só, bors
étolaj
A csirkemellről - ha van rajta - leszedjük a bőrt. Két
részre vágjuk, gyengén kiverjük. Enyhén sózzuk,
borsozzuk.
Serpenyőben étolajat melegítünk, és erős lángon
megsütjük a csirkemellet, hogy aranyszínű kérget
kapjon. Belül nem baj, ha nyers marad. Kivesszük a
serpenyőből, félretesszük.
Szószt készítünk. Az uborka héját levágjuk, húsát apróra vagdossuk vagy gyaluljuk.
Akkorára, mint egy napraforgómag. Így lesz a szósz egyenletes. A zöldségeket is apróra
vagdossuk.
Az uborkát, a zöldségeket, az eldörzsölt fokhagymát és
a darált dióbelet összekeverjük. Megöntjük
majonézzel vagy tejföllel, hogy sűrű masszát kapjunk.
A csirkemellet tepsibe tesszük, megöntjük a sűrű
szósszal, és 220 C°-ra előmelegített sütőben 20-30
percig sütjük. Ha akarjuk, a sütés vége felé kevés
zsemlemorzsával is meghinthetjük, hogy a tetején
aranyszínű kérget kapjunk.
A csirkemellet sütés után azonnal tálaljuk fel, mert másodszor nem melegíthető. A hús
átszárad, a szósz szétválhat. Ezért ajánlatos ebéd előtt a húst és a szószt hűtőben tárolni, és
ebédre csak annyit sütni, hogy egyszerre elfogyjon.
CSIRKEMELL DIÓPÉPPEL
(spanyol recept)
Hozzávalók 4-6 személyre:
A csirkemellhez:
6 db csirkemell, összesen kb. 1 kg
1 kávéskanál őrölt köménymag
2 kávéskanál kurkuma
1/2 kávéskanál őrölt bors

2 evőkanál étolaj
40 dkg paradicsom
1,5 dl csirkehúsleves
1 fej hagyma, felvagdalva
4 datolya, nagyobb darabokra vágva
1/2 citrom, karikákra vágva
A diópéphez:
10 dkg darált dióbél
10 szál apróra vágott zöldpetrezselyem
2 kávéskanál őrölt köménymag
2 kávéskanál fahéjpor
1,5 dl joghurt
A hús elkészítése:
A fűszereket összekeverjük, és meghintjük velük a csirkemellet.
Az étolajat egy mélyebb lábasban felmelegítjük, és megpirítjuk benne a csirkemellet.
Minden oldalát, hogy aranyszínt kapjon. Ekkor hozzáadjuk a csirkemell többi
hozzávalóit, és lefedjük. Lassú tűzön háromnegyed órán át pároljuk.
Amikor készen van, hagyjuk kihűlni, és ha van időnk, eltesszük másnapig, hogy az ízei
összeérjenek.
A diópép elkészítése:
A darált dióbelet a joghurttal lehetőleg egyenletesre keverjük, és hozzákeverjük a
fűszereket is. Sűrű állagú pép legyen.
Ezután a csirkemellet újból felmelegítjük, 15-20 percig pároljuk, hogy omlós legyen. A
diópépet tálaláskor öntjük rá. Rizzsel köríthetjük.
CSIRKETARTÁR
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg főtt csirkehús, bőr nélkül
6 dkg dióbél
4 dkg világos szemű mazsola
3 szál metélőhagyma (turbolya is jó)
2 evőkanál dióolaj
2 evőkanál szőlőmagolaj (ha nem kapni, dióolaj is jó)
2 evőkanál borecet

Először a mazsolát áztatjuk vízben, hogy
megduzzadjon, majd a csirkehúst vágjuk egészen apró
darabokra.
Az olajat és a borecetet összekeverjük, igen kevés
sóval, borssal ízesítjük. Hozzáadjuk a lecsepegtetett
mazsolát, a darabosra vágott dióbelet, a csirkehúst.
Ha metélőhagymánk van, azt is most keverjük bele,
apróra vágva, de ha sikerült turbolyát szereznünk, azt
csak tálaláskor.
Ha a hozzávalókat így összekevertük, tegyük a tartárt 10 percre hűtőbe.
Salátával tálaljuk.
DIÓS CSIRKE
(albán recept)
A diós csirke hagyományos, jellegzetes albán étel. Az itt
következő recepttől eltérően a csirkehúst főzhetjük is, ez
esetben nem kell a tyúkhúsleves-kocka, hanem a levest
használjuk fel.
Hozzávalók:
4 nagyobb csirkemell-szelet
1 csésze pirított darabos dióbél
1 tyúkhúsleves-kocka vagy egy csésze sűrített csirkehúsleves
1/4 csésze vaj
2 evőkanál liszt
2 evőkanál gyümölcsecet
6 gerezd fokhagyma
só, bors
A csirkehúst - sütőben - megsütjük. Olvasszuk meg a vajat egy lábasban, adjuk hozzá a
lisztet, és állandó kevergetés közben enyhén barnásra kapassuk meg a rántást. Öntsük
hozzá a sűrű húslevest, forraljuk fel, közben állandóan keverjük, hogy elkerüljük a
csomósodást. Adjuk hozzá az ecetet, a fokhagymát, a diót, és sózzuk, borsozzuk ízlés
szerint. Keverjük össze, és egy csöppet főzzük össze. A diómártást a csirkeszeletre öntve
szervírozzuk.
DIÓS CSIRKE 2
(amerikai recept, az iráni diós-gránátalmás csirke kreatív
továbbfejlesztése)
Hozzávalók:
dióolaj
0,5 kg csirkemell, kockákra vágva
rizsbor
1 közepes hagyma, felvégva

2-3 gyöngyhagyma, darabolva
1/4 kávéskanál gyömbérpor
1,5 csésze csirkehúsleves
1 csésze darált dióbél
1 evőkanál sűrű gránátalmalé
2 kávéskanál citromlé
1/2 kávéskanál cukor
1/2 kávéskanál őrölt fahéj
csipetnyi kardamommag-por
só, bors
A csirkehúst rizsborral öntjük le egy tálban, és félretesszük marinálódni.
Egy nagyobb lábasban megbarnítjuk (nem csak üvegesítjük, hanem szó szerint meg is
barnítjuk) a hagymát és a gyöngyhagymát a dióolajon. A gyömbérport is belekeverjük
rögtön az elején. Amikor a hagyma elég barna, hozzáöntjük a csirkehúslevest és a
gránátalma-sűrítményt. A darált dióbelet is, és fedő nélkül, kevergetve 25 percig pároljuk.
Ekkor a többi hozzávalót is belekeverjük, beleértve a rizsborban áztatott csirkét is.
Lefedve mintegy félóráig csendesen főzzük. Akkor kész, ha a csirke megfőtt. És ha az
illata is jó.

Rizzsel ajánlják köríteni, és még jobb, ha nagyméretű, hosszában felvágott sült
fokhagyma is van hozzá.
DIÓS CSIRKE 3
(francia recept)
Hozzávalók:
2 evőkanál étolaj
1 hízott csirke, 8 darabra vágva (2 mellehúsa, 2 szárny, a
csatlakozó mellehússal, 2 comb, 2 háta)
só, bors
2 evőkanál citromlé
1/2 csésze száraz fehérbor + még 2 evőkanállal
12 gerezd fokhagyma
1,25 csésze feles vagy nagy darabos dióbél
Közepes lángon melegítsük meg az olajat egy serpenyőben.
Amikor forró, de még nem füstöl, megkapatjuk benne a csirkedarabokat, hogy kívülről
barna színt kapjanak. A serpenyőbe helyezéskor bőven sózzuk, borsozzuk. Öt perc sütés
után a másik oldalukat is megsütjük.
A sütés végén a hús alá öntjük a serpenyőbe a citromlevet, két kanál bort, és a serpenyőbe
tesszük a fokhagymagerezdeket is. Lecsökkentjük a lángot, lefedjük a serpenyőt. Így
pároljuk tovább, mintegy 15 percig, amíg a hús meg nem puhul. Ekkor öntjük a

serpenyőbe a diót, és mintegy nyolc percig lefedve együtt pároljuk a hússal.

Levesszük a fedőt, és elfőzzük a levet, közben alkalmanként megkeverjük a diós húst. Ez
5-8 percig tart. A dióbélre ügyeljünk, hogy ne süljön túl, ne a lére, inkább maradjon alatta
lé. (A képeken látható dióbél már túlbarnult.)
Meleg tálra szedjük ki a húst, a dióbelet, a fokhagymát.

A serpenyőben maradt anyagot öntsük fel a borral, és kaparjuk fel a serpenyő aljáról.
Mintegy négy percig főzzük tovább. Utána ízlés szerint vagy a húsra öntjük, vagy egy
külön tálkában helyezzük az asztalra, hogy mindenki maga locsolja meg a diós csirkéjét.
Köretnek dióolajos zöldbab ajánlott.

DIÓS CSIRKE SÜLT RIZZSEL, PIRÍTOTT PAPRIKÁVAL
(kínai recept, Dennis Chan pályázatnyertes receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
3 csésze főtt hosszúszemű rizs
1/4 csésze szójaszósz
1/4 csésze sherry
1/4 csésze étolaj
1 erős paprika, apróra vágva
1 evőkanál apróra vágott fokhagyma
1 evőkanál apróra vágott gyömbér
4 csirkemell, ferdére szeletelve
3 csésze dióbél
1 csésze sherry
2 db piros paprika
3 db zöld paprika
kevés étolaj
só, bors
1 evőkanál étolaj
1 csésze apróra vágott hagyma
2 evőkanál csirkehúsleves
4 evőkanál dióolaj
1 köteg metélőhagyma 2 cm-es darabokra vágva vagy zöldhagyma
Egy csésze hosszúszemű rizshez öntsünk egy csésze vizet, és forraljuk fel. Ha forr, tegyük
takaréklángra, és fedjük le. Közel addig főzzük, amíg majdnem az összes vizet elforrja
(kb. 25 perc). Tíz percre hagyjuk lefedve állni. Ezután terítsük egy kisebb tepsire, és
legalább két órára tegyük a hűtőbe, de jobb, ha előző nap főzzük meg, és másnapig van a
hűtőben.
Készítsünk marinádot. A szójaszószt, 1/4 csésze sherry-t, 1/4 csésze olajat, a felvagdalt erős
paprikát, a fokhagymát és a gyömbért keverjük össze. Öntsük a felvagdalt
csirkeszeletekre, és hadd álljon rajta egy órán át.
A dióbelet a sütőben egy tepsiben 12-15 percig pirítsuk, aranybarnára. Vegyük ki, és
öntsük egy hideg tepsibe.
Hígítsunk fel egy csésze sherry-t szirupos állagúra.
A pirított paprika készítése: Olajozzuk, sózzuk és borsozzuk be az egész paprikákat.
Grillezzük meg alaposan. Tegyük egy rozsdamentes fémtálba, és fedjük le 20 percre.
Ezután a héjukat lehúzhatjuk, a csumákat, magvakat kiszedhetjük. A paprikák húsát
négyfelé vágjuk. Ezután újból felmelegítjük mikrohullámú vagy közönséges sütőben.
Készítsünk sült rizst. Melegítsük elő a wok-ot. Amikor forró, öntsünk bele kevés olajat és
az apróra vágott hagymát. Kevergetve süssük két percig. Öntsük bele a hűtött rizst és a
csirkehúslevest. Kevergetve süssük tovább, amíg az egész fel nem melegszik. Ízesítsük
sóval, borssal. Öntsük bele a dióbelet, és keverjük egyenletesre. Tartsuk melegen tálalásig.
A marinált csirkehúst ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Grillezzük 8-10 percig, amíg kész

nem lesz, utána két percig hagyjuk állni.
A rizst osszuk ki négy tányérra. A csirkeszeleteket helyezzük a rizsre, a tetejére pedig a
pirított paprikát. A hígított sherry-vel és a dióolajjal a hússzeletek körül locsoljuk meg a
rizst. Végül szórjuk meg metélőhagymával vagy zöldhagymával.
DIÓVAL, MAZSOLÁVAL TÖLTÖTT KAPPAN
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1 kappan vagy tyúk
20 dkg darabos dióbél
40 dkg magnélküli mazsola
10 dkg szalonna
2 dl száraz vörösbor
3/4 l víz
1 csirkehúsleves-kocka
1 köteg petrezselyem és sárgarépa, karikákra vágva
1 hagyma, apróra vágva
só, bors
1 evőkanál étolaj (napraforgóolaj)
kevés vaj
A kappant vágjuk nagyobb darabokra.
Egy nagyobb lábasban melegítsük meg az olajat, benne egy kevés vajjal.
Pirítsuk meg a húsdarabokat az olajon, mindkét oldalukon, hogy egyenletes színt
kapjanak. Közben az apróra vágott szalonnát is szórjuk a lábasba, majd a vörösborral
lágyítsuk a szaftot, és azzal pároljuk tovább.
Csökkentsük le a lángot, és az apróra vágott vöröshagymát szórjuk a lábasba. Végül a
mazsolát és a dióbelet is keverjük a szaftba, de mindkettőből keveset tegyünk félre.
A csirkehúsleves-kockát 3/4 l vízben oldjuk fel. Főzni nem kell, öntsük a kappanra a
lábasban, ott fog megfőni. A répát, petrezselymet is tegyük bele, fedjük le, és lassú tűzön
főzzük egy órán át. Egy óra után vegyük le a fedőt, és a víz egy részét forraljuk el.
Amikor a főzést befejeztük, néhány dióbéllel és mazsolával díszítsük. Burgonyapogácsa
köret illik hozzá és fehérbor.

GRÁNÁTALMÁS DIÓS CSIRKE
(iráni recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4-6 kicsontozott, bőr nélküli csirkecomb
1 közepes hagyma, apróra vágva
2 evőkanál étolaj
2 evőkanál (vagy több) citromlé
só, bors
1 csésze csirkehúsleves
1/4 csésze gránátalmalé sűrítmény
3/4 csésze darált dióbél
Pároljuk meg a hagymát az olajon, majd ugyanott a csirkehúst is. Amikor megpároltuk,
öntsük hozzá a citromlevet, és sózzuk, borsozzuk meg ízlés szerint. Öntsük fel a
csirkehúslevessel, és főzzük egy negyedórán át. Negyedóra elteltével öntsük hozzá a
sűrített gránátalmalevet, és öntsük bele a darált dióbelet. Így főzzük további háromnegyed
órán át. De lehet, hogy előbb is jó, 25-30 perc együttes főzés is elég. Figyeljük, és ha
sűrűsödni kezd, már lehet, hogy jó. Barna színűnek kell lenni.
Rizzsel tálaljuk.
DIÓS GRÁNÁTALMÁS CSIRKE 2
(hagyományos iráni recept Khoresht Fesenjaan néven)
Hozzávalók 6 személyre:
1,5 kg csirkehús, darabolt
50 dkg darált dióbél
3-4 fej hagyma
3-4 pohár gránátalmalé, vagy 3-4 evőkanál gránátalma
sűrítmény
2-3 evőkanál cukor
1/2 csésze étolaj
só
A megpucolt hagymát vágjuk vékonyra, majd olajon pároljuk enyhén barnára. A
csirkehúst a hagymán süssük meg, de csak annyira, hogy a színe megváltozzon. Ekkor
öntsünk bele 3 pohár forró vizet, és forraljuk fel. Amikor forr, csökkentsük a lángot, és
lassú tűzön főzzük további félórán át. Közben ha a víz elforr, forró vízzel pótoljuk.
Félóra elteltével sózzuk meg, öntsük bele a darált dióbelet és a gránátalmalevet vagy
sűrítményt. Ha sűrítményt használunk, még legalább 2 pohár forró vizet is öntsünk hozzá.
Enyhén forraljuk tovább. Közben kóstoljuk meg, és ha a gránátalmától savanyúnak
találjuk, cukorral állítsuk be az ízét.
Azért kell a diós-gránátalmás csirkét sokáig forralni, hogy a dióból kifőjön az olaj, amitől
a leve be fog sűrűsödni. Akkor van készen, amikor sűrűsödik.
Leginkább rizzsel szokták tálalni.

DIÓS GRÁNÁTALMÁS CSIRKE 3
(hagyományos iráni recept Khorest Anaar-Aveej néven)
Hozzávalók 6 személyre:
1,5 kg csirkehús, darabolt
50 dkg darált dióbél
2 evőkanál rizsliszt
50 dkg vegyes zöldfűszer (petrezselyem, mentalevél, koriander zöldje, zöldhagyma)
3-4 fej hagyma
2-3 gerezd fokhagyma
3-4 pohár gránátalmalé, vagy 4-5 evőkanál gránátalma-sűrítmény
2-3 evőkanál cukor
1/2 csésze étolaj
só
A Khorest Anaar-Aveej ugyanúgy készül, mint az előző recept szerinti Khorest Fesenjaan.
Az eltérés annyi, hogy az apróra vágott félkilónyi vegyes zöldséget az ugyancsak apróra
vágott fokhagymával együtt olajon néhány percig sütjük, majd a dióval, gránátalmalével
együtt öntjük a megfőtt csirkehúshoz.
A másik eltérés, hogy a rizslisztet egy csésze hideg vízben keverjük el, és akkor öntjük a
csirkéhez, mielőtt a főzést végleg befejeznénk.
Egyébként teljesen azonos, csak fűszeresebb. Ugyancsak főtt rizs illik mellé köretnek.
GRENOBLE-I DIÓS CSIRKE
(francia recept)
Hozzávalók:
2 evőkanál étolaj
1 csirke (1,5-2 kg-os), 8 részre vágva (2 mellehúsa, bőrrel,
csonttal, 2 szárnya, a csatlakozó mellehússal, 2 comb, 2 háta),
belsőség félretéve
só, bors
2 evőkanál citromlé
1/2 csésze + 2 evőkanál száraz fehér bor
12 gerezd fokhagyma
1,5 csésze feles, nagy darabos dióbél
Az olajat egy nagyobb serpenyőben melegítsük meg, közepes lángon. Amikor forró, de
még nem füstöl, pirítsuk meg benne a csirkeszeleteket, ízlés szerint sózva, borsozva.
Mindkét oldalon, 5-5 percig.
A csirkét nem vesszük ki, hanem a citromlevet, 2 evőkanál bort és a fokhagymaszeleteket
is a serpenyőbe öntjük. Lejjebb vesszük a lángot, és egy fedőt teszünk a serpenyőre. Addig
főzzük, amíg a csirke nagyjából át nem sül, egy negyedóráig.
Utána a dióbelet is a serpenyőbe tesszük, valamint a csirkebelsőségeket is. Lefedve még 8
percig főzzük.

Az idő elteltével levesszük a fedőt, és szükség szerint addig tartjuk még a tűzön, amíg a
levét teljesen el nem fővi, vagyis még kb. 5 percig. Ezalatt nemcsak a csirke, hanem a dió
és a fokhagyma is aranyszínű lesz.
De vigyázzunk. Ha a dió túlságosan sötétedni kezdene, inkább szedjük ki előbb, és csak
tálalás előtt tegyük vissza.
Egy meleg tálra szedjük ki a diós csirkét.
A serpenyőbe öntsük a maradék bort, a serpenyőről vakarjuk föl az odaégett foszlányokat,
és főzzük tovább a borban, amíg a bor felét el nem főtte, kb. 4 percig.
Az így kapott szószt tálaláskor öntsük a csirkére.
HAWAII CSIRKE
Hozzávalók:
3 csirkemell
1 csésze apróra vágott ananász
3/4 csésze majonéz
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél
1/2 kávéskanál só
1 csésze vagdalt zellerlevél
bors, salátalevél
hagyma, sárgarépa
A csirkemelleket hagymával, sárgarépával megfőzzük. Kisebb darabokra vágjuk.
Elkeverjük a zellerrel, az ananászdarabokkal, a dióbéllel, a majonézzel és a fűszerekkel.
Salátalevéllel körberakva tálaljuk.
DIÓS KAKAS
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
egy 1,2 kg-os kakas, 8 darabra vágva
3 gerezd fokhagyma, apróra vágva
1 dl étolaj
15 dkg darabos dióbél
1 kis köteg zöldpetrezselyem, vagdalva
kevés kakukfű
só, bors
30 dkg rizs, köretnek
A kakas darabjait helyezzük egy nagyobb lábasba.
Sózzuk, borsozzuk, szórjuk meg a vagdalt fokhagymával. Szórjuk meg az étolajjal, és
hagyjuk állni negyedóráig.
Az állásidő leteltével öntsük fel a kakast annyi vízzel, hogy ellepje. Fűszerezzük
kakukfűvel, és öntsük hozzá a 15 dkg vagdalt, darabos dióbelet. Tegyük fel főni, lassú
tűzön másfél óráig főzzük.

A rizst a kakas főzőlevében főzzük meg, 6 decit kimerünk a lábasból, és felforraljuk.
Amikor forr, akkor öntjük bele a rizst. 12-15 perc főzés elég.
Ellenőrizzük a rizs és a kakas fűszerezettségét, ha kell, pótoljuk. Petrezselyemzölddel csak
tálaláskor hintsük meg.
KÍNAI DIÓS CSIRKE
Hozzávalók:
0,5 kg csontmentes és bőrmentes csirkehús
3 evőkanál szójaszósz
2 evőkanál vékonyra vágott friss gyömbér
1 evőkanál kukoricakeményítő
1 evőkanál rizsbor
2 gerezd vékonyra vágott fokhagyma
1/4 kávéskanál pirospaprika
3 evőkanál étolaj
1/2 csésze feles dióbél
1 csésze felvagdalt fagyasztott, felengedett zöldbab
1/2 csésze
2 zöldhagyma, karikákra vágva
1/4 csésze víz
forró főtt rizs
A csirkehúst vágjuk kb. 2 cm-es kockákra.
Egy nagyobb tálban keverjük össze a szójaszószt, gyömbért, kukoricakeményítőt, rizsbort,
pirospaprikát, fokhagymát. Keverjük addig, amíg egyenletesnek nem találjuk. Ekkor
keverjük bele a csirkehúst, és hagyjuk benne állni 10 percig.
A wokot vagy egy nagy serpenyőt melegítsük elő, hogy jó forró legyen. Öntsünk bele
étolajat, és kavargatás közben pirítsuk meg benne a feles dióbelet. Amíg enyhén barnulni
nem kezd. Ekkor öntsük át egy kisebb edénybe.
Most a csirkés keveréket öntsük a wokba, és kevergetve 5-7 percig süssük. Addig, amíg a
csirkehús a közepénél már nem látszik rózsaszínűnek. Most adjuk hozzá a zöldbabot,
hagymát, és öntsünk rá kevés vizet. Kevergetve süssük jól át.
Tálaláskor a forró főtt rizst merjük először a tányérra, arra a csirkét, és a tetejére szórjuk
a dióbelet.
KÍNAI DIÓS CSIRKE 2
Hozzávalók:
1 kisebb csirke
2 sárgarépa
1 póréhagyma
5 db kelbimbó
3 evőkanál húsleves
1 evőkanál keményítő

1 kávéskanál desszertbor
8 dió bele, darálva
1 fej hagyma
4 evőkanál étolaj
1/2 kávéskanál szójaszósz
gyömbér, bors, cukor, só
A csirkehúst kicsontozzuk, és apró szeletekre vágjuk. A csontokból levest főzünk. A
hússzeleteket keményítővel, gyömbérrel, borral és borssal keverjük.
A répát, a póréhagymát, a hagymát és a kelbimbót felvagdaljuk, két evőkanál étolajban
megpirítjuk. A zöldségeket kiszedjük az olajból, és a maradék olajon megpirítjuk a húst.
Közben megcukrozzuk, visszaöntjük rá a zöldségeket, megöntjük húslevessel és
csontlevessel, hozzáadjuk a szójaszószt.
Végül megsózzuk, és a darált dióbelet is hozzáadjuk. Köretként főtt rizst tálalunk mellé.
MÉZES DIÓS CSIRKE
(török recept)
Hozzávalók:
4 db csirkemell
20 dkg vaj
2 evőkanál méz
1 db citrom leve
só, bors, kakukfű
10 dkg darabos dióbél
8 db paradicsom
A csirkemellet előző este jól besózzuk és betesszük a hűtőszekrénybe. Másnap a sütőt előre
melegítjük, és a hűtőből kivett csirkemell-szeleteket egy vajjal kikent tepsibe egymás
mellé helyezzük. Betesszük a sütőbe, egy evőkanál vízzel meglocsoljuk, és sütni kezdjük.
Amikor a hús puhulni kezd, megkenjük az előre elkészített méz, bors, citromlé és vaj
keverékével. Amint elfogyott a keverék, darált diót helyezünk még a csirke tetejére, hogy
a csirkével együtt piruljon.
Melegen vagy hidegen tálalhatjuk, nyers paradicsomszeletekből készített dekorációval.
ŐSZIBARACKOS-DIÓS CSIRKEMELL VAGY PULYKAMELL
(spanyol recept)
Hozzávalók:
6 csirkemell vagy 3 pulykamell
1 tyúkhúsleves kocka
1 l tejszín
1 pohár fehérbor
1 őszibarackkonzerv
1 csésze tört dióbél
2 kávéskanál só

2 aprított fokhagyma
1 kávéskanál bors
1 kávéskanál köménymag
vagdalt petrezselyemzöld
1 citrom leve
kevés liszt
olivaolaj
A citromlével, fokhagymával, sóval, borssal és köménnyel - ha kell, kevés vízzel - pároljuk
meg gyengén a hússzeleteket egy tűzálló tálban, majd levesszük a tűzről. A szeleteket kissé
meglisztezzük, és egy serpenyőben olajban aranyszínűre sütjük mindkét oldalukat.
Visszarakjuk a tűzálló tálba.
A serpenyőben maradt olajhoz fehérbort öntünk, valamint a tejszínt, beletesszük a
húsleveskockát, a petrezselyemzöldet. Mártássá főzzük. Ha túl híg, kevés liszttel
sűríthetjük. Ha túl sűrű, fehérbort adhatunk hozzá.
Megforgatjuk a mártásban a hússzeleteket, benne hagyjuk, és közepes tűzön még kissé
sűrítjük a mártást.
Tálalás előtt 10 perccel körberakjuk őszibarackbefőtt-szeletekkel, és meghintjük dióbéllel.
SPENÓTTAL TÖLTÖTT CSIRKE DIÓKÉREGGEL
(amerikai recept)
Hozzávalók 2 személyre:
2 szelet fél csirkemell csont és bőr nélkül
20 dkg spenót
5 dkg fetasajt
1 tojás fehérje
1/2 csésze apróra vágott dióbél
2 evőkanál étolaj
Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A spenótot némi kevés vízzel egy közepes méretű
lábasban, lefedve, közepes lángon tegyük fel főni. 4-6 percig főzzük, közben néhányszor
keverjük meg. Szűrőn keresztül öntsük le a spenótról a főzővizet. Amikor a spenót már
nem túl meleg, kézzel nyomjuk ki belőle a bennemaradt vizet. Száraz konyharuhába
csavarva szárítsuk le, majd vagdaljuk apróra.
Egy közepes méretű tálban keverjük össze a spenótot a fetasajttal, és enyhén ízesítsük
sóval, borssal.
A csirkemell-szeleteket verjük ki 1-1,5 cm vékonyra. Mindkét oldalukat sózzuk,
borsozzuk. A két szelet húsra kenjük egyenletesen a spenótos keveréket. Csavarjuk fel a
húst szivarszerűen, közben ügyeljünk arra, hogy a "szivar" végeit is szorítsuk össze,
nehogy a töltelék kinyomódjon. Tűvel biztosítsuk.
A dióbelet egy tepsibe terítsük. A tojásfehérjét pedig verjük fel. A csirkehúst előbb a
tojásfehérjében, utána a dióbélben forgassuk meg. Nyomkodjuk meg, hogy a dióbél

ráragadjon.
Egy nem odaégetős lábasban melegítsük meg az olajat, közepes lángon. Forró olajba
tegyük a húst, és süssük barnára. Óvatosan forgassuk meg, hogy a diókéreg rajta
maradjon.
Amikor minden oldala barna, tegyük a húst sütőbe. 20-30 percig süssük, hogy jól átsüljön.
SZÁRNYAS DIÓBUNDÁBAN
(francia recept, Bernard Bessiere receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
5 szelet csirke-, gyöngytyúk- vagy pulykahús
10 dkg apróra vagdalt dióbél
2 kanál mustár
2 kanál dióolaj
1 kanál vaj
1 kanál liszt
2 alma szeletelve, enyhén megsütve
1 tojás
só, bors
Egy mélytányérban keverjük össze a mustárt a tojással és egy kanál dióolajjal. A
baromfiszeleteket sózzuk-borsozzuk. Megforgatjuk a lisztben, majd a mustáros
keverékben, végül a diómorzsában. Megpaskoljuk a tenyerünk között, hogy a dió is jól
rátapadjon. Egy serpenyőben felmelegítjük a vajat, a maradék dióolajat, amíg a keverék
gyöngyöző, habzó nem lesz. Ekkor belerakjuk a hússzeleteket. 4 perc sütés után a másik
oldalukat is 4 percig sütjük. Az almaszeletekkel díszítve szervírozzuk, de még
citromszeletekkel is díszíthetjük.
SZEZÁMMAGOS CSIRKECOMB (török recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 csirkecomb
nagyon kevés étolaj
7 dl hagymás-paradicsomos szósz
1 csésze apróra vagdalt dióbél
1 evőkanál szezámmag
kevés só
A hagymás-paradicsomos szósz Törökországban készen kapható. Nálunk leginkább a
készen kapható szecsuáni mártás hasonlít rá, de a török készítményben nincs sárgarépa,
bambuszrügy, szójaszósz, zöldpaprika, cukor. Szecsuáni mártással is készíthető, de akkor
elvész a török jelleg.

A hazai készítmények közül a készételként kapható
lecsó is jó a hagymás-paradicsomos szósz helyett.
Hagymás-paradicsomos szószt magunk is készíthetünk.
Napraforgóolajon hagymakockát párolunk, kevés
vízzel felengedjük, paradicsompürét (vagy ketchupot),
paradicsomkockát adunk hozzá, sózzuk, borsozzuk,
felforraljuk.
A csirkecombok mindkét oldalát egy serpenyőben kevés olajon pirosra sütjük. A megsült
combokra ráöntjük a kész mártást. Megsózzuk.
20 percig pároljuk a mártásban. Tálra szedjük ki, és megszórjuk az apróra vágott dióbéllel
és a szezámmaggal, amelyeket ha előzőleg enyhén megpirítunk (együtt is piríthatjuk), még
jobb az íze.
Forrón tálaljuk.
TÖLTÖTT CSIRKE DIÓS RIZZSEL
(amerikai recept, Linda Larsen receptje)
Hozzávalók 6 személyre:
1 evőkanál étolaj
1 evőkanál vaj
1 hagyma, apróra vágva
1,5 csésze szép rizs
2 csésze csirkehúsleves
1,5 csésze körtelé
1/2 csésze darabos dióbél
só, bors
6 csirkemell (csont és bőr nélkül)
10 dkg lágy krémsajt
1/4 csészényi körtedarabok
2 egész körte
még 1/4 csésze apró darabos dióbél
1/2 csésze darabosra morzsolt kéksajt
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.
Az olajat és a vajat egy nagyobb lábasban olvasszuk össze közepes lángon. A hagymát
pároljuk meg benne, üvegesre. Öntsük bele a rizst, és keverjük át, hogy a zsiradék
bevonja. Két perccel később öntsük bele a csirkehúslevest és a körtelevet. Forraljuk fel.
Amikor forr, vegyük le a lángot, és lefedve hagyjuk tovább forrni egy negyedórán át.
Amikor a rizs megpuhult, keverjük hozzá a dióbelet, és vegyük le a tűzről.
Amíg a rizs fő, a csirkemelleket hosszában vágjuk be, hogy a tölteléket beletölthessük.
Egy kisebb tálban keverjük össze a krémsajtot, a kéksajt felét és a darabolt körtét,
annyira, hogy egyenletes állagú tölteléket kapjunk. Töltsük a csirkemellekbe. Kívülről
sózzuk, borsozzuk meg a húst, és tegyük félre.

A főtt rizses keveréket töltsük egy akkora tűzálló üvegtálba, amekkorában a hús is elfér.
Rendezzük rá a csirkehúst is. Alufóliával borítsuk, zárjuk le. 35-40 percig süssük, hogy a
hús is és a rizs is puha legyen.
Amíg a hús a sütőben van, vágjuk fel, hámozzuk meg, magvazzuk ki és szeleteljük fel az
egész körtéket. Egy kisebb tálban keverjük össze a maradék kéksajtot az apró dióbéllel.
A sütés vége velé a diós-sajtos keverékkel szórjuk meg a csirkeszeleteket, és rendezzük
melléjük a körteszeleteket. Még 8-10 percre tegyük vissza sülni, amíg a krémsajt rá nem
olvad. Akkor kész.
TÖLTÖTT CSIRKECOMB
(német recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db csirkecomb
10 dkg dióbél
3 dkg zsemlyemorzsa
1 hagyma, 1 babérlevél
6 evőkanál zöldségkrémleves
2-3 evőkanál paradicsomvelő
1 evőkanál tejföl
1-1,5 dl száraz vörösbor
2-3 borókalevél
petrezselyem, metélőhagyma, majoránna
mustár, só, bors, pirospaprika
étolaj
A csirkecombokat kicsontozzuk, a dióbelet apróra vagdossuk vagy törjük. A zöldségeket,
fűszereket megmossuk, lecsöpögtetjük. A metélőhagymát, a petrezselymet és a
majoránnalevelet apróra vagdaljuk. A babérlevelet négy részre vágjuk.
Tölteléket keverünk a zsemlyemorzsából, dióbélből, mustárból és a fűszerekből, és a csont
helyére töltjük. A csirkecombokat bevarrjuk. Sóból, borsból, paprikából keveréket
készítünk, amivel a csirkecombokat bedörzsöljük.
A sütőt 150 C°-ra melegítjük elő. A hagymát nagyobb kockákra vágjuk.
A csirkecombokat forró olajban erősen megsütjük. A sütés végén öntjük rá a hagymát és a
paradicsomvelőt, amivel még rövid ideig együtt sütjük, majd elzárjuk a lángot.
Kivesszük, megöntjük a vörösborral, kevés zöldségkrémlevesel, ráteszünk 1-1 darab
babérlevelet. Lefedjük a sütőedényt, és a még meleg sütőbe tesszük vissza.
Kb. 40 percig tartjuk melegben, közben ha szükséges, zöldségkrémlevessel megöntözzük,
végül a tejfölt is ráöntjük.
Megkóstoljuk, ha kell még, fűszerezzük.
A diós töltött csirkecomb mellé köretként a képen sajtos knédlit és karamellizált
sárgarépát látunk.

VARGÁNYÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT KAPPAN
(francia recept)
Hozzávalók:
egy nagyobb, 3,5 kg-os kappan
3 dkg vaj
só, bors
10 dkg füstölt húsos szalonna
10 dkg vargánya (konzerv)
10 dkg rizs
kevés csirkemáj, szív és zúza
petrezselyem
20 dkg csirkemáj
10 dkg dióbél
2 tojás
0,2 dl konyak
6 dkg vaj
10 dkg dióbél
80 dkg zöldbab (konzerv)
80 dkg gesztenye
6 evőkanál étolaj
megint petrezselyem
10 gerezd fokhagyma
Legelőször a rizst főzzük meg, forró, sós vízbe öntve. 15-20 percig főzzük, majd
lecsöpögtetjük. Tegyük félre, hogy kihűljön.

A csirkeszivet, zúzát és a hozzávaló májat kisebb darabokra vágjuk, majd egy kevés
petrezselyemmel elmixeljük.

A szalonnát csíkokra vágjuk, egy teflonos serpenyőben olvasztott vajon megkapatjuk,
hozzáadjuk az össze nem vágott csirkemájat, és együtt sütjük.

A vargányát lecsöpögtetjük, szintén a májra öntjük, 2-3 percig pároljuk rajta.

Vagdossuk fel a petrezselymet, és a felét keverjük a májhoz és a vargányához. Így is

pároljuk 3 percig.

Az első 10 dg diót törjük durvára, például egy nyújtófával.

A serpenyőből a párolt májat, vargányát öntsük át egy tálba. Adjuk hozzá a tört diót, a
főtt rizst, a konyakot, és a petrezselyemmel mixelt belsőségeket. Üssük fel a tojásokat, és
azt is keverjük bele.

Egy kanál segítségével töltsük meg a kappant, jól nyomkodjuk bele a tölteléket. Varrjuk
össze. Zománcos tepsiben tegyük a sütőbe, öntsük meg étolajjal. Tegyünk a kappanra
kisebb vajdarabokat, és borsozzuk is meg, de már ne sózzuk, csak esetleg a sütés végén, ha
úgy gondoljuk.

Öntsünk a tepsibe 1 dl meleg vizet is.
Két órán keresztül hadd süljön, közben locsolgassuk. Egy óra elteltével fordítsuk meg.
Addig süssük, amíg a beleszúrt tű tisztán nem húzható ki.
Közben vágjuk be a gesztenyék héját, majd tegyük egy tál forró vízbe 4 percre, végül
csepegtessük le, és öblítsük le hideg vízzel. Hámozzuk meg.

A meghámozott gesztenyéket forró, sós vízben főzzük meg, amíg a kés hegye könnyen
beléjük nem megy. Ez 15-20 perc, a gesztenyék nagyságától függően. Csepegtessük le,
tegyük félre.
A maradék petrezselymet kevés sóval és borssal keverjük el. Vágjuk le a fokhagymák
gyökérrészét, és hámozzuk meg. Vágjuk vékony szeletekre, és keverjük a petrezselyemhez.
A második adag dióbelet is törjük meg, és tegyük félre.
A konzerv-zöldbabot sós vízben forraljuk fel, utána csepegtessük le. 10-15 perccel tálalás
előtt a zöldbabot helyezzük egy olyan tálra, amin tálalni fogjuk, középre a sült kappant,
mellé a gesztenyéket.

A fokhagymás petrezselymet és a tört dióbelet rendezzük a zöldbabra. 10-15 percre tegyük
vissza a tálat a sütőbe. Kivéve ha még lefedve állhat 5 percig, a hús omlós lesz.
Tálaláskor a kappan sütőlevét is öntsük a kappanra.
Ha a töltelékből maradna, ne dobjuk ki. Félórás-háronegyed órás sütéssel a kappan mellé
adhatjuk, vagy ehelyett eltehetjük hűtőbe, és később is felhasználhatjuk egy következő
csirke, paradicsom, cukkini, stb. töltésére.
A dió leírása és botanikája

Halak, rákok, kagyló
Vázlat:
Burrida
Diós garnélarák
Diós hering
Dióval töltött hal
Feketekagyló saláta dióval
Göngyölt lazac
Göngyölt pisztráng
Hal fűszeres-diós bundában
Kagylós tészta
Lazac diókéreg alatt
Lazacfilé dióval
Marinírozott macskacápa
Mézes diós garnélarák
Narancsos pisztráng dióval
Süllőfilé dióolajjal
Süllőfilé dióval
Sült csuka dióval
Szivárványpisztráng diószósszal
BURRIDA
(olasz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1 kg macskacápa (kb. 3 db)
1 db rája (kb. 50 dkg)
8 dkg fenyőmag
8 dkg dióbél

4 dkg zsemlemorzsa
1 citrom
1 húsleveskocka
1 hagyma
ecet, olaj, só, bors
A halakat jól tisztítsuk meg, vagdossuk kisebb darabokra. Sós-ecetes vízben főzzük meg,
néhány citromszelettel együtt. Ha megfőtt, csurgassuk le, hagyjuk kihűlni. Egy
serpenyőbe feltesszük olajon a hagymát, gyenge lángra. A ledarált fenyőmagot és dióbelet,
a morzsát, egy evőkanál ecetet, kevés sót, borsot teszünk bele, és rövid ideig tartjuk a
tűzön. Majd átöntjük egy lábasba, bele a halszeleteket is, és kevés, húsleveskockából
készült húslevessel együtt forraljuk, igen gyenge lángon, amíg a leve be nem sűrűsödik.
Melegen tálaljuk.
DIÓS GARNÉLARÁK
(kínai recept)
Hozzávalók 2 személyre:
10 dkg mézes dió (a receptje lejjebb)
25 dkg közepes nagyságú garnélarák húsa, páncél
nélkül
1 tojás fehérje
2 evőkanál kukoricakeményítő
2 csésze étolaj
1 evőkanál majonéz
1/2 evőkanál sűrített tej
1/2 evőkanál tejpor
A rákhúst öntsük le tojásfehérjével, majd kukoricakeményítővel. Melegítsük meg az
olajat, és süssük benne a rákot kb. két percig, amíg ropogós nem lesz, de ne barnuljon
meg. Vegyük ki és csepegtessük le róla az olajat.
A majonézt, sűrített tejet és tejport összekeverve
közepes lángon melegítsük fel, de ne forraljuk.
A tálra először a tejes szószt öntjük, rá a garnélarákot,
a tetejére a mézes dióbelet.
A mézes dió hozzávalói:
30 dkg negyedes dióbél
4 evőkanál cukor
5 csésze étolaj
Wokban dolgozunk.
A dióbelet forró vízbe tesszük, és felforraljuk. Öt percig főzzük, aztán leöntjük róla a
vizet. Hideg vizet öntünk a dióra, és megint leszűrjük.
A dióbél főzését és lehűtését megismételjük.
Most 1/3 csésze vizet forralunk fel a wokban. Beleöntjük a cukrot, és állandó kavarás

mellett a dióbelet is. Addig főzzük, amíg a víz el nem párolog. A dióbelet jól bevonja a
cukor. Ekkor kivesszük.
A wokot kimossuk, szárazra töröljük, és felmelegítjük benne az olajat. 4-5 percig sütjük
benne a cukros dióbelet, amíg megbarnul. Sütőlapra öntjük ki hűlni.
DIÓS HERING
(orosz recept)
Hozzávalók:
félkiló hering
2 keménytojás
1 nagyobb alma
1 közepes hagyma
félcsésze dióbél
félflakonnyi majonéz
A majonéz kivételével mindent a húsdarálón engedünk keresztül, csak az egyik tojást
tesszük félre, díszítésnek.
A hozzávalókat, most már a majonézt is beleértve, alaposan összekeverjük. Apró főtt tojás
darabokat szórunk a tetejére, dísznek.
Rozskenyérrel esszük, vodkát iszunk mellé, oroszosan.
DIÓVAL TÖLTÖTT HAL
(ukrán recept)
Hozzávalók:
egy hal (süllő vagy tőkehal, 0,7-1 kg-os)
20 dkg dióbél
5 dkg mazsola
1 fej hagyma
étolaj
citromlé
só, bors
A halnak levágjuk a fejét, majd kibelezzük. Megmossuk, sózzuk, borsozzuk, meghintjük
citromlével.
A hagymát kockákra vágjuk, olajon aranyszínűre pirítjuk, levesszük a tűzről. A diót
apróra törjük, a hagymához keverjük. A mazsolát is hozzákeverjük. Végül megöntjük
citromlével.
Az így kapott töltelékkel töltjük meg a halat, majd összetűzzük. Sütőben olajon sütjük
meg.

FEKETEKAGYLÓ-SALÁTA DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
félkiló kagyló
1 flakkon majonéz
1/2 csésze dióbél
1/2 citrom
1-2 alma
1/2 csésze meggybefőtt
bors, zöldpetrezselyem
A kagylókat megfőzzük, húsukat apró darabokra vágjuk, rövid időre hűtőszekrénybe
rakjuk.
Az almákat kimagvazzuk, húsukat lereszeljük. A dióbelet megdaráljuk. Az almareszeléket
előbb majonézzel, majd darált dióval keverjük, végül a kagylóhússal. Megsózzuk.
A kész salátát citrommal, kimagvazott meggyel, zöldpetrezselyemmel díszítjük.
GÖNGYÖLT LAZAC
(kanadai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
2 kávéskanál étolaj
1/4 csészényi apróra vágott vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma, apróra vágva
4 csészényi vagdalt spenótlevél
só, bors
1 csésze főtt barnarizs
1 kávéskanál reszelt citromhéj
1/4 csésze reszelt keménysajt
2/3 csésze darabos dióbél
félkiló lazachús
A hagymát enyhén pároljuk meg olajon. Adjuk hozzá a fokhagymát, spenótlevelet.
Sózzuk, borsozzuk, és pároljuk az egészet három percig, amíg a spenót puhulni nem kezd.
Ekkor vegyük le a tűzről.
A rizst és a citromhéj-reszeléket a tűzről levéve keverjük a spenóthoz.
Terítsük el a lazacon a spenótos keveréket, és szórjuk meg sajttal, dióval. Óvatosan
tekerjük fel, és átszúrva rögzítsük.
A göngyölt lazacot sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és 190 C°-os sütőben 15-20 percig
sütjük.
Amikor puhára sült, vágódeszkára helyezzük, tíz percig hűlni hagyjuk, majd
felszeleteljük.
Zöldsalátával, vagy párolt zöldségekkel köríthetjük.

GÖNGYÖLT PISZTRÁNG
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 szelet közepes pisztráng
10 dkg dióbél
16 db kisebb krumpli
5 dl hallé alap (szálkamentes)
1 dl tejszín
1 tojás fehérje
1 citrom leve
só, bors
A tejszínt, a tojásfehérjét, a citromlevet kevés sóval, borssal elturmixoljuk.
Megdaráljuk a dióbelet, és azt is hozzákeverjük. A keveréket a pisztrángszeletekre
kenjük. A szeleteket göngyöljük fel, tűzzük össze fapálcikával.
Tegyük a hallé-alapba, és főzzük kb. 10 percig fedő alatt, gyenge tűzön. Vegyük le a tűzről,
de tartsuk melegen. Vágjuk keskenyebb tekercsekre.
Főtt burgonyával és ízlés szerinti mártással tálaljuk.
HAL FŰSZERES-DIÓS BUNDÁBAN
(német recept)
Hozzávalók:
40 dkg halfilé
1 teáskanál citromlé
só
fehérbors
1 evőkanál étolaj
15 dkg ömlesztett fűszeres sajt
5 evőkanál liszt
8 dkg dióbél
1 evőkanál petrezselyem
1 evőkanál metélőhagyma
1 evőkanál kapor
kakukfű
5 dkg vaj
só, bors
A fűszeres-diós bundában sütendő halhoz többféle halat is használhatunk. Egyformán
ajánlott a lepényhal, a lazac, a sügér, de más hal is jó.
A halszeleteket hideg folyó vízben megmossuk, a vizet konyhai törlőpapírral felitatjuk
róla, és a halat belocsoljuk a citromlével. Sózzuk, borsozzuk. A sütőedényt kikenjük
olajjal, és a halszeleteket belefektetjük.
Az ömlesztett sajtot egy tálba tesszük. A dióbelet apróra vagdaljuk, és a liszttel, valamint

kevés sóval és borssal a sajthoz keverjük. A friss fűszereket apróra vagdaljuk, és szintén
hozzáadjuk. Az egészet jól elkeverjük.
Az így kapott bundát a halszeletekre kenjük, és szilárdan rátapasztjuk. A tetejét vajjal
vastagon megkenjük. 200 C°-ra előmelegített sütőben közepes fokozaton mintegy 25
percig sütjük.
Amint a kép is mutatja, friss zöldségekkel tálaljuk, amelyekre öntsünk öntetet. Jól megy
hozzá köretnek a rizs is, különösen fehérboros mártással. De könnyű paradicsomszósz is jó
hozzá.
KAGYLÓS TÉSZTA DIÓS PETREZSELYMES PESZTÓVAL
(amerikai recept, Delia Smith receptje)
A kagyló olyan luxusjellegű ennivaló, ami rendkívül olcsó. Földközitengeri nyaralásunkon láthattuk, amint francia kempingezők az apró
fekete kagylókat gyűjtögetik a tengerparti sziklákon, és este nagy
kagyló-vacsorát csapnak. Itthon pedig a Dunaparton, de akár a
Keleti főcsatornában is gyűjthetünk kiváló édesvizi étikagylókat.
Összegyűjtés után azonnal mossuk meg a kagylókat hideg vízben. Vigyázzunk, a kagyló
héja éles! És rögtön kezdhetünk is kagylós tésztát készíteni.
Hozzávalók 2 személyre:
0,9-1 kg megmosott kagyló, héjában
20 dkg metélt vagy másféle tészta
1 evőkanál étolaj
1 mogyoróhagyma, összevagdalva
1 gerezd fokhagyma, apróra vagdalva
2 dl száraz fehér bor
só, bors
A pesztóhoz:
3-4 dkg vagdalt dióbél
2-3 dkg zöldpetrezselyem-levél, apróra vagdalva
2 evőkanál étolaj
1 gerezd fokhagyma
só, bors
és díszítésnek is 2 evőkanál vagdalt zöldpetrezselyem
Először a pesztót készítjük el. Vegyünk elő egy nagyobb lábast, amiben az elkészítendő étel
kényelmesen el fog férni. Egy evőkanálnyi étolajon pirítsuk meg benne a vagdalt dióbelet,
de csak 1-2 percig hagyjuk pirulni. A pirított diót öntsük át egy mixerbe, adjuk hozzá a
zöldpetrezselymet és a fokhagymát, a második kanál olajat, és mixeljük az egészet pürévé.
Lábasunkban, amiben a diót pirítottuk, melegítsük meg az 1 kanál étolajat. A
mogyoróhagymát és a vagdalt fokhagymát közepes lángon pároljuk benne kb. 5 percig,
addig, amíg éppen meglágyulnak. Tegyük bele a tiszta kagylót, és teljes lángon, a fehérbor
hozzáöntésével pároljuk meg. Közben némi sóval, borssal ízesítsük. Amikor már elég
meleg, a lángot újból csökkentsük közepesre, és fedjük le a lábast. Egyszer-kétszer rázzuk
meg a lábast, és figyeljük, mikor nyílnak szét a kagylók. Azt a néhányat, ami zárva
marad, dobjuk ki.

Amíg a kagyló párolódik, forraljunk fel egy egy nagyobb fazékban sós vizet.
Amikor a kagylók megpárolódtak, vegyük le a tűzről, és egy kanállal merjük át egy másik
edénybe. Átszedés közben mindegyiket rázzuk meg, hogy a belsejükből kirázzuk a bennük
maradt folyadékot.
Nyolc kagylót héjastul tegyünk félre, díszítésnek a tányérok szélén, a többinek pedig
távolítsuk el a héját. A megpucolt kagylókat tartsuk lefedve, melegen, legjobb, ha langyos
sütőben.
Amikor a kagylópucolással végeztünk, a levet, amiben párolódtak, egy laza szövésű
szöveten szűrjük át egy másik lábasba. Ez azért fontos, hogy az esetleg a kagylókon
maradt homokszemeket vagy az esetleges kagylóhéj-törmelékeket kiszűrjük.
Közben, hogy el ne felejtsük, amikor a sós víz már forr, tegyük bele a tésztát, és a tésztától
függően 8-10 percig főzzük.
A leszűrt kagylós levet öntsük vissza az eredeti lábasba, és forralással sűrítsük be, kb.
egyharmadára. Utána keverjük bele a pesztót, de ne vegyük le a tűzről. A melegen tartott
kagylóhúst is keverjük hozzá, és most már levehetjük a tűzről.
Amikor a tészta megfőtt, tésztaszűrőn szűrjük le, és két egyforma csomóban rakjuk
tányérokra. Egyformán merjünk rá pesztós kagylót. Rakjuk körbe héjas kagylóval, és
szórjuk meg zöldpetrezselyemmel.
Azonnal, egy pillanatot se késve tálaljuk, jól behűtött fehérborral.
LAZAC DIÓKÉREG ALATT
(amerikai recept)
Hozzávalók:
lazacszelet
darabos dióbél
étolaj
apróra vágott fokhagyma
só, bors
esetleg citromlé
Olyan lazacszeletet használjunk, amin rajta van a bőre. A húsos oldalát nyomjuk a
dióbélbe, és felülről pedig sózzuk, borsozzuk.
Egy serpenyőben melegítsünk olajat, és szórjuk bele a vagdalt fokhagymát. A lazacot forró
olajba tegyük, diós felével alulra. Csak addig süssük, amíg a dió nem barnul. Ekkor
fordítsuk át a bőrös felére, fedjük le, és addig süssük tovább, amíg jónak nem találjuk.
Tálalható is, extra ízesítésként kevés citromlével hinthetjük meg.

LAZACFILÉ DIÓVAL
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 csésze durvára tört dióbél
2 evőkanál zsemlemorzsa
2 evőkanál reszelt citromhéj
1 evőkanál étolaj
1 evőkanál vagdalt zöld kapor
4 szelet (kb. 0,5 kg) lazac, lehet bőrös
2 kávéskanál mustár
citromlé, só, bors
Mixerben keverjük össze a dióbelet,
zsemlemorzsát, citromhéjat, étolajat, kaprot. Kóstoljuk meg, szükség szerint sózzuk,
borsozzuk. Keverjük ragadós masszává, majd tegyük félre.
A lazacszeleteket bőrös oldalukkal lefelé tegyük sütőlapra, és kenjük meg mustárral.
Osszuk szét a keveréket a lazacszeletekre. A tetejére is nyomjunk mustárt. Borítsuk le
műanyag fóliával, és tegyük hűtőbe legalább 15 percre, de a hűtőben két órát is állhat.
Nem túl forró, közepesen meleg sütőben kb. 15 percig süssük, addig, amíg villával
megszúrva puhának nem találjuk.
A sütőből kivéve öntsük meg citromlével. Spenótleveleken és újkrumpli körítéssel
tálaljuk. Vagy spárgával.
MARINÍROZOTT MACSKACÁPA
(német recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 szelet, egyenként 15-20 dkg-os macskacápa
1 citrom leve
1/4 teáskanál citromhéjaroma
1/4 teáskanál erőspaprika
1/4 teáskanál bors
3 kanál étolaj
3 zöldhagyma
12 db kisebb burgonya
1 dl tejföl
10 dkg dióbél
só
vastagabb alufólia
A halszeleteket megmossuk, és hagyjuk megszáradni. A citromléből egy teáskanállal
félreteszünk, a többit elkeverjük a fűszerekkel. Nagyjából a fele étolajat hozzáöntjük. A
zöldhagymát megmossuk, ferde karikákra vagdossuk. A zöldhagymakarikák kétharmadát
a marinádhoz keverjük. Beleforgatjuk a halszeleteket, és lefedve kb. 20 percre hűtőbe
rakjuk.

A burgonyákat alaposan megmossuk. 12 db alufóliát gyengén megolajozunk, megsózunk.
A burgonyákat belegöngyöljük, és parázson (tűzön) meggrillezzük. A dióbelet finomra
vágjuk, a tejfölbe keverjük. Belekeverjük a félretett citromlevet, sózzuk-borsozzuk. A
maradék hagymát is belekeverjük.
Kikészítünk a halszeleteknek négy nagyobb alufólia-darabot. A halszeleteket kivesszük a
marinádból, és lecsöpögtetjük. Alufóliába csomagoljuk. A fóliák közt megfelelő térközt
hagyva a halat tűzön grillezzük, mindkét oldalát 6-7 percig, majd a fóliában pihenni
hagyjuk. A fóliából kiszedett burgonyákat meghámozzuk. A halat is kiszedjük a fóliából,
és tányéron, burgonyával, tejföllel szervírozzuk.
MÉZES DIÓS GARNÉLARÁK
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1/2 csésze feles dióbél
1 csésze cukor
1/4 csésze kukoricakeményítő
2 tojás fehérje
2 evőkanál majonéz
4 evőkanál édes sűrített tej
citromlé, valamivel kevesebb, mint fél citromból
1 evőkanál méz
étolaj
50 dkg garnélarák húsa, páncél nélkül
salátalevél dísznek
szezámmag
a dióbelet elő kell készíteni. Két csészényi vízzel kell forralni, és amikor a víz sötétedni
kezd a hártyájától, a vizet cserélni kell. Ezt a processzust háromszor is meg kell ismételni.
Ez veszi el a dióbél kesernyés ízét.
Amikor a főzővizet kellően tisztának ítéljük meg, egy csésze cukrot öntünk hozzá, és azzal
együtt főzzük bő 10 percig. Ezután lehűtjük, a diót leszűrjük, kitesszük egy papírra
száradni.
A kukoricakeményítőt a tojásfehérjével egyenletesre keverjük. Ha túl sűrűnek találjuk,
kevés sűrített tejet vagy vizet keverhetünk hozzá. Palacsintatészta állagúra kell
kevernünk. Amikor jó, ebben forgatjuk meg a garnélát.
Egy tálban keverjük össze a majonézt, a sűrített tejet, citromlevet és a mézet. Géppel
verjük a keveréket krémesre. Ha kész, tegyük félre, a végső összeállításhoz.
Forrósítsuk fel egy lábasban az olajat. A cukros dióbelet a forró olajban süssük 5-7 percig,
hogy mély barna színt kapjon. Amikor kész, újból tegyük ki egy papírtörlőre száradni.
Újból győződjünk meg, hogy a garnélák teljesen be vannak-e vonva a kukoricakeményítős
keverékkel. Süssük meg az olajban, mindegyik legalább 2-3 percig süljön, utána a
garnélát is tegyük ki papírtörlőre.

A tálon a salátalevelekkel kezdjük az összeállítást. Aztán a dióbelet, majd a garnélát
rakjuk rá. Rámerjük a szószt, és a tetejét megszórjuk szezámmaggal. Köretként tészta
vagy rizs egyaránt illik hozzá.
NARANCSOS PISZTRÁNG DIÓVAL
(angol recept)
Hozzávalók 4 személyre:
0,5 kg letisztított, kicsontozott pisztráng
1/2 teáskanál vegyes fűszerkeverék
1 evőkanál tojásfehérje, gyengén felverve
1 apróra vágott mogyoróhagyma
1 teáskanál dióolaj
1/2 csésze friss narancslé
2 narancs meghámozva, szeletekre vágva
2 evőkanál édes bor
2 teáskanál édeskömény mag
1 nagyobb édeskömény gumó nagyon vékonyra vágva és kevés levele
1/2 csésze dióbél
1/4 csésze cukor
2 db vizitorma, szár nélkül
1/4 teáskanál só
Egy teflonos serpenyőt kenjünk ki olajjal. Közepes lángon süssük ki a halszeleteket,
bőrükkel lefelé belehelyezve, amíg aranybarnára, enyhén ropogósra nem sülnek. Ez kb. 4
perc. A másik oldalát is süssük 4 percig. Tegyük ki a halszeleteket bőrös oldalukkal lefelé
fordítva egy lapos tálra, és tegyük félre.
Egy teflonos edényben gyengén pirítsuk meg a mogyoróhagymát, de ügyeljünk rá, hogy ne
barnuljon meg. Öntsük hozzá a narancslevet, a bort és az édeskömény-magot. Öntsük rá a
pisztrángra, és tegyük hűtőbe legalább egy órára, de jobb, ha eltesszük másnapra.
Melegítsük elő a sütőt, közepesen melegre. Egy kisebb edényben keverjük össze a diót a
cukorral, kevés sóval, a fűszerkeverékkel, végül a tojásfehérjével. Öntsük egy teflonos
tepsibe, és tegyük a nem túl meleg sütőbe. Addig legyen benne, amíg meg nem szilárdul,
néha keverjük meg. (Kb. 45-60 perc). Utána hűtsük szobahőmérsékletűre.
Vegyük ki a pisztrángszeleteket a marinádból. A pisztráng bőrét húzzuk le, dobjuk ki.
Osszuk a halat négy egyforma adagra. Hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. A
marinádból 2 evőkanálnyit keverjünk el a dióolajjal, ebből salátalé lesz.
A narancsszeletekből négyet tegyünk félre díszítésnek. A többit egy szélesebb tálban
keverjük össze az édeskömény-szeletekkel, a vizitormával és az előbbi saláta-dresszinggel.
Óvatosan keverjük, ne durván. A salátakeveréket osszuk ki négy tányérra, helyezzük rá a
halszeleteket, arra pedig a cukros-tojásfehérjés diót. Díszítsük a félretett
narancsszeletekkel, és azonnal szervírozzuk.

SÜLLŐFILÉ DIÓOLAJJAL
Hozzávalók:
50 dkg süllőfilé
12 dkg dióbél
1 citrom
3 evőkanál liszt
1 tojás
1 fej saláta
1 nagy sárga kaliforniai paprika
1 narancs
3 evőkanál gyümölcsecet
6 evőkanál dióolaj
csipetnyi cukor
4 dkg vaj
1/2 köteg citromfű
só, bors
A dióbél felét apróra, másik felét durvábbra vagdaljuk.
A halat megmossuk, leszárítjuk, daraboljuk. A citrom levével behintjük, sóval, borssal
megszórjuk. A halszeleteket megforgatjuk a lisztben, majd a felhabart tojásban, végül a
finomra vagdalt dióbélben.
A salátát megmossuk, kisebb darabokra vágjuk. A paprikát megmossuk, szeleteljük, a
salátához keverjük.
A narancsot megmossuk, a héját lereszeljük. A levét kifacsarjuk, hozzákeverjük az ecetet,
a dióolajat, és kevés cukorral, sóval, borssal öntetet keverünk belőle. A reszelt
narancshéjat is hozzáadjuk.
A vajat felmelegítjük. A süllőszeletek mindkét oldalát 6-8 perc alatt aranybarnára sütjük.
A citromfüvet levagdaljuk. Az öntettel, a durvára vagdalt dióbéllel együtt a salátára
öntjük, és elkeverjük.
A salátát tányérokra osztjuk, és a süllőszeleteket is a tányérokra rendezzük.
SÜLLŐFILÉ DIÓVAL
(francia recept, Yves Leonard receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db, egyenként 15-20 dkg-os süllőfilé
12 dkg dióbél
2 kanál dióolaj
2 kanál lágy vaj
15 dkg kenyérbél, megpárolva, apróra vágva
2 kanál liszt
só, bors
1 citrom kockákra vágva

10 szál petrezselyem a tálaláshoz
Sózzuk-borsozzuk, majd belisztezzük a halszeleteket. Egy serpenyőben egy kanál vajban és
egy kanál dióolajban 3-3 percig sütjük a halszeletek mindkét oldalát. Levesszük a tűzről,
citromdarbokat teszünk rá.
A maradék dióolajat és vajat megmelegítjük, a kenyérbelet megpirítjuk benne. Amikor a
kenyér szép mogyorószínű, hozzáadjuk a dióbelet, és hamarosan ráöntjük a
süllőszeletekre.
Melegen tálaljuk, petrezselyemmel díszítve.
SÜLT CSUKA DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók:
egy egykilós csuka
1 palack száraz fehérbor
dióolaj
olivaolaj
kakukfű, babérlevél, petrezselyem
1 gerezd fokhagyma
néhány koriandermag
maréknyi dióbél
1 tojás
liszt, só, bors
A csukát pucoljuk meg, majd két órára helyezzük a következő páclébe.
Egy palack fehérborba két evőkanál olivaolajat keverünk, ízesítjük összevágott
kakukfűvel, babérlevéllel, petrezselyemmel, egy gerezd eldörzsölt fokhagymával, néhány
koriandermaggal, apróra tört maréknyi dióbéllel.
Mielőtt a csukát meggrilleznénk, csöpögtessük le róla a páclevet, és töröljük meg
papírtörlővel. Kenjük meg olivaolajjal, enyhén sózzuk, borsozzuk, és szórjuk meg nagyon
kevés liszttel. Most már meggrillezhetjük, gyenge fokozaton. A sülésre 25-30 percet
számolhatunk. Közben óvatosan fordítsuk meg, de vigyázzunk, a csuka nagyon törékeny.
Amíg sül, készítsünk dióolajos majonézt, ennek az íze megy a legjobban a sült csukához.

SZIVÁRVÁNYPISZTRÁNG DIÓSZÓSSZAL
(ausztrál recept)
Hozzávalók 4-6 személyre:
4-6 kibelezett pisztráng
liszt
étolaj
só, bors
zsályalevél
10 dkg nagyobb darabos dióbél
10 dkg vaj
1 nagy citrom
1,5 dl száraz fehér bor
A pisztrángokat lisztezzük be, és sózzuk, borsozzuk kívül-belül.
Először öt percig süssük a pisztrángok mindkét oldalát, majd tegyük közepesen meleg
sütőbe, és ott is süssük, további 7 percig.
Közben a vajon pörköljük meg a dióbelet, zsályalevéllel. A citrom levét és a fehérbort
öntsük a dióhoz, és addig pároljuk, amíg a lé a felére nem csökken. Közben a citrom
reszelt héjából is szórjunk a készülő szószba.
A sült pisztrángot forrón tálaljuk, ízlés szerinti körettel, például polentával, megöntve a
diós szósszal.
A dió leírása és botanikája

Főtt tészták
Vázlat:
Barackos, diós derelye
Citromkrémes diós metélt
Diós kakaóstészta
Diós mogyorós tészta
Diós nudli
Diós spagetti fokhagymával
Diós spagetti fokhagymával 2
Diós tészta
Diós-túrós spagetti
Diószószos tészta
Fusilli diószósszal
Fusilli dióval
Kagylótészta diószósszal
Lasagna fehér mártással, dióval

Ravioli diószósszal
Ravioli dióval
Római szélesmetélt
Sajtos, diós, dióolajos töltött tészta
Spagetti diós pesztóval
Spagetti diószósszal
Spagetti diószósszal 2
Spenótos-diós penne
Tészta dióolajos pesztóval
Toszkán penne
Zöld tészta dióval
Zöldséges táskák diószósszal
BARACKOS, DIÓS DERELYE
(ukrán recept, vareniki néven)
Hozzávalók 32 darabhoz:
A tésztához:
1 csésze liszt + a gyúródeszka és a nyújtófa
behintéséhez
1,75 csésze liszt
2 nagy tojás
1,5 kávéskanál só
1,25 csésze víz
A töltelékhez:
1/4 csésze víz
1/4 csésze cukor
még 2 evőkanál cukor
esetleg 2 evőkanál barackpálinka
1 csésze aszalt sárgabarack
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél
10 dkg vaj
1/2 csésze zsemlemorzsa
csipetnyi fahéjpor
A lisztet egy tálba öntsük, és a közepén készítsünk mélyedést, ahova az előzetesen egy
csészében összekevert tojást, sót, vizet öntjük. Fokozatosan keverjük hozzá a lisztet, lágy
tésztává keverjük. A tésztát belisztezett deszkára borítjuk ki, ahol meggyúrjuk. Nyolc perc
gyúrás elég. Ha nagyon ragad, kevés lisztet adunk még hozzá. Rugalmas tésztát kell
kapnunk. Kinyújtás előtt lefedve félórát pihentetjük a tésztát. Hűtőben két órát is állhat,
de a további munka előtt engedjük szobahőmérsékletűre melegedni.
A töltelék készítéséhez a negyedcsészényi vizet ugyanannyi cukorral együtt felforraljuk.
Addig kavarjuk, amíg a cukor fel nem oldódik. A pálinkát a tűzről levéve öntjük bele.
A barackot géppel apróra aprítjuk, majd a szirupot is a gépbe öntjük, és jól összekeverjük,
de ne legyen teljesen egynemű, pürészerű. Öntsük ki egy tálba, és keverjük bele a dióbél
felét. Hűtsük le.
Nyújtsuk ki a tésztát 40-45 centis kerek lappá. A körbe zárt négyzet lesz felvágva 4x4=16

lapkára, a négyzeten kívüli tésztát mind a négy oldalról válasszuk le, és gyúrjuk össze a
második szeleteléshez.
Enyhén púpozott kávéskanálnyi tölteléket tegyünk minden lapka közepére. Egyszerre
csak egy lapkával dolgozzunk, nedves kézzel. A lapka egyik sarkát hajtsuk át a szemben
levő sarokra, így háromszögű töltött derelyét kapunk. A szélét nyomkodjuk össze. A kész
derelyéket egy liszttel megszórt konyharuhára rakjuk át. Így készítsük el az összeset, a
második tésztaadagból is.
Enyhén sós vízben főzzük meg a süteményeket. Negyedóráig elég főzni, hogy
megpuhuljanak.
A főtt derelyét egy, az alábbiak szerint előkészített tálra szedjük ki, ahol a következő
ízesítést kapják még.

Két evőkanálnyi vajon megpirítjuk a zsemlemorzsát, a maradék dióbéllel együtt. Kéthárom perc pirítás elég, de állandóan kevergessük. Amikor a tűzről levesszük, csipetnyi
sóval is ízesítjük. A fahéjat és a két kanál cukrot is rászórjuk.
A derelyét meleg , lapos tálon szervírozzuk. A tálra, mielőtt a tésztát rászednénk, 2
evőkanálnyi olvasztott vajat hintünk. A maradék vajat pedig a kiszedett tésztára. És a
tetejére a diós, zsemlemorzsás keveréket. Forrón tálaljuk.

CITROMKRÉMES DIÓS METÉLT
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 csésze tejszín
1 kávéskanál reszelt citromhéj
félkiló metélttészta
2 evőkanál vaj
félcsészényi vagdalt gomba
félcsészényi darabos, pirított dióbél
2 evőkanál reszelt keménysajt
só, bors, zöldpetrezselyem
Egy kisebb edényben a tejszínbe keverjük a
reszelt citromhéjat, és gyenge lángon
negyedórát pároljuk, hogy besűrűsödjön.
Megfőzzük a tésztát.
Amíg a tészta fő, egy nagyobb lábasban megpároljuk a gombát a vajon.
A megfőtt tésztát leszűrjük, hozzákeverjük a citromhéjas tejszínt, a párolt gombát, a
pirított dióbelet, végül meghintjük reszelt sajttal. Könnyebben megkeverjük. Sózzuk,
borsozzuk, megszórjuk petrezselyem zöldjével.
DIÓS KAKAÓSTÉSZTA
(olasz recept)
Tisztelt Kollégám, Ön mit kapott Itáliában járt rokonaitól,
barátaitól ajándékba? Bármit is, biztosan nem kakaós
szélesmetéltet. Kár. Pedig ott kapható. Olyan, amibe a kakaó
gyárilag bele van főzve. Legközelebb, ha Ön jár ott, vegyen
már, és kóstolja meg! Dióval.
Hozzávalók:
25 dkg kakaós szélesmetélt
2,5 dl tejszín
10 dkg dióbél
2 evőkanál olivaolaj
2 evőkanál gyöngyhagyma
só
A legegyszerűbb elkészíteni. Míg a tészta fő, egy lábasba rakjuk össze a szószhoz valókat: a
darált vagy apró darabos dióbelet, a tejszínt, az étolajat, az apróra vágott gyöngyhagymát
és csipetnyi sót.
Mikor a tészta megfőtt, a tészta vizéből is a szószba keverhetünk néhány evőkanállal.
Melegítsük fel a szószt, közben csepegtessük le a tésztát.
Ha a szósz meleg, öntsük a tésztára, és azonmód együk is meg.

Egy trükk: Minél szélesebb a tészta, annál ízletesebb.
Tipp: Nemcsak önálló fogásként ehetjük, hanem főtt húsokkal és gyümölcsökkel is.
DIÓS MOGYORÓS TÉSZTA
(francia recept)
A különleges diós mogyorós tészta elkészítése nagyon
egyszerű, még a hozzávalókat se kell felsorolni. Egy
rendes háztartásban úgyis van mindig dió és mogyoró.
Fél kiló száraztésztát használunk. Minél jobb
minőségű, annál jobb.
8 dkg dióbelet és 6 dkg mogyorót durvára vagdosunk,
és lábaskában lassú tűzön megpirítunk.
Egy póréhagymát nagyon vékony szeletekre vágunk. A hagymaszeletek harmadát kevés
vajon megpároljuk. Egy deci fehér likőrbort (ez is van minden háztartásban) és 2 dl
húslevest (lehet leveskockából is) öntünk hozzá, és megszórjuk 20 dkg mascarpone vagy
más kemény sajt reszelékével. Keverjük, amíg a sajt is megolvad, és akkor a diót és a
mogyorót is beleöntjük.
Lassú tűzön sűrítjük, majd levesszük.
Amikor a tészta megfőtt, leszűrjük, és a hagymakarikák második harmadát
hozzákeverjük. Állagát, ízét ellenőrizzük, sózzuk, borsozzuk. A hagymás, sajtos szósszal
megöntjük. A hagymakarikák harmadik részével csak dekoráljuk.
DIÓS NUDLI
(olasz, toszkán recept)
Hozzávalók 4 személyre:
10 dkg dióbél (ha lehet, a dióbél hártyáját is húzzuk le)
5 dkg reszelt parmezán sajt
3 evőkanál étolaj
fél adag mascarpone sajt
80 dkg nyers nudlitészta
bors, nagyszemű só
A dióból pesztót készítünk. Nagyjából összekeverjük a dióbelet a parmezánnal, három
kanál olajjal, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
A nudlit megfőzzük, lecsepegtetjük.
Egy lábasban egészen gyenge lángon (hogy a mascarpone sajt ne ragadjon oda) a diós
pesztón megolvasztjuk a mascarpone sajtot. Alaposan, erősen összekeverjük, hogy az olaj
ne váljon ki. Öntsük rá a főtt nudlit, és villával keverjük össze.
Hagyományos, kiváló toszkán nudlit kapunk.

DIÓS SPAGETTI FOKHAGYMÁVAL
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg spagetti
40 dkg darált dióbél
3 gerezd vagdalt fokhagyma
közel egy csészényi finomra vagdalt petrezselyem
kevés erős paprika
1/2 csésze étolaj
só, bors
Az olajat öntsük egy tálba, és keverjük bele a darált dióbelet, a petrezselymet és a
pirospaprikát. Főzzük meg a tésztát, a főzővízből tegyünk félre 1/4 csészényit. A
lecsöpögtetett tésztát tegyük egy előmelegített tálba. Öntsük bele az olajos szószt. Ha
nedvesíteni kell, a főzővízből adjunk hozzá egy-két kanálnyit.
DIÓS SPAGETTI FOKHAGYMÁVAL 2
(olasz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
50 dkg spagetti
10 dkg dióbél
1 gerezd fokhagyma
olaj
1 doboz szardellapaszta
petrezselyem
paradicsomszósz
A megpucolt, apróra vagdalt fokhagymát olajban süssük világos barnára. Vegyük le a
tűzről, öntsük bele az apróra vagdalt dióbelet, és azzal tegyük vissza.
Gyenge tűzön 4-5 percig pirítsuk, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a tűzről levéve is
barnul még kicsit.
Adjuk hozzá, morzsoljuk szét a szardellapasztát.
Főzzük meg a spagettit, csöpögtessük le, de kissé nedves maradjon. Öntsük rá a diót,
ízesítsük paradicsompürével, és a tetejére szórjunk petrezselymet.
DIÓS TÉSZTA
(olasz recept)
Hozzávalók:
40 dkg szélesmetélt
12 dkg túró
10 db dióbél
5 dkg vaj
1 gerezd fokhagyma
kevés húsleves (leveskockából)

petrezselyem, só, bors
Egy serpenyőben a vajat az apróra vágott fokhagymával melegítsük fel. Adjuk hozzá a
durvára tört dióbelet, a túrót, 1-2 evőkanál húslevest. Forraljuk fel, sózzuk, borsozzuk. A
tésztát bő, sós vízben főzzük meg. A még meleg tésztához keverjük a diós túrót, és
petrezselyemzölddel díszítve tálaljuk.
DIÓS-TÚRÓS SPAGETTI
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg spagetti vagy más hosszú tészta
25 dkg darált dióbél
2 gerezd apróra vágott fokhagyma
2-3 kanál olivaolaj
1/4 csésze finomra vágott petrezselyem
1/4 csésze túró
1/2 csésze frissen reszelt parmezán sajt
só, bors
Egy lábasban egy kanál olivaolajon gyenge lángon pirítsuk a fokhagymát mintegy 10
percig, de ne barnuljon meg. Adjuk hozzá a diót és a petrezselymet és egy csipet sót. Jól
keverjük el, és pároljuk tovább 5 percig. Vigyázzunk, a dió meg ne barnuljon, inkább
adjunk hozzá még egy kanál olajat.
A tésztát enyhén sós vízben főzzük meg. Amikor megfőtt, adjunk a főzővízből két kanállal
a diószószhoz, és igen gyenge lángon főzzük tovább. Egy villával keverjük bele a túrót.
Kóstoljuk meg, és ha szükséges, sózzuk, borsozzuk. A főtt tésztát főzés után szűrjük le egy
előmelegített edénybe. Rögtön öntsük rá a szószt, és keverjük jól el. A parmezán-sajtnak a
felét reszeljük rá, a másik felét pedig kiegészítésül tegyük az étkezőasztalra.
DIÓSZÓSZOS TÉSZTA (olasz recept)
Magyarországon a diós tészta unásig ismert. Ki is vágná vele
együtt a diót szerető háziasszonyt az ő hites ura, ha gyakran
kapná. De kóstoljuk csak meg egyszer a tésztát cukros dió
helyett diószósszal!
Hozzávalók 4 személyre:
2,5 csésze (60 dkg) dióbél
20 dkg vaj
2 gerezd fokhagyma, felvagdalva
4 dl tejszín
2 evőkanál frissen vagdalt rozmaringlevél
45-50 dkg tészta
1/4 csésze (0,5 dl) frissen reszelt parmezán sajt
só, bors
A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő. A dióbelet terítsük szét egy tepsin, és kb. 6 percig tartsuk
a sütőben, amíg törékennyé, aranybarnává nem válik. Ezután tegyük ki hűlni, és ha

kihűlt, törjük durvább, nagyobb darabokra.

Amíg hűl, tegyünk fel egy fazék vizet forralni, a tésztának.
A fokhagymát egy serpenyőben a vajon pároljuk meg, amíg színesedni nem kezd. Ekkor
öntsük hozzá a dióbelet, a tejszínt és a rozmaringlevelet. Alacsony fokozaton, gyakori
keveréssel pároljuk öt percig. Amikor a szósz sűrűsödik, levehetjük a tűzről.
Ekkor rakjuk a forrásban lévő vízbe a tésztát, és tegyünk bele sót is. Főzzük meg, szűrjük
le, és keverjük össze a szósszal.

Szórjuk meg parmezán sajttal, esetleg borsozhatjuk, és tálaljuk fel. Jobban mutat, ha a
pirított dió egy részét tálaláskor szórjuk a tetejére.
Megjegyzés: Testes vörösbor illik hozzá.
Ha a diószószos tésztát előételként kínáljuk, a közölt mennyiség 8 személyre elég. Igen
laktató.
FUSILLI DIÓSZÓSSZAL
(olasz recept)
Hozzávalók 4-6 személyre:
2 nagy gerezd fokhagyma, apróra vagdalva
só
1 csésze pirított dióbél
1 csésze tejszín
0,5 kg olasz tészta, leginkább fusilli
1/2 csésze reszelt parmezán sajt
bors
A fokhagymát csipetnyi sóval és a pirított dióbéllel robotgépben vágassuk apróra. A diót
nem kell teljesen megdarálni, elég, ha durvára vágjuk. Öntsük hozzá a tejszínt, és addig
keverjük, amíg egyenletes szószt nem kapunk. Kóstoljuk meg, ízesítsük, és öntsük át egy
tálba, amit majd az asztalra teszünk.

Most főzzük meg a tésztát, 1,5 liter forró vízben. Praktikus, ha a szószos tállal fedjük le
eleve a fazekat főzés közben, hogy a tál jól átmelegedjen. Amikor a víz forr, három
evőkanál sóval ízesíthetjük. Keverjük el, és csak utána tegyük a fazékba a tésztát.
Amikor a tészta megfőtt, szűrjük le, és az előmelegített tálba rakjuk át. Jól keverjük össze
a szósszal. Szórjuk rá a sajtot, keverjük a tésztába, és ízlés szerint még sózhatjuk,
borsozhatjuk a tésztát.
Meleg leveses tányérokat készítünk az asztalra, és azonnal tálaljuk.
FUSILLI DIÓVAL
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
32 dkg spirális fusilli tészta
10 dkg lágy kéksajt
10 dkg vagdalt dióbél
1 evőkanál vagdalt petrezselyemzöld
1 evőkanál vaj
A tésztát főzzük meg.
A vajat tegyük lábasba. A sajtot vágjuk apró
darabokra, és adjuk a vajhoz. A vajjal együtt
olvasszuk meg, jól összekeverve, hogy sima állagú, krémes szószt kapjunk.
Öntsük hozzá a vagdalt dióbelet is, és újból keverjük meg.
A főtt tésztát öntsük a szószra, keverjük jól át, és szórjuk meg friss petrezselyemmel.
KAGYLÓTÉSZTA DIÓSZÓSSZAL
(olasz recept, Ursula Ferrigno receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
30 dkg száraz kagylótészta
1/2 csésze apróra vágott (de nem darált) dióbél
1 csésze tejszín
2 gerezd fokhagyma (aki nem szereti, elhagyhatja)
1 evőkanál vaj
1 evőkanál étolaj
1/2 csésze reszelt parmezán sajt
só, bors
2 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld
Forraljunk fel egy fazék vizet.
Amíg a forrásra várunk, egy tálban keverjük össze a dióbelet a tejszínnel és a
fokhagymával.
Amikor a víz forr, megsózzuk, és beletesszük főni a tésztát.

Egy nagyobb lábasban takaréklángon melegítsük meg az étolajat. Tegyük hozzá a vajat is,
hogy összeolvadjon. Amikor a vaj is megolvadt, a diós keveréket is tegyük a lábasba.
Növeljük a lángot közepesre, és forraljuk fel a szószt. A forrástól 4-5 percig tartsuk a
tűzön, állandóan kevergetve, hogy sűrűsödjön. Amikor kezd sűrűsödni, a reszelt sajt felét
is keverjük bele, és a petrezselyem felét is. Takarékon főzzük még egy ideig, amíg a tészta
meg nem fő.
Amikor a tészta megfőtt, szűrjük le, de egy kevés főzővizet tartsunk meg. Öntsük a főtt
tésztát a szószhoz. Öntsük rá a maradék sajtot, és keverjük össze. Ha túl sűrű, főzővízzel
hígítsuk. Ha nem elég sűrű, sajtot reszeljünk még bele. Ez esetben keverjük jól össze a
sajtot a szószos tésztával.
Vegyük le a tésztát a tűzről, és borítsuk át egy tálba. Már csak a maradék
petrezselyemmel kell megszórnunk, és tálalhatjuk.
LASAGNA FEHÉR MÁRTÁSSAL, DIÓVAL
(brazil recept)
A lasagna tipikus olasz étel. Brazíliába az igen sok olasz
bevándorló vitte magával, ahol fehér mártással és dióval
kiegészítve brazillá vált. A receptet mindenesetre brazil
forrásból szereztem.
Hozzávalók:
1/2 kg lasagna-tészta, előfőzve
1/2 l tej
2 evőkanál liszt
2 evőkanál margarin
1 tyúkhúsleves-kocka
20 dkg darabokra tört dióbél
20 dkg darabokra vágott mozzarella sajt
5 db reszelt parmezán sajt
A tejet a mikrohullámú sütő magas fokozatán melegítsük 5 percig, majd tegyük félre.
Egy mélyebb tűzálló tálban jól keverjük össze a lisztet, a margarint és a húsleveskockát.
Tegyük két percre a mikróba, magas fokozatra. Vegyük ki, és lassanként, állandó keverés
közben öntsük bele a tejet. Tegyük vissza a mikróba 4-6 percre, két percenként kivéve és
megkavarva.
Ha a mártás nem eléggé egynemű, robotgéppel is keverjük meg, és tegyük még vissza a
mikróba.
Egy négyszögletes tűzálló tálba rétegezzük a lasagnát, az első réteg mártás legyen, a
második tészta, a harmadik mozzarella, a negyedik dió. És ezt ismételjük. A legtetejére is
mártás kerüljön, és arra szórjuk a reszelt parmezánt. 5-7 percre tegyük a mikrohullámú
sütőbe.

RAVIOLI DIÓSZÓSSZAL
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 csomag mélyhűtött ravioli
8 dkg dióbél
1 gyöngyhagyma
1 kis gerezd fokhagyma
1 kávéskanál dióolaj
1,5 dl tejszín
1,5 dl zöldségleves (leveskockából)
0,5 dl fehérbor
kevés petrezselyem, majoránna
2 dkg reszelt keménysajt
só, bors
Először a diószószt készítjük el. A hagymát és a fokhagymát hámozás után apróra vágjuk.
A dióolajat felmelegítjük, a hagymákat üvegesre pároljuk benne. Hozzáöntjük a
zöldséglevest, a tejszínt és a fehérbort, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Felforraljuk,
majd gyenge tűzön 10 percig főzzük.
A dióbelet durva darabokra vágjuk, a szószhoz adjuk, felmelegítjük.
A petrezselymet megmossuk, nagyobb darabokra vágjuk, szintén a szószba keverjük.
A raviolit a csomagolásán írtak szerint felmelegítjük, és elkeverjük a szósszal. Reszelt
sajttal és majoránnalevéllel hintjük meg.
RAVIOLI DIÓVAL, SZÁRÍTOTT
PARADICSOMMAL
(olasz recept)
Hozzávalók 48 adagra:
1,5 csésze dióbél
8-10 db napon szárított paradicsom (fényképe
jobbra látható)
olivaolaj
bors
késztészta raviolinak
Ennek az érdekes olasz tésztának az elkészítéséhez két különlegesség szükséges, először
azokat szerezzük be. Bár, forró nyáridőben magunk is száríthatunk a napon felvágott
paradicsomot, amint az Itáliában és a Közel-Keleten szokásos. Nem kell tehát a
hipermarketben keresnünk.
Amit viszont meg kell vennünk, az a raviolikészítő forma. Kettőt vegyünk 48 adaghoz.

Ha a hozzávalók megvannak, a diós-paradicsomos ravioli elkészítése már semmiség.
A diót öntsük háztartási robotgépbe. A száraz paradicsomot vagdaljuk vékonyabb
darabokra, és azt is öntsük a gépbe, a dióval együtt daráljuk le. De előbb szórjunk rá
borsot, bőségesen, és hintsük meg kevés olajjal. Mennyi olajjal? Előbb kevesebbel, később
még, ha túl száraznak találjuk, pótolhatjuk.
Addig járassuk a gépet, amíg durva állagú, tapadós, kenhető keveréket nem kapunk.
Ha tudunk, olasz tésztát használjunk. Vékonyra nyújtott rétegét fektessük, nyomkodjuk a
raviolikészítő forma mélyedéseibe, töltsük meg diós keverékkel, és egy másik vékony réteg
tésztával fedjük le, majd kiborítva, kiszaggatva főzzük ki.
Ízlés szerint szervírozhatjuk. Például fűszerezett paradicsomszósszal vagy tejszínes szósszal
megöntve.
RÓMAI SZÉLESMETÉLT
(olasz recept)
Hozzávalók:
35 dkg szélesmetélt
20 dkg tehéntúró
2 evőkanál juhtúró
6 dkg dióbél
petrezselyem, majoránna, só, bors
Egy olyan tálban, ami a képen látható, az aprított dióbelet apróra vágott petrezselyemmel,
majoránnával, valamint a kétféle túróval erősen összedolgozzuk, hogy a massza puha,
habos legyen. Addig is sós vízben főzzük meg a tésztát, majd csepegtessük le. A főzővízből
keveset keverjünk a túrómasszához. Sózzuk, borsozzuk, és megint keverjük meg. A tálba
öntsük a tésztát is, és keverjük el.
SAJTOS, DIÓS, DIÓOLAJOS TÖLTÖTT TÉSZTA
(francia recept)
Hozzávalók:
A tésztához:2,5 dl tej,3 tojás,10 dkg liszt,2 csipet só,csipetnyi cukor,2 dkg
vaj
A fondühöz:30 dkg comté sajt,1 gerezd fokhagyma,1 dl fehérbor,kukoricaliszt
A töltelékhez:8 dkg füstölt sonka,1 hagyma,8 dkg csiperkegomba,1 kávéskanál étolaj,3

dkg vaj,8 dkg comté sajt
A díszítéshez:5 dkg dióbél,néhány salátalevél,2 dkg zöldpetrezselyem
A vinegretthez:1 kávéskanál mustár,2 kávéskanál gyümölcsecet,1 evőkanál dióolaj,só,
bors
Először a tésztát készítjük el. Keverjük a liszthez a tejet, a tojást, valamint kevés sót és
cukrot. Olvasszuk meg a vajat, és azt is keverjük a tésztába. Tegyük félre a nyers tésztát.
A fondü készítése következik. Egy kisebb tűzálló tál alján dörzsöljük el a fokhagymát, és
öntsük rá a fehérbort. Tegyük fel lassú tűzre melegedni, és melegítsük forrásig, de mielőtt
teljesen forrni kezdene, öntsük bele az apró darabokra vágott sajtot. Folyamatosan
kevergessük, amíg a sajt sima állagúra nem olvad. Ha túl hígnak találjuk, kevés, vízben
elkevert kukoricaliszttel sűríthetjük.
Ez után jön a töltelék elkészítése. Vajon pároljuk meg az apróra vágott hagymát. Az
apróra vágott sonkaszeleteket pedig olajon. A felvagdalt gombaszeleteket egy harmadik
kis serpenyőben enyhén süssük meg.
A zöldpetrezselymet vagdaljuk fel, a dióbelet vágjuk durva darabokra. Ezek már nem a
töltelékbe kerülnek, hanem a kisült tészta megszórására.
A vinegrett hozzávalóit is összekeverjük. Ha nincs dióolajunk, más étolaj is megteszi.
Nyújtsuk ki a tésztát, és kenjük meg a fondüvel. Töltsük a közepére a tölteléket, úgy, hogy
kétoldalt ne legyen töltelék. Hajtsuk rá a tészta mindkét oldalát, jobbról és balról is.
Helyezzük a hurkát kivajazott tepsibe, és szórjuk meg még egy kevés reszelt sajttal.
Meleg sütőben néhány percig süssük, addig, hogy a tészta megsüljön és a reszelt sajt is
ráolvadjon.
Forrón tálaljuk. A tányérokra salátaleveleket helyezünk, arra a sült tésztát, dióval
megszórva, zöldpetrezselyemmel dekorálva. Megöntjük vinegrettel.
Feltétlenül igyunk hozzá félszáraz fehér bort.
SPAGETTI DIÓS PESZTÓVAL
(olasz recept, C. Cosentino séf receptje az Incanto étteremből)
Hozzávalók 6 személyre:
1/2 csésze zsemlyemorzsa, saját kenyérmaradékból darálva
1/4 csésze darabos dióbél
5 nagy, friss zsályalevél, vékonyra vágva (kb. 1 evőkanálnyi)
1 nagy gerezd fokhagyma, esetleg több
só, bors
1/2 kg száraz spagettitészta vagy más hasonló tészta
kevés étolaj
A díszítéshez: friss zsályalevél, étolaj
Forraljunk fel egy nagyobb fazék sós vizet.

A sütőben egy tepsiben terítsük szét a zsemlyemorzsát, és grillező üzemmódban pirítsuk öt
percig. Utána egy másik tepsiben, ugyancsak grillező üzemmódban a dióbelet is öt percig
pirítsuk.
Tegyük a zsemlyemorzsát a dióbéllel darálóba, és vagdalt zsályalevél és fokhagyma
hozzáadásával daráljuk apróra, mixeljük össze. Ízesítsük sóval, borssal. Ez lesz a diós
pesztó.
Amikor a víz forrni kezd, tegyük bele a tésztát. Főzzük meg, mint az olasz mondja, "al
dente." Vagyis addig, amíg a legjobbnak nem találjuk. Akkor szűrjük le, de a főzővizet ne
öntsük ki.
Egy nagyobb lábast tegyünk a tűzre, és öntsük bele
a megdarált diós pesztót. Öntsünk hozzá fél
csészével a főzővízből, és keverjük el, oldjuk
szósszá a pesztót a vízben.
A tésztát is öntsük a lábasba, és keverjük össze a
pesztóval. Ha kell, öntsünk még hozzá a főzővízből,
hogy a tészta nedves, jól keverhető legyen. Amikor
összekevertük, vegyük le a tűzről.
Kóstoljuk meg, és ha kell, sózzuk, borsozzuk,
étolajjal dúsítsuk.
Spagettinket díszíthetjük is, zsályalevéllel. De nem frissel, hanem forró étolajon néhány
másodpercig megkapatottal. 10-20 másodpercig legyen a tűzön, de addig is forgassuk meg
az olajban. Ha a mentalevél ropogós, és sötétedni kezd, akkor jó. Mielőtt a spagettire
tennénk dísznek, papírtörlőn itassuk le róla az olajat.
SPAGETTI DIÓSZÓSSZAL
(francia recept, Jean-Luc Touissant receptje)
Hozzávalók 6 személyre:
50 dkg spagetti
2 teáskanál só
1 evőkanál napraforgó étolaj
2 gerezd fokhagyma
1 csésze dióbél
3/4 csésze finomra vagdalt petrezselyemlevél
1 csésze olivaolaj
3/4 csésze reszelt parmezán sajt
1 paradicsom
só, bors
Egy nagyobb fazékban 4 l forró vízben, 2 teáskanál sóval és 1 evőkanál étolajjal
megfőzzük a tésztát. A spagettit lassanként adagoljuk bele, hogy közben a víz forrásban
maradjon. Mintegy 10 perc alatt a spagetti megfő, megpuhul.
Egy mixergépben elmixeljük a fokhagymát, a dióbelet és fél csésze petrezselymet. (Egy

kevés petrezselymet félreteszünk a díszítéshez.) További keverés közben lassan adagoljuk
bele az olivaolajat. Kevés sót, borsot is belekeverünk. Hagyjuk a szószt a gépben.
Durvára vagdaljuk a maradék petrezselymet. A paradicsomot kockákra vágjuk.
Félretesszük.
Leszűrjük a spagettit, félreteszünk fél csésze főzővizet.
Minden tányérra tegyünk egy kupac spagettit, és úgy igazítsuk el, hogy a közepén
mélyedés legyen. Most ellenőrizzük a szósz sűrűségét. Ha túl száraz, egy kanál főzővizet
keverjünk bele. De ne legyen túl lágy, nehogy szétfolyjon a tésztán.
A szószt rakjuk a spagettikupacok mélyedéseibe. Szórjuk meg a tányérokat parmezán
sajttal, vagdalt petrezselyemmel, paradicsomkockákkal.
Megjegyzés: Ez francia recept. Olaszosan a petrezselyem helyett bazsalikomot használnak,
de a petrezselyem tradicionálisabb Franciaországban, és jobban megy a dió ízéhez.
SPAGETTI DIÓSZÓSSZAL 2
(olasz recept)
Hozzávalók 6-8 személyre:
0,5 kg spagettitészta
1 csésze dióbél
1/2 csésze friss bazsalikomlevél, szára nélkül
1/4 csésze friss zsályalevél
12 dkg reszelt pecorino sajt
étolaj, só
A tésztát saját ízlésünk és szokásunk szerint főzzük meg.
Amíg a tészta fő, daráljuk le a diót. Vágjuk apróra a bazsalikomot és a zsályát, és keverjük
egy tálban a darált dióhoz. A reszelt sajtot is. Hintsük meg kevés olajjal. Kevesebbel vagy
többel, ízlés szerint, és keverjük szósszá.
A főtt tésztát még melegen tegyük át abba a tálba, amiben szervírozni fogjuk. Öntsük rá a
diószószt, és keverjük össze. Már tálalhatjuk is.
Olajbogyót is adhatunk mellé, de szerintem jobb kenyérrel.
SPENÓTOS-DIÓS PENNE
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1/2 csésze dióbél
25 dkg friss spenót
2 gerezd fokhagyma
2 csésze túró
1/4 csésze frissen reszelt parmezán sajt
1 evőkanál bazsalikomlevél
só, bors

pennetészta
Egy tepsiben elterítve forró sütőben öt percig pirítsuk a dióbelet, majd vegyük ki.
Mossuk meg a spenótot, és jól csepegtessük le. A spenótot és a fokhagymát tegyük fel
vízben főni, amíg a spenótlevelek meg nem fonnyadnak. Vegyük ki és csepegtessük le.
A spenótot és a fokhagymát a pirított dióval, a túróval, a parmezán sajttal és a
bazsalikommal jól dolgozzuk össze egy háztartási robotgéppel. Addig keverjük, amíg
egynemű nem lesz. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
Ezalatt megfőzhetjük a tésztát, majd leszűrjük.
A főtt tésztára öntsük a spenótos keveréket, takaréklángon melegítsük, keverjük, hogy a
spenótos szósz is felmelegedjen.
Tálaláskor tehetünk az asztalra még parmezánsajtot, ha úgy szeretjük.
TÉSZTA DIÓOLAJOS PESZTÓVAL
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg jó minőségű tészta
3 evőkanál fenyőmag
2 gerezd fokhagyma
2 köteg rucola-saláta
3 evőkanál dióolaj
3 evőkanál reszelt parmezán sajt
fűszeres só
bors
A tésztát sós vízben 12- 14 percig főzzük.
A fenyőmagot olaj nélkül, magában megpirítjuk.
A megpucolt fokhagymagerezdeket szétpaszírozzuk.
A salátát megmossuk, a vizet lerázzuk róla. A fokhagymával és a dióolajjal pürévé
mixeljük.
A reszelt sajtot a tésztához keverjük. Sóval, borssal ízesítjük.
A tésztát négy tányérra mérjük, és dióolajos pesztót adunk hozzá.

TOSZKÁN PENNE
(olasz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
2 csésze bazsalikomlevél
1 gerezd megpucolt fokhagyma
1/2 csésze reszelt pecorino sajt
2 csésze dióbél
só, bors, étolaj
1/2 kg penne, vagy más olasz tészta
Háztartási robotgéppel dolgozzunk. Mozsárt is
használhatunk, de az több munkával jár. Törjük meg
benne a bazsalikomot, a fokhagymát, a reszelt sajtot és a
dióbelet, együtt. Apróra, majdnem egynemű állagúra.
Ízesítsük fél kávéskanálnyi sóval, és vékony sugárban
öntsünk hozzá étolajat, annyit, amennyivel elkeverve
krémes állagú szószt nem kapunk. Nem lesz teljesen egynemű, de nem baj.
Egy liternél több vízben főzzük ki a tésztát. A főzővízben két evőkanálnyi sót oldjunk fel.
Amikor megfőtt, szűrjük le, egy előmelegített tálba, de egy csészényit hagyjunk meg a
főzővízből.
A főtt tésztára öntsük a szószt, és nagyjából keverjük el. Kevés főzővizet is öntsünk rá.
Ízlés szerint borsozzuk, és már fogyasztható is.
ZÖLD TÉSZTA DIÓVAL
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
30 dkg zöld tészta
20 dkg gorgonzola sajt
5 dkg dióbél
6 evőkanál reszelt parmezán sajt
3 dkg vaj
1/2 pohár tej
kevés szerecsendió, só
A gorgonzolát vágjuk apróra, a diót daráljuk meg. Langyos tejben keverjük jól össze a
vajat, a gorgonzolát, a dióbelet, amíg egynemű, sűrű nem lesz. Kevés őrölt szerecsendióval
ízesítsük.
Főzzük meg a tésztát, és a fenti masszával ízesítsük. A tetejére szórjuk a reszelt parmezán
sajtot.
Azonnal tálaljuk.

ZÖLDSÉGES TÁSKÁK DIÓSZÓSSZAL
(olasz, ligúriai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
10 dkg spenót vagy borágó
15 dkg bazsalikom és petrezselyem
10 dkg rikotta sajt
4 dkg parmezán sajt
4 evőkanál tejszín
10 dkg darált dióbél + feles dióbelek díszítésnek
1,25 dl száraz fehér bor
1 tojás
2 gerezd fokhagyma
4 evőkanál zsemlyemorzsa
30 dkg liszt
4 evőkanál étolaj
só, őrölt bors
A zöldségeket megmossuk. A spenótot (vagy borágót) sós vízben megpároljuk, majd
kinyomkodjuk. Az összes zöldséget apróra vagdossuk.
A fokhagymát eldörzsöljük, elkeverjük a tojással, a zöldségekkel, a rikottával és a fele
parmezánnal. Sózzuk, borsozzuk.
A lisztből, borból, csipetnyi sóból és kevés vízből kemény, rugalmas tésztát gyúrunk.
Konyharuhával leborítjuk, és állni hagyjuk 20 percig. Belisztezett deszkán 2-3 mm
vékonyra nyújtjuk, és 5-6 cm-es kockákra vágjuk. Minden lapra zöldséges tölteléket
teszünk, átlósan összehajtjuk, a széleit lenyomkodjuk.
Elkészítjük a diószószt. A friss dióbélről a hártyát úgy szedhetjük le, hogy forró vízzel
leforrázzuk, utána késsel lehúzzuk. A zsemlyemorzsát vízbe áztatjuk, hozzáöntjük a
dióbelet, és mixerrel eldolgozzuk. Kissé megsózzuk, végül hozzákeverjük az étolajat és a
tejszínt is.
A zöldséges táskákat forrásban lévő sós vízben főzzük ki. 10-12 percig főzzük, kitálaljuk,
megöntjük a diószósszal, még azon melegében meghintjük a maradék parmezánnal.
Néhány feles dióbéllel díszítjük, és már fogyasztható is.
A dió leírása és botanikája

Diószószok, diómártások, vinegrett, dióecet

A francia szerzetesek a Megdicsőülés Monostorában (Monastere de la
transfiguration) ilyen diókrémet készítenek:
Vázlat:
Diós spagettiszósz
Diószósz karácsonyra
Gránátalmás-diós szósz
Kukoricás diós mártás
Mediterrán zöld szósz
Olasz diómártások, diószószok
Orosz diószósz
Orosz diószósz 2
Pikáns diószósz
Spanyol diómártás
Szacivi alaprecept
Szacivi 12 receptje
Toulouse-i fokhagymamártás
Vinegrett
Vinegrett juharsziruppal
Vinegrett hamis dióolajjal
Almás diós vinegrett
Vinegrett ínyenceknek
Marinálás
Dióecet
DIÓS SPAGETTISZÓSZ
(olasz, bolognai recept)
Hozzávalók:
1 hagyma
1/2 köteg leveles zeller
3 közepes sárgarépa
40 dkg friss paradicsomvelő vagy pizzaszósz
1 zöldségleveskocka
40 dkg dióbél
1 evőkanál mogyoróvaj
1/2 csésze vagdalt petrezselyemzöld
Vagdaljuk fel a hagymát, szeleteljük fel a sárgarépát, a zellert (külön a gumóját, külön a
zöldjét), törjük meg a dióbelet.
A hagymát egy kanálnyi vízben főzzük 3 percig, hogy megpuhuljon. Közben keverjük
meg, és ha le akar égni, adjunk még vizet hozzá.
Főzzük bele a zeller zöldjét is, puhára, majd együtt adjuk hozzá a zellergumót, a
sárgarépát, a paradicsomvelőt és a zöldségleves-kockát. Mindig csak annyi vizet adjunk
alá, amennyi kell, mintegy 1-1,5 dl-t. Fedő alatt pároljuk tovább 20 percig, amíg a
zöldségek meg nem puhulnak.
Adjuk hozzá a tört dióbelet és a mogyoróvajat is, és újból forraljuk fel.

Kóstoljuk meg, és ízesítsük. (Citromlével, paprikával, avagy amilyen ízzel szeretjük.)
A dióbél jellegzetes "bolognai" ízt ad spagettimártásunknak. A mártás elkészítés után is
ehető, de még jobb, ha a kész mártás egy éjszakát a hűtőben tölt, és másnap, étkezés előtt
újból felforraljuk.
A petrezselymet csk közvetlenül tálaláskor tegyük rá.
DIÓSZÓSZ KRISZTUS SZÜLETÉSÉRE
(az oroszországi Szent Anasztáz monostor receptje)
Hozzávalók:
1,5 pohár szép, tiszta dióbél
1 pohár gránátalmalé
3/4 pohár víz
3 gerezd fokhagyma
2 evőkanál vagdalt petrezselyem zöldje
1 kávéskanál őrölt szárított fűszer
0,5 kávéskanál sáfrány és koriander
só, bors
A dióbelet és a fokhagymát húsdarálón daráljuk le, majd megsózzuk, borsozzuk, és sűrű,
egynemű masszává keverjük. A zöldségeket, fűszereket is hozzáadjuk, és jól elkeverjük.
Gránátalmalével és ivóvízzel hígítjuk, folytonos keverés közben.
A szószt hidegen tálaljuk a karácsonyi asztal ünnepi ételei mellé.
GRÁNÁTALMÁS-DIÓS SZÓSZ HÚSOKHOZ
(libanoni recept)
A gránátalmás-diós szósz leginkább bárányhúshoz és vadakhoz ajánlható.
Hozzávalók:
25 dkg darált dióbél
6 dkg vaj
1 evőkanál friss rozmaringlevél
1 fej apróra vágott vöröshagyma
8 gerezd fokhagyma, apróra vagdalva
0,5 l bárányhúsleves
1/2 l gránátalmalé (konzerv is lehet)
1 kávéskanál só
1 kávéskanál őrölt kurkuma (sárga gyömbér)
1 kávéskanál oregánó
1/2 kávéskanál őrölt fahéj
A vajat egy nagyobb lábasban olvasszuk meg, és keverjük hozzá a dióbelet. Közepes tűzön,
állandó keverés mellett pörköljük, amíg sötétedni nem kezd. Ekkor keverjük hozzá a
rozmaringot, hagymát, fokhagymát, és öntsük fel a bárányhúslevessel, valamint a
gránátalmalével. Sózzuk, fűszerezzük.

Lassú tűzön mintegy félórán át főzzük. Ezalatt besűrűsödik, mintegy 2/3-ára. Az ízlésünk
szerinti sűrűség elérésekor mondhatjuk, hogy készen van.
Tápláló, édes, aromás szószt kapunk, ami nemcsak a bárányhúsnak, hanem a
vadhúsoknak is egyedülálló ízt ad.
KUKORICÁS DIÓS MÁRTÁS
(amerikai recept, a kukoricaövezetből)
Hozzávalók:
40 dkg lágy krémsajt
1/4 csésze étolaj
1/4 csésze citromlé
1 evőkanál pirospaprika
1 evőkanál köménymag
1/2 kávéskanál só
kevés bors
1 doboz (20 dkg) konzervkukorica
1 csésze vagdalt darabos dióbél
1 kisebb fej hagyma, apróra vagdalva
A kukoricás diós mártás elkészítése rendkívül egyszerű. Egy nagy tálban géppel
összekeverjük a krémsajtot, az étolajat, a citromlevet, a paprikát, a köménymagot és ízlés
szerinti sót, borsot. Addig mixeljük, amíg egyenletes állagú nem lesz.
Hozzákeverjük a konzervkukoricát (leve nélkül), utána a darabosra tört dióbelet, végül az
apróra vagdalt hagymát.
A képen tortilla chips-szel szervírozták.
MEDITERRÁN ZÖLD SZÓSZ
Hozzávalók 3 személyre:
1,5 csésze olivaolaj
1/2 csésze borecet
1,5 csésze vagdalt petrezselyemlevél
3/4 csésze apró darabos dióbél
6 evőkanálnyi vagdalt vöröshagyma
6 evőkanálnyi kapribogyó megmosva, lecsöpögtetve, felvágva
6 evőkanálnyi apróra vágott fokhagyma
1,5 evőkanálnyi szardella, összetörve
só, bors
Egy tálban géppel keverjük össze az olajat és a borecetet.
A robotgéppel egymás után dolgozzuk hozzá a petrezselymet, diót, hagymát, kapribogyót,
fokhagymát, szardellát.
Megkóstoljuk, sózzuk, borsozzuk. Zárt edényben hűtőbe tesszük, felhasználásig.
OLASZ DIÓMÁRTÁS, DIÓSZÓSZ

1. A diómártás jellegzetes mediterrán (olasz és spanyol) étek. Párolt halhoz,
tésztafélékhez, burgonyához gyakran adják, de remek sült paprikával, padlizsánnal is.
Hozzávalók 6 személyre:
10 dkg dióbél
3 szardellafilé
1,5 dl olivaolaj
3 evőkanál citromlé
kevés frissen őrölt bors
A dióbelet és a szardellát hagyományosan mozsárban, újabban mixerben finom péppé
zúzzuk. Hozzádolgozzuk a citromlé felével elkevert olajat. A mártást a maradék
citromlével és borssal ízesítjük.
2. A következő diómártáshoz (diószószhoz), amit szintén
főételekhez esznek, nem is kell pontos recept, a mennyiségek ízlés
szerint variálhatók.
Hozzávalók: dióbél, fenyőmag, articsóka, olivaolaj, sajt, só.
A dióbelet forró vízben pároljuk, hogy hártyás héja leszedhető
legyen. A megtisztított dióbelet fenyőmaggal, articsókával és kevés
sóval mozsárban vagy mixerben aprítjuk, egyenletesre keverjük. Ez után keverjünk hozzá
reszelt sajtot és olivaolajat.
Kész. Ha akarjuk, a fénykép szerinti üvegben hűtőben eltehetjük.
3. A harmadik diómártás-recept a "rendkívül könnyű" kategóriába tartozik, 10 perc alatt
elkészíthető.
Hozzávalók 6 személyre:
12 dió bele
1/2 doboz tejszín
8 dg vaj
Daráljuk finomra a dióbelet, és öntsük egy tálba. A mérsékelten hideg
tejszínt lassanként, keverés közben öntsük hozzá, és keverjük
egyenletesre, ugyanígy a vajat is.
Leginkább olasz tésztafélékhez ajánlják.
4. Ha a tészták ízesítéséről van szó, az olaszok kifogyhatatlanok a
jobbnál jobb receptekben. Ha már únjuk a paradicsomos ízesítést, íme
egy ligúriai diószósz-változat. Előre elkészítve, boltban is kapható, de
házilag is könnyen elkészíthetjük. A pontos mennyiségek, arányok ez
esetben se fontosak.
Hozzávalók: dióbél, olivaolaj, reszelt sajt, só, természetes fűszerek.
A dióbelet megdaráljuk, és a többi hozzávalóval egyenletesre keverjük. Ügyeljünk az
állagára, kellően sűrű legyen. Rögtön fogyasztható.

OROSZ DIÓSZÓSZ
Hozzávalók:
10 dkg dióbél
10 dkg apróra vágott hagyma (fejes vagy zöldhagyma)
5 dkg vagdalt petrezselyemzöld
só, ecet, fokhagyma, bors ízlés szerint
Minden hozzávalót összedarálunk, jól összekeverünk. Megöntjük ecettel.
Főtt csirkéhez, pulykához, vagy akár főtt spárgához, babhoz is egyaránt kiváló.
OROSZ DIÓSZÓSZ 2
Hozzávalók:
1 csésze dióbél
1 karéj fehér kenyér
1/2 csésze étolaj
3-4 gerezd fokhagyma
ecet
A dióbelet a fokhagymával együtt mozsárban törjük meg. A kenyérszeletet vízben
áztatjuk, az elázott kenyérbelet is a mozsártörővel morzsoljuk össze, és a dióhoz keverjük.
Egy tálba öntjük a diós keveréket, és állandó keverés mellett étolajat adagolunk hozzá.
Egynemű masszát kell kapnunk. Végül kevés vízzel, esetleg ecettel hígítjuk.
PIKÁNS DIÓSZÓSZ
(orosz recept)
Hozzávalók:
1 csésze dióbél
1 fej hagyma
1/3 csésze borecet
3-4 gerezd fokhagyma
2 csésze húsleves
kevés pirospaprika, só
zöldfűszer
A dióbelet ledaráljuk, és összekeverjük a húslevessel. Belekeverjük az igen apróra vagdalt
hagymát. A fokhagymagerezdeket mozsárban eldörzsöljük, és belekeverjük. Sózzuk,
paprikázzuk, borecetttel, zöldfűszerrel ízesítjük.
SPANYOL DIÓMÁRTÁS
Hozzávalók:
15 dkg dióbél
2,5 dl tejszín
2 gerezd fokhagyma
só, bors

Mozsárban megtörjük a megtisztított fokhagymát. Kevés sót is szórunk bele. Apránként
hozzáadjuk a dióbelet, azt is elmorzsoljuk, tésztaszerűvé. Mikor kész, a tejszínnel jól
elkeverjük. Sózzuk, borsozzuk.
SZACIVI (diószósz húsokra, halakra)
(grúz recept)
A szacivi a grúz konyha remeke.
Tulajdonképpen diómártásos halat vagy
szárnyasokat (pulyka, csirke) jelent. A
vegetáriánusoknak pedig diómártásos gombát,
zöldséget.
A szacivi nemcsak újévi ünnepi étel, hanem
bármikor máskor is fogyasztható. Forró
nyáron hidegen eszik, innen a neve: civi
magyarul hideget jelent.
Hozzávalók:
1 kg dióbél
2,5-3 kg szárnyashús, leginkább pulyka
50-60 dkg hagyma
fűszerek (babérlevél, koriander, sáfrány, fahéj, szegfűszeg)
őrölt vörösbors
fokhagyma
ecet
A húst félkészre főzzük (a hús puha legyen, de ne málljon szét), majd kiszedjük, lehűtjük.
Ez történhet az előző napon is, de a főzőlevet ne öntsük ki mind.
A főzőléből egy kevés a diószószhoz kell. Ízlés kérdése, hogy mennyi, és attól is függ, hogy
a dióbelet mivel daráljuk. Ha a darált dióbél apróbbszemű, több levet vesz fel.
Ha a hús zsíros volt, a főzőlé tetejéről szedjük össze a zsíros részt, és az igen apróra vágott
hagymát azon pirítsuk meg. Ha a zsír kevés, étolajjal pótolhatjuk. A pirításnak az a
lényege, hogy a nagyon apróra vágott hagymát a lehető legkisebb lángon a lehető
legtovább pirítsuk. Az a jó, ha a hagyma szinte "feloldódik" a zsiradékban. De ne
barnuljon, ne füstöljön. Ha azt látjuk, hogy színesedni kezd, a főzőléből adjunk még
keveset alá. Két babérlevelet is dobjunk a hagymára, amiket a hagymapirítás végén
dobunk ki.
A diót is előkészíthetjük még előző nap. Megdaráljuk. Egy kiló dióbélhez 2 kávéskanál
őrölt koriandermagot, 2-3 kávéskanál őrölt sáfránymagot, késhegynyi fahéjport, 3-4 szem
szegfűszeget számoljunk. A szegfűszeget daráljuk meg, porát használjuk fel. A fűszereket
keverjük a darált dióbélbe. Sózzuk is, de ügyeljünk arra, hogy a hús főzésénél
használtunk-e sót. Fokhagymából legfeljebb két gerezdet törjük nagyon apróra, és azt is
keverjük a dióhoz. És vörösborsot is. A diós masszát szárazon keverjük jól össze.
Összeállíthatjuk a szaciviszószt. A diós masszához keverjük a pirított hagymát (ami már
nem hagyma, hanem egynemű hagymás zsír). Fontos, hogy a keverék végül egynemű

legyen, ezen múlik a szacivi sikere.
A szószt a főtt hús levével keverjük készre. Ha hideg, mert az előző nap főtt, forraljunk fel
annyit, amennyit a szószhoz szánunk. A forrásban lévő húslé hozzáadásával a diós keverék
világosodni fog. Több kisebb részletben öntsünk forró főzőlevet a diós keverékhez, és
mindig keverjük jól össze. Próbáljuk a helyes konzisztenciát eltalálni, mert a sűrűbb nem
jobb. A legjobb a sűrű tejfölszerű állag. Olyan, amibe kenyeret lehet mártogatni.
Végül ízlés szerint süssük meg az előzetesen megfőzött húst. A csontról is leválaszthatjuk,
fel is darabolhatjuk. Öntsük rá a szószt, és azzal melegítsük együtt. De ne süssük, mert a
dióbél ha megég, rossz ízt ad a szacivinek. Vegyük le a tűzről, és egy evőkanál fehérborecettel ízesítsük. Ellenőrizzük, hogy kellően sós-e.
Azonnal tegyük vagy az asztalra, vagy a hűtőbe.
SZACIVI RECEPTEK
A következő tizenkét szacivi-receptből válogathatunk.
1. Szacivi csirkéből, igényeseknek
Hozzávalók:
1,5 kg csirkehús
csirkehúsleves, kockából
50 dkg dióbél
1 kávéskanál szárított vegyes fűszer
1/2 kávéskanál sáfránymag
1 kávéskanál őrölt vörös bors
3 gerezd fokhagyma
1 kis fej hagyma
3 tojás sárgája
1/2 evőkanál borecet
só, bors, szegfűszeg
A csirkehúst lehetőleg egyben mintegy 2 l vízben gyenge tűzön 50-60 percig főzzük, majd
kivesszük, és tepsiben megsütjük. Közben a képződő húslével meg-megöntjük. A sült húst
kisebb darabokra vágjuk. A csontokat - ízlés szerint - benne hagyjuk vagy kivesszük.
A dióbelet robotgéppel daráljuk le, vagy mozsárban törjük meg. Így illata jobb, mintha
húsdarálón darálnánk le. A dióbélhez keverjük az apróra vágott fokhagymát és a
fűszereket.
A dióbélhez keverjük a tojássárgáját is, és jól kikeverjük. A hagymát igen apróra vágjuk,
és azt is a dióbélhez keverjük. Felöntjük annyi csirkehúslevessel, hogy egyenletes sűrű
kásás állaga legyen keverékünknek.

Az így kapott kását szitán háromszor-négyszer átnyomkodjuk, végül elegendő folyékony
diós masszát kapunk. A maradék szilárdabb részt ki is dobhatjuk, ellentétben az összes
többi szacivi-recepttel, azol a szitán való átnyomkodás elmarad.
A folyékony diós masszát feltesszük a tűzre, de rögtön levesszük,

mihelyt az első buborékok megjelennek. Ebben a
pillanatban rakjuk bele a csirkehúst, és együtt hagyjuk kihűlni. Amikor már nem meleg,
öntjük hozzá a borecetet, és megsózzuk, borsozzuk.
A szacivit hidegen is tálalhatjuk, de mindenképpen zöldséglevelekkel díszítsük.
Elmaradhatatlan mellőle a fehér kenyér és a vörösbor.
2. Szacivi csirkéből
Hozzávalók:
50 dkg csirkehús
50 dkg darált dióbél
1 kávéskanál őrölt erős pirospaprika
1 húsleveskocka
1 közepes hagyma
A hagyományos recept:
A csirkehúst sós vízben főzzük meg, és a főtt húst serpenyőn kisütjük.
A darált dióbélhez keverjük - kézzel - a pirospaprikát és a húsleveskockát. Addig gyúrjuk,
amíg dióolaj nem válik ki belőle, amit külön edénykében fogunk fel (mintegy féldecit
kapunk).
A hagymát vékonyra vagdaljuk, és a dióolajban gyengén megpirítjuk. A dióolajat kis
szűrőkanálban leszűrjük, a hagymát kidobjuk.
A diómasszát folyamatos keverés közben felengedjük a csirke főzőlevével, amit
féldecinként öntünk a masszához. Annyira kell keverni, hogy megfehéredjen. Addig kell
főzőlevet adagolni hozzá, amíg cseppfolyós, kásaszerű nem lesz. Végül belekeverjük a
hagyma olaját is, de abból egészen keveset megtartunk a végső díszítéshez.
Most már csak a csirkehúst kell apró darabokra vágnunk, egy mély tálba helyeznünk,
ahol felönthetjük a diókásával. A maradék olajat díszítésként a tetejére csepegtetjük, ezen
kívül néhány szál zöldséggel is díszíthetjük.
Manapság a háziasszonyokat nehéz olyan erős, kitartó gyúrásra rávenni, hogy a dióbélből
dióolajat facsarjanak. Ezért a hagyma pirítására és a kész csirkés szacivi díszítésére
legjobb, ha készen vásárolt 0,5-1 dl dióolajat használunk.
Ha a hagyományos recept nem nyerte meg tetszésünket, itt az újabb csirkés szacivi recept.

3. Szacivi csirkéből
Hozzávalók 4 személyre:
1 közepes nagyságú csirke
50 dkg dióbél
40 dkg fejeshagyma
2 gerezd fokhagyma
1 kávéskanál koriandermag
1/2 kávéskanál őrölt fahéj és szegfűszeg
1/2 kávéskanál sáfránymag
2 evőkanál borecet
bors, só
Az egész csirkét fazékban felöntjük vízzel, és félig megfőzzük. Kivesszük, tepsibe tesszük,
sóval bedörzsöljük, aláöntünk kevés főzőlevet, és a sütőbe tesszük. Amíg sül, a kisült
pecsenyelével időnként meglocsoljuk, és átfordítjuk, hogy mindkét oldala megpiruljon.
A hagymát apróra vágjuk, és megpároljuk a főzőlé zsíros tetejéről leszedett lében.
A dióbelet a fokhagymával együtt mixerrel összetörjük. Őrölt borsot, sót is keverünk
hozzá. Hozzáadjuk a sáfránymagot, és 6-8 pohár főzőlével felengedjük, elkeverjük.
Serpenyőbe öntjük, hozzáadjuk a párolt hagymát, és gyenge tűzön 15-20 percig pároljuk.
Öt perccel a párolás befejezése előtt a borecetet is hozzáöntjük, és ekkor adjuk hozzá a
fahéjat, a szegfűszeget és a koriandert.
a sült csirkét darabokra vágjuk, egy mély tálba helyezzük, felöntjük az elkészült szósszal,
és azon melegében tálaljuk.
Ez tehát egy korszerű szacivi-recept volt. De mégse lehetünk elégedettek addig, amíg
különleges szacivi-receptet nem találunk. A következő recept azért különleges, mert híres
énekesnő, Irina Otyieva receptje.
4. Szacivi csirkéből
Hozzávalók:
1 közepes méretű tisztított csirke
3 közepes hagyma
kevés liszt
1 csirkehúsleves-kocka
1 pohár dióbél
5-7 gerezd fokhagyma
szárított vagy zöld petrezselyem
5-6 db szegfűszeg
őrölt fahéj
őrölt bors
késhegyni pirospaprika
1/3 pohár almaecet vagy borecet
5 tojás sárgája
só

A leveskockából levest főzök.
A csirkét először közepes darabokra vágom, és lefedett lábasban 30-40 percig párolom. Ez
idő alatt elkészítem a szószt.
Apróra vagdalom a hagymát, egy mély lábasban olajon gyengén megpirítom. Egy
evőkanál lisztet is adok hozzá, és állandó keverés közben még 2-3 percig pirítom.
A lisztes hagymához két pohárnyi forró csirkehúslevest öntök, és közepes lángon 10-15
percig főzöm.
Ezalatt húsdarálón ledarálom a dióbelet, a fokhagymával együtt. És ledarálom a
petrezselymet, a szegfűszeget is, és hozzáadom a fahéjport, a borsot, a pirospaprikát. És
hozzákeverem az almaecetet, a tojássárgáját, és megsózom. Jól összedolgozom.
Ezt a masszát hozzáöntöm a levesben főtt hagymához, újra felmelegítem, de nem
forralom. Akkor mondható késznek, ha egynemű.
A főtt csirkehúst tálba szedem, és a szósszal öntöm le. Családom jobban szereti, ha nem
öntöm a csirkehúsra a szószt, hanem külön tálban teszem az asztalra.
5. Szacivi szárnyasokból
Hozzávalók 8 személyre:
1 tyúk vagy 80 dkg pulykahús
4 dl tyúkhúsleves (kockából)
0,7 dl étolaj
1 pohár darabosra tört dióbél
4 fej hagyma
2 evőkanál liszt
5 tojássárgája
5-7 gerezd fokhagyma
1/3 pohár borecet
5-6 db szegfűszeg
késhegynyi fahéj
késhegynyi pirospaprika
1 köteg leveles zöldség
A nagyobb darabokra vágott tyúkot (pulykát) puhára főzzük, majd a főzővízben melegen
tartjuk.
A húsleveskockából levest főzünk.
A felvágott hagymát olajon megpirítjuk, majd a lisztet hozzákeverve néhány percig
tovább pirítjuk. Levesszük a tűzről, és folyamatos keverés mellett hozzáöntjük a húslevest.
10-15 percig tovább főzzük.
A darabos dióbélhez hozzákeverjük az eldörzsölt fokhagymát, a fűszereket, a
tojássárgáját, a borecetet. Megsózzuk. A masszát melegítsük, de ne forraljuk fel. A kész
szószt vegyük le a tűzről.

A tyúkhús-darabokat szedjük tálba, öntsük meg a diós szósszal.
6. Szacivi halból
Hozzávalók:
50 dkg hal
1 pohár dióbél
2 pohár borecet
3-4 fej hagyma
2-4 gerezd fokhagyma
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg és fahéj
1 kávéskanál szemes koriander
babérlevél, szemes és őrölt bors
őrölt pirospaprika, só
A megtisztított, darabokra vágott halat sós vízben főzzük 30-40 percig. Együtt főzzük a
babérlevéllel, kevés szemes borssal.
A megfőtt halat kitesszük egy tálra.
A dióbelet a fokhagymával együtt ledaráljuk, összekeverjük kevés őrölt borssal és sóval,
hozzáadjuk a megtört szemes koriandert, és mindezt beleöntjük a hal főzőlevébe.
Hozzáadjuk a vékonyra vagdalt hagymát, és 10 percig főzzük. Ez után megkóstoljuk,
ízesítjük ízlés szerint szegfűszeggel és fahéjjal, és ha kell, még borsozhatjuk is. További 10
percig főzzük.
A tálon lévő halat ezzel a forró szósszal öntjük le, és rögtön tálaljuk.
Feles dióbéllel és zellerlevéllel díszíthetjük.
7. Szacivi fehér halból
Hozzávalók:
50 dkg tokhal, sőregtokhal vagy viza
4 fej hagyma
1,5 pohár dióbél
3 gerezd fokhagyma
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg és fahéj
1 kávéskanál koriandermag
babérlevél, bors
szárított csípőspaprika
borecet
kaukázusi fűszerkeverék
sáfrány, gránátalma gerezd
3 tojás
A halhúst darabokra vágjuk, és egy lábasban sós vízbe tesszük. Adunk hozzá babérlevelet,
borsot. Lefedjük, és 50 percig pároljuk.
Ez idő alatt a dióbelet mozsárban megtörjük a fokhagymával, a koriandermaggal,
sáfránymaggal és a paprikával együtt. Sót is adunk hozzá. Ezt a masszát egy fazékba

szedjük.
A megfőtt halat kiszedjük, a levét a dióbeles masszára öntjük. Megkeverjük, felforraljuk,
közben hozzáadjuk az időközben apróra vagdalt hagymát.
A fahéjport és az őrölt szegfűszeget bő borecetbe keverjük. Őrölt borsot és szárított vegyes
zöldfűszereket is keverünk hozzá. 10 percig pároljuk benne. A tűzről levéve hagyjuk kissé
lehűlni. Egy fél pohárnyit kiöntünk belőle, ahhoz adjuk folyamatos keverés közben a
tojások sárgáját. Visszaöntjük, visszatesszük a tűzre, felforrósítjuk, majd levesszük a
tűzről.
A halat tálra rakjuk, megöntjük a forró szacivivel, és gránátalma gerezdekkel díszítjük.
8. Szacivi halból - Borisz Tarakanov receptje
Hozzávalók:
kb. 1/2 kg tetszés szerinti hal, pl. lazac
1,5 pohár dióbél
1/2 pohár száraz fehér bor
1/4 pohár gránátalmalé
3 fej hagyma
1 nagy fej fokhagyma
1 csapott kávéskanál vegyes fűszerkeverék
őrölt szegfűszeg
2 nagyobb babérlevél
8 szem bors és még őrölt bors is
só
A halat kívül-belül megtisztítjuk, nagyobb darabokra vágjuk, és éppen csak annyi sós
vízben, hogy ellepje, 45 percig főzzük. Vele főzzük a babérlevelet és a szemes borsot is.
Eközben mixerrel ledaráljuk a dióbelet, bele a fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk,
fűszerezzük.
A hagymát apróra vagdaljuk.
Amikor a hal megfőtt, a haldarabokat egy mély tálba szedjük, a főzőlében pedig feltesszük
főni a fokhagymás dióbelet, hagymástól. 10 perc elteltével öntjük hozzá a fehérbort, a
gránátalmalevet, szegfűszeggel és még borssal is ízesítjük. Még 15 percig főzzük.
Forrón öntjük a tálban lévő halra, és rögtön tálalható.
Mint Borisz megjegyzi: Nagyon nemrossz. Forrón kell elkezdeni enni, de aki nagyon
szereti, még akkor is eszik belőle, amikor már rég kihűlt.
9. Szacivi halból
Hozzávalók:
50 dkg hal
1 pohár dióbél
3/4 pohár must vagy gránátalmalé

3-4 fej hagyma
2-4 gerezd fokhagyma
1 kávéskanál fahéj és szegfűszeg
2 db babérlevél
8 db szemes bors
só, bors, paprika
A megtisztított, feldarabolt halat annyi sós vízben főzzük meg, amennyi éppen ellepi.
Együtt főzzük a babérlevéllel és a szemes borssal, 30-40 percig. a főtt halat kiszedjük egy
tálba.
a dióbelet és a fokhagymát húsdarálón daráljuk le, majd sóval, borssal fűszerezzük. Egy
lábasba tesszük.
A hal főzővizét leszűrjük, felöntjük vele a dióbelet, hozzáadjuk az apróra vágott hagymát,
és az egészet 10 percig főzzük. Ezzel a forró szósszal öntjük le a halszeleteket, és tálaljuk.
És most jön a szacivi-meglepetés: nemcsak halak, szárnyasok, hanem gomba is készíthető
szacivi-módra. Vegetáriánusoknak, mikológusoknak.
10. Szacivi gombából
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg friss gomba
10 dkg vagdalt dióbél
1 fej hagyma
10 dkg zöldség-zöldje (kapor, zeller, stb.)
5 dkg gránátalmamag
5 gerezd fokhagyma
1 db apró erős paprika
1 kávéskanál 3 %-os gyümölcsecet
só
A gombát vágjuk nagyobb darabokra, főzzük meg, hűtsük le. A főzőlevet szűrjük le.
A dióbelet húsdarálón daráljuk le, és adjuk a gomba főzőlevéhez. Adjuk hozzá az apróra
vágott zöldségleveleket, az eldörzsölt fokhagymát és a vékonyra vágott erős paprikát.
Melegítsük fel, de ne forraljuk.
A gombát helyezzük porcelán- vagy üvegtálba. A meleg szószhoz keverjük a
gyümölcsecetet, és a szószt a gombára öntjük.
Tálalás előtt hagymakarikákkal, gránátalma-magokkal díszítjük.
11. Szacivi padlizsánon
Hozzávalók 10 személyre:
1 kg padlizsán
2 pohár dióbél
1-2 fej vöröshagyma
1 dl étolaj

1/2 pohár gyümölcsecet
2 kávéskanál szárított vegyes fűszer
1 kávéskanál sáfránymag
3 szál bármilyen zöldfűszer (petrezselyem, zeller, bazsalikom, kapor, stb.)
só, bors, fokhagyma
A padlizsánt vékony szeletekre vágjuk, megsózzuk, 30-40 percig állni hagyjuk. Lemossuk,
leszárítjuk, étolajon megpirítjuk, egy tálra rakjuk.
A hagymát is megpirítjuk az olajon.
A dióbelet húsdarálón daráljuk le, vele együtt a fokhagymát, sáfrányt, borsot, száraz
fűszert, összevagdalt zöldfűszert, valamint a pirított hagymát.
Ehhez a keverékhez forró vizet és gyümölcsecetet keverünk, amíg tejfölsűrűségű masszát
nem kapunk. Ez a szacivi. A szacivit a pirított padlizsánszeletekre öntjük. A kész ételt 3-4
órán át állni hagyjuk, csak azután szolgáljuk fel. Tálaláskor ízlés szerint zöldségfélékkel
díszítjük.
Végül az önálló szacivi-szósz receptje:
12. Szacivi-szósz
Hozzávalók:
2-3 pohár tyúkhúsleves (lehet kockából is)
1/2 pohár tyúkzsír (lehet a tyúkhúsleves zsírja is)
8 kisebb hagyma
3-4 pohár apró darabos dióbél
2 evőkanál búzaliszt vagy kukoricaliszt
2-3 kávéskanál eldörzsölt fokhagyma
1 kávéskanál koriandermag
1 kávéskanál őrölt bors
1/2 kávéskanál sáfránymag
1/2 kávéskanál őrölt fahéj
5 db szegfűszeg
1 evőkanál gránátalmalé (vagy 1 kávéskanál borecet)
1/4 kávéskanál erős pirospaprika
só

A hagymát apróra vágjuk, és 1/4 pohárnyi tyúkzsíron pirítjuk meg.
A másik 1/4 pohárnyi tyúkzsíron a lisztet pirítjuk meg, halvány aranyszínűre, majd ezt a

rántást a tyúkhúslevessel felöntjük, és felforraljuk.
A dióbelet megsózzuk, hozzákeverjük a fokhagymát, az őrölt borsot és a koriandermagot.
Összeöntjük a rántott tyúkhúslevessel és a pirított hagymával, együtt 15-20 percig főzzük.
Ekkor adjuk hozzá a többi fűszert és a gránátalmalevet, és igen gyenge lángon főzzük még
10 percig. Ha a szószt túl hígnak találjuk, tojássárgájával sűríthető.
A szacivi-szósz nemcsak főtt szárnyasokhoz, hanem főtt sonkához vagy nyúlhoz is adható.

TOULOUSE-I FOKHAGYMAMÁRTÁS
(francia recept)
Hozzávalók:
8 dkg dióbél
2 egész fej fokhagyma
2,5 dl dióolaj
1 evőkanál apróra vágott petrezselyem
Mozsárban - ajánlott a márvány-mozsár - megtörjük, eldolgozzuk a dióbelet és a tisztított
fokhagymát. A munka folyamán 2-3 evőkanál hideg vizet adunk hozzá, hogy egyenletes
krémszerűvé dolgozhassuk. Adjunk hozzá sót, borsot, elkeverve a mozsártörővel, és lassan
öntsük hozzá a dióolajat, hogy egyneművé keveredjen.
Végül adjuk hozzá a petrezselymet is. Mártásos csészében tálaljuk.
Húsokhoz, például grillezett pecsenyekacsához vagy sült marhahúshoz kiváló.
VINEGRETT
(francia recept, Jacques és Laurent Pourcel receptje)
Hozzávalók:
1 evőkanál mustár
1,5 dl dióolaj
3 dl étolaj
0,5 dl fehér borecet
0,5 dl piros borecet
egy csipet fehér bors
3 csapott kávéskanál só
A hozzávalókat egy tálban keverjük egyneműre, végül öntsünk, keverjünk hozzá 0,6 dl
meleg vizet.

ALMÁS-DIÓS VINEGRETT
(francia recept)
Robotgéppel turmixoljunk össze egy fél almát (lehetőleg zöld almát, hámozottat,
kimagvazottat, kockázottat) és egy gyöngyhagymát 1/4 csésze gyümölcsecettel,
egyenletesen simára. Utána alacsony fokozaton keverjünk hozzá 2/3 csésze étolajat és 1/3
csésze dióolajat, amíg krémes nem lesz. Ha kívánjuk, sózhatjuk, borsozhatjuk. Lefedett
edényben tartsuk hűtőben három napig.
VINEGRETT ÍNYENCEKNEK
Hozzávalók:
1 evőkanál borecet, vörösborból
2 kávéskanál élénkvörös színű édes gyümölcssűrítmény (gránátalma, áfonya,
stb.)
1/4 kávéskanál őrölt bors
csipetnyi só
1/3 csésze dióolaj
A hozzávalókat úgy keverjük össze, hogy a dióolaj maradjon utolsónak. Az olajat lassan
keverjük bele.
Mintegy fél csésze vinegrettet kapunk, ami édesebb saláták dresszírozására lesz jó.
VINEGRETT JUHARSZIRUPPAL
(amerikai recept)
Hozzávalók 1,25 csészéhez:
1/2 csésze dióolaj
1/4 csésze juharszirup (méz is jó)
1/4 csésze almaecet
2 evőkanál mustár
2 evőkanál szójaszósz
1/2 kávéskanál só
1/2 kávéskanál bors
Mindent keverjünk össze, és kész a vinegrett.
VINEGRETT HAMIS DIÓOLAJJAL
(amerikai recept, Susan receptje)
Magyarországon - eléggé el nem ítélhető módon - nem kapható dióolaj. Hamisíthatunk,
amerikaiasan.
Hozzávalók:
1 csésze repceolaj
1/4 csésze vagdalt dióbél
Kétcsészényi edénybe öntsük a repceolajat, bele a dióbelet. Helyezzük a sütőbe, egy
tepsire. 150 C°-on egy órán át süssük, hogy a dió sötétbarnára süljön. Kivéve félórán át
hűtsük.

Töltsük át palackba, zárjuk le, és hűtőben egy hónapig eltarthatjuk. Salátákhoz kiváló,
mint a következő vinegrett-receptben is.
Hozzávalók:
4 evőkanál mustár
4 evőkanál méz
1 nagy gerezd fokhagyma, felszeletelve
1/4 csésze borecet, vörösborból
2/3 csésze hamis dióolaj
só, bors
Egy kisebb tálban keverjük össze a mustárt, a mézet és a fokhagymát. Keverjük el a
borecettel. Az olajat fokozatosan keverjük bele, egyszerre keveset. Kóstoljuk meg, és
ízesítsük sóvel, borssal.
HOGYAN MARINÁLJUNK CSIRKESZELETEKET?
Természetesen, dióolajjal.
50 dkg csirkehúst vagy más szárnyas húsát vágjuk vékony szeletekre.
Helyezzük egy tálra, és öntsünk rá 2 dl olivaolajat, 2 dl dióolajat, 1 dl
gyümölcsecetet.
Egy napig tartsuk hűtőben. Utána süthetjük, köríthetjük ízlésünk szerint.
És mit csináljon az, akinek nincs dióolaja?
Ilyen is van? Lehet. Nos, egyedül az ő kedvéért elárulom, hogy nem kell a fenti
receptek mintájára a dióolajat gyümölcsecettel vegyesen használni, készíthető
dióecet is.
DIÓECET
Melegítsünk fel egy liter gyümölcsecetet 40 C°-ra, és öntsünk bele 25 dkg
durvára vagdalt dióbelet. Hűtsük le, majd adjunk hozzá öt szegfűszeget és egy darab
fahéjat. Lezárva, sötét, hűvös helyen hagyjuk az ízeket összeérni, két héten át. Végül
szűrjük le, például ritka szövésű szöveten.
Megkapja a dióízt a gyümölcsecet.
Dióecet készen is kapható.

A dió leírása és botanikája

És a többi húsétel
Vázlat:
Bárány diókéregben
Bárány tagine
Bárányborda diós pesztóval
Báránycomb dióval
Bárányhús dióval
Bélszín paradicsomos-diós szósszal
Csimicsurri dióval
Datolyás diós tajine
Diós csiga
Diós marha
Diós sertéskaraj
Dióval, fügével párolt bárány
Dióval töltött sertésszelet
Gorgonzolával, dióval töltött borjúszelet
Gödölye sütve
Göngyölt marha
Hátszínszelet kéksajtos, diós dresszinggel
Iráni húsgolyók
Ízes marhaszelet
Marhaszelet dióval
Nyúlhús diós-fokhagymás mártásban
Sertéshús dióval, aszalt meggyel
Sertéshús mézzel
Sertéskorona diós töltelékkel

Sertéssült dióval
Sertésszelet diómártásban
Sült bárány paprikakrémmel, dióval
Szarvasgerinc diós mártással
Szélesmetélt diós marhafilével
Velszi marha dióval
BÁRÁNY DIÓKÉREGBEN
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg bárányjava
só, bors
nagy csészényi apróra vagdalt dióbél
2-2 kávéskanál apróra vágott friss kakukfű és
rozmaring
2 gerezd fokhagyma
1 evőkanál étolaj
1/4 csésze mustárral kevert méz
A csontos bárányhúst megszórjuk sóval, borssal.
Egy nem leégős nagy serpenyőben mindkét
oldaláról 2-2 percig sütjük a húst, majd
áttesszük egy tepsibe, és hagyjuk lehűlni.
A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő.
A dióbelet a fűszerekkel, fokhagymával egy kisebb tálban keverjük össze, és sót, borsot is
keverünk hozzá. Egy kanál étolajat is hozzákeverünk.
A bárányhúst mézes mustárral kenjük meg, és kézzel rátapasztjuk a fűszeres dióbelet, ez
lesz a diókéreg. Betesszük a sütőbe, és a sütő közepén 15-20 percig sütjük, ezalatt a hús
félig sül meg, angolos jellegű lesz. Aki nem így szereti, süsse tovább.
Amikor a sütőből kivettük, előbb alufóliával letakarva pihentetjük 5-10 percig, utána a
bordák között vágjuk szét.
BÁRÁNY TAGINE (amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 báránycomb, vagy 80 dkg bárány-lapocka, 4 darabra vágva
étolaj
2 nagy hagyma, vastag szeletekre vágva
2 kávéskanál őrölt gyömbér
2 kávéskanál fahéjpor
2 kávéskanál darált koriandermag
2 kávéskanál őrölt köménymag
4 narancs héja
1 rúd fahéj
1 kávéskanál cukor

2 húsleveskocka
10 db füge
12 db feles dióbél
só, bors
Ez a recept első látásra talán ijesztőnek tűnik. De a szájunkban elomló birkahús íze
feledtetni fogja kezdeti gyanakvásunkat. Másnap, újramelegítve talán még jobb.
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. A bárányhúst sózzuk, borsozzuk meg, és süssük meg
olajban. Amikor megsült, vegyük ki.
A hagymaszeleteket fektessük a serpenyőbe a bárány olajára, és rakjuk rá vissza a
bárányhúst. Hintsük meg a fűszerekkel. A narancshéjat és a fahéj-darabot a hús mellé
fektessük az olajba, végül szórjuk rá a cukrot.
Öntsük fel leveskockából készült fél liter húslevessel, és ha kell, öntsünk még hozzá annyi
vizet, hogy a bárányhúst legalább kétharmad részben ellepje. Forraljuk fel, és ha forr,
fedjük le, és tegyük a sütőbe. Lassan főzzük három órán át.
A fügét és a dióbelet az utolsó órára adjuk hozzá.
Amikor feltálaljuk, köret is szükséges hozzá. Leginkább kuszkuszt ajánlanak, de
ízlésünket is követhetjük, és zöldsaláta is illik mellé.
Ha másnapra is marad, legalább háromnegyed órán át melegítsük újra, lassú tűzön.
BÁRÁNYBORDA DIÓS PESZTÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók 2 személyre:
4 szelet bárányborda
1 csésze túró
1/2 kávéskanál citromlé
1 kávéskanál étolaj
és még 1 dl étolaj
8 dkg darált dióbél
4 dkg reszelt parmezán
2 gerezd fokhagyma
főtt tészta két személyre
5-6 korianderszál, vagdalva
Először a pesztót készítjük el, ez a legfontosabb.
Keverjük össze a dióbelet, a parmezánt, az
apróra vagdalt fokhagymát és a koriandert 1 dl
étolajjal, hogy zsíros, kenhető állagú masszát kapjunk.
A túróból szószt készítünk, nagyon egyszerűen. Mindössze a citromlével és a
kávéskanálnyi olajjal keverjük össze. Sózzuk éls borsozzuk.
A tésztát megfőzzük, a bárányhúst pedig egy serpenyőben megsütjük.

Szervírozáskor először a tésztát szedjük tányérra, és megöntjük pesztóval. Elhelyezzük a
sült bárányhúst és a túrószószt. Pirospaprikás meghintéssel színesíthetjük.
BÁRÁNYCOMB DIÓVAL (angol recept)
Hozzávalók:
1 báránycomb
3 gerezd fokhagyma, felszeletelve
2 kávéskanál só
1 kávéskanál bors
2 evőkanál vaj
1 fej hagyma, apróra vágva
10 dkg zsemlyemorzsa
1/2 csésze apró darabos dióbél
2 evőkanál friss mentalevél, vagdalva
kevés őrölt bors és só
1/2 csésze portói bor
1 evőkanál liszt
1 csésze csirkehúsleves
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.
Egy éles késsel ejtsünk a báránycombon keresztbe 12 bevágást, és mindegyikbe
helyezzünk egy apró szelet fokhagymát. Dörzsöljük be a combot sóval, borssal. Tegyük be
a sütőbe, a tepsiben egy rácsra, és süssük egy órán át.
Egy lábasban melegítsük meg a vajat, majd pároljuk meg benne a hagymát. Keverjük
hozzá a zsemlyemorzsát, a dióbelet, mentalevelet, és sózzuk, borsozzuk. Amikor a
báránycomb már egy órát sült, a keveréket kézzel tapasszuk rá. A dióbundával együtt
süssük újabb egy óran át. Amikor megsült, tegyük ki egy meleg húsostálra, amin majd
asztalra tesszük. A felvágás előtt várjunk egy negyedórát, hogy jobban szeletelhessük.
A maradék hozzávalókból mártást készítünk. A tepsiben összegyűlt húslé zsírját leszedjük,
kidobjuk. A maradékhoz keverjük a lisztet, és abban enyhén megpirítjuk. Hozzáöntjük a
portói bort, valamint a csirkehúslevest, és állandó keverés közben együtt felforraljuk.
Amikor sűrűsödni, forrni kezd, vegyük le a tűzről, és szűrőn át öntsük egy mártásos tálba.
A báránycombbal együtt szervírozzuk, amit még mentalevelekkel díszíthetünk.
BÁRÁNYHÚS DIÓVAL (török recept)
Hozzávalók 4-6 személyre:
20 dkg tört búzaszem (törökül: bulgur)
25 dkg padlizsán
25 dkg hagyma, felvagdalva
45 dkg bárányhús, darabokra vagdalva
4 evőkanál étolaj
20 dkg paradicsompüré (konzerv is lehet)
5 dkg mazsola
10 dkg dióbél
1 evőkanál gyümölcsecet

Ízesítéshez: só, bors, fahéj, fokhagyma
Díszítéshez: tejföl vagy joghurt, mentalevél, citromszeletek
A tört búzaszemeket áztassuk félórán át hideg vízben, majd szűrjük le.
A padlizsánt hámozzuk meg, vágjuk negyedekre, majd szeleteljük fel. Sózzuk meg, és
hagyjuk 20 percig állni. Utána öblítsük le.
A szeletelt hagymát a bárányhússal együtt süssük meg, olajon. Amikor megsültek, vegyük
ki a serpenyőből, és tegyük félre.
Öntsünk még olajat a serpenyőbe, és a padlizsánszeleteket pároljuk benne puhára. Végül
a padlizsánt is szedjük ki a serpenyőből, és tegyük a sült húshoz.
Most a paradicsompürét öntsük az olajos serpenyőbe. Ha túl sűrű, hígítsuk kevés vízzel.
Tegyük bele az áztatott tört búzát is. Gyenge tűzön melegítsük fel, és amikor forró, adjuk
hozzá a mazsolát, a dióbelet, a gyümölcsecetet.
Itt az ideje az ízesítésnek, ízlés szerint ízesítsük.
A sült húst a padlizsánnal együtt a még forró serpenyőbe rakjuk vissza, és melegen
tálaljuk. Díszítsük tejföllel vagy joghurttal, mentalevéllel, citromszeletekkel.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egész búzaszemeket nem tudunk beszerezni, amiket
háztartási gépben törhetnénk meg. Ez esetben a búza rizzsel is pótolható.
BÉLSZÍN PARADICSOMOS-DIÓS SZÓSSZAL
(grúz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg bélszín
10 dkg dióbél
4 fej hagyma
50 dkg paradicsom
3 db zöldpaprika
fokhagyma, koriander, kapor
petrezselyem zöldje
sáfrány, bazsalikom
étolaj
A bélszínt kockákra vágjuk, a faggyúját levágjuk. A húst ledaráljuk. Utána átengedjük a
darálón a megtisztított, kockázott hagymát is. Végül pedig a paradicsomot, másik
edénybe.
A ledarált húst a hagymával kevés étolajon feltesszük gyenge tűzön párolni. Addig
pároljuk, amíg meg nem puhul.
a paradicsomot külön lábasban tesszük fel a tűzre, hogy besűrítsük.
A dióbelet mozsárban összetörjük, olajosra, és hozzátörjük a fokhagymát is. Megsózzuk.

A zöldpaprikát 20 percre forró vízbe áztatjuk, szűrőben lecsöpögtetjük, húsát
szétdörzsöljük, és hozzákeverjük az összes felsorolt fűszert.
A paprikás fűszereket a fokhagymás dióbéllel összekeverjük, hígíthatjuk is. A párolt húsra
öntjük. Ráöntjük a besűrített paradicsomot is, és mintegy 5 percig együtt pároljuk, majd a
tűzről levéve tálaljuk.
CSIMICSURRI DIÓVAL
(argentin recept)
Argentina a marhák hazája.
Argentina a marhahúsételek hazája.
Bármely sült, grillezett marhahúshoz,
húspogácsához a csimicsurri illik igazán.
Dióval a tetején.
Hozzávalók:
nagy köteg, alaposan megmosott
petrezselyemlevél
3-4 nagy gerezd fokhagyma
só
citromlé, legalább egy nagy citromból
étolaj
igen apróra vagdalt zöld színű zöldpaprika
darabos dióbél
A petrezselyem zöldjéből a vastagabb szárrészeket eltávolítjuk, a levelét és a vékonyabb
szárrészeket igen apróra vagdaljuk. Vagy robotgéppel apríttatjuk.
A fokhagymákat apróra vágjuk, a petrezselyemhez keverjük. Enyhén megsózzuk,
citromlével elkeverjük.
Olajjal meghintjük, mindegy, hogy olivaolajjal, vagy napraforgóolajjal.
A zöldpaprikát is igen apróra vágjuk, hozzákeverjük. Ha csípősen szeretjük, erős
zöldpaprikát használhatunk. Megkóstoljuk, és szükség szerint ízesítjük sóval, citromlével.
Szobahőmérsékleten állni hagyjuk egy óráig, hogy az ízek összeérjenek. (Saját
tapasztalatom szerint nem kell állni hagyni, frissen az igazi.)
Sült, de leginkább grillezett marhahúshoz,
hamburgerpogácsához szervírozzuk, akár a húsétel mellé,
akár a kép szerint a húsra kenve. Legutoljára hintjük meg a
darabos dióbéllel.
Sült kolbászhoz is kiváló.
A csimicsurrit ezen az alaprecepten túl más zöldségfélékkel is
gazdagíthatjuk. Retekkel, uborkával, répával, paradicsommal. Az a lényeg, hogy igen

apróra vágva vagy reszelve keverjük össze, és hagyjunk időt az ízek összeérésére.
DATOLYÁS DIÓS TAJINE
(marokkói recept)
Hozzávalók 4 személyre:
félkiló báránylapocka
40 dkg datolya
20 dkg dióbél
narancsvirág-víz
1 kávéskanál gyömbérpor
1 kávéskanál sáfránymag
3 gerezd fokhagyma
2 fej hagyma
1 szál fahéj
1 dl étolaj
újabb 0,2 dl narancsvirág-víz
1/2 kávéskanál fahéjpor
30 dkg finomszemű kristálycukor
5 dkg szép dióbél, díszítésnek
A datolyát magvazzuk ki, töltsük meg dióbéllel. Áztassuk 5 percig narancsvirág-vízben.
Marinádot készítünk. A fokhagymát és a hagymát felvagdaljuk, egy fazékba tesszük.
Hozzáadjuk a sáfránymagot, a gyömbérport, az egy szál fahéjat, és megsózzuk, borsozzuk.
Rátöltünk egy pohár vizet, és összekeverjük.
A bárányhúst darabokra vágjuk, fakanállal a marinádba keverjük. Kevés vizet öntünk rá,
és felforraljuk. Amikor forr, egy deci étolajat öntünk rá, azzal pároljuk tovább, egy órán
át.
Közben a narancsvirág-vízből és a cukorból szirupot készítünk, 7,5 dl vízzel. Felfőzzük, és
forráskor a fahéjport is beleöntjük. A meleg szirupba belekeverjük a dióval töltött
datolyát. Ekkor levesszük a tűzről, és félretesszük.
A szirupban megmártjuk a szép dióbelet is, és sütőben 150 C°-on 3-4 perc alatt
megszárítjuk.
Szervírozáskor egy tálra rendezzük a bárányhúst és a töltött datolyát. Minden datolya
mellé egy szép dióbelet is helyezünk.
DIÓS CSIGA
(spanyol recept)
Hozzávalók:
60 csiga
25 dkg dióbél
15 dkg sonka
hagyma, fokhagyma
paradicsom, paprika

liszt
babérlevél
pirospaprika
petrezselyem
só, bors
olaj
A csigákat egy tágas lábasba tesszük, annyi vízbe, amennyi éppen lefedi. A víz ne legyen
hideg, de csak éppen enyhén langyos. Igen gyenge lángon melegítsük lassan, amíg a
házaikat el nem hagyják. Ekkor gyorsan erős lángra váltunk, és mintegy félórán keresztül
főzzük. A vizet kiöntjük.
Egy tágas serpenyőben - lábasban - hagymát pirítunk, majd paprikát is, mikor a hagyma
már pirulni kezd. Apró darabokra vágott paradicsomot is adunk bele, és mintegy 10
percnyi sütés-párolás után lisztet is hintünk bele.
Levesszük a tűzről, pirospaprikával hintjük meg, vízzel felöntjük, beleteszünk egy
babérlevelet, sózzuk, borsozzuk. Apróra vagdossuk a sonkát, és azt is beletesszük. A sonka
után pedig a darált dióbelet. Kevés fokhagymát és petrezselymet is.
Kevés együttes főzés után összeöntjük a csigákkal, és még egy kicsit pirítjuk.
DIÓS MARHA
(kínai recept)
Hozzávalók:
30 dkg marhahús
10 dkg dióbél
1 mogyoróhagyma
15 g vagdalt gyömbér
1,5 dl víz
2 evőkanál megnedvesített kukoricaliszt
igen kevés bors
1/2 teáskanál só
1 tojás fehérje
1 evőkanál száraz kukoricaliszt
7 evőkanál étolaj
A marhahúst szeleteljük 1 cm-es szeletekre. Kevés sót szórjunk rá, és öntsük rá a
tojásfehérjét. Jól keverjük el, amíg a keverék nyúlós, ragadós nem lesz. Adjuk hozzá a
száraz kukoricalisztet, és keverjük el.
Pirítsuk meg a dióbelet.
Hevítsük fel egy wokban az olajat 110-135 C°-ra. Süssük meg benne a marhaszeleteket. A
húst szedjük ki a wokból, az olaj maradjon benne. Az olajon süssük meg a
mogyoróhagymát és a gyömbért, amíg sajátos illatot nem áraszt. Öntsük hozzá a vizet, és
forraljuk fel. Sózzuk, borsozzuk, öntsük vissza a marhahúst, végül a dióbelet. 1-2 percig
süssük-főzzük. A levét a nedves kukoricaliszttel sűrítsük be, és rögtön tálalhatjuk.

DIÓS SERTÉSKARAJ
(spanyol recept)
Hozzávalók:
4 szelet sertéskaraj
7 dkg dióbél
1/2 citrom leve
2,5 dl tejszín
3 dg vaj
só, bors
Sózzuk, borsozzuk a sertésszeleteket.

Olvasszuk meg a vajat, süssük meg benne a húst.

Vegyük ki.

Ugyanabba a serpenyőbe öntsük a dióbelet, fűszerezzük borssal, és hagyjuk ott néhány
percig, takarékon.

Öntsük hozzá a citromlevet, és húzzuk néhány percre félre.

Adjuk hozzá a tejszínt is, újból tegyük a takaréklángra.

Ellenőrizzük a fűszerességet. Akkor vegyük le, amikor sűrűsödni kezd.

A képen látható módon szervírozzuk.

DIÓVAL, FÜGÉVEL PÁROLT BÁRÁNY
(egyiptomi recept)
Hozzávalók:
70 dkg lábszárhús
étolaj
2 hagyma, negyedelve
1-2 evőkanál vegyes arab fűszerkeverék
2 szál fahéj
3 szál narancshéj (3 narancs héja körben levágva)
1/2 l víz
5 db aszalt füge
24 db szép, feles dióbél
só, bors
Egy széles serpenyőben melegítsünk olajat, és a báránycomb minden oldalát kapassuk
barnára. Közben sózzuk, borsozzuk.
Vegyük le a tűzről, és szedjük ki a húst. A serpenyő alját borítsuk be hagymával, és tegyük
rá vissza a bárányhúst. Szórjuk meg szárított fűszerrel. Rakjuk körbe a húst
narancshéjjal, fahéjjal.
Töltsünk a húsra félliternyi vizet, ízesítsük ismét, és tegyük vissza a tűzre. Forraljuk fel,
majd forrás után tegyük a serpenyőt 180 C°-os sütőbe, és hagyjuk ott lassan párolódni.
2,5-3 óra alatt a hús egészen puhára fő. Félidőben ellenőrizzük a vizet, hogy a hús ne

száradjon ki. És ekkor az ízét is ellenőrizzük, kell-e még sózni, borsozni.
A fügét és a diót csak az utolsó órára adjuk hozzá.
DIÓVAL TÖLTÖTT SERTÉSSZELET
(kaliforniai recept)
Hozzávalók 6 személyre:
3/4 csésze darabos dióbél
75 dkg sertéscomb, egyben
félliter zsemlemorzsa
félcsészényi csirkehúsleves
félcsészényi aszalt barack, felvagdalva
kevés fahéjpor
kávéskanálnyi só
3 zöldhagyma, karikákra vágva
2 evőkanál zöldpetrezselyem
2 evőkanál étolaj
még 1/4 csésze csirkehúsleves
1/4 csésze almaecet
1/4 csésze híg méz
2 evőkanál tejszín
A diót szárazon pirítsuk meg.
A sertéshúson egy nagyon éles késsel ejtsünk hosszanti vágást, amibe a tölteléket
helyezhetjük. A végétől 1 cm-re kezdjük, és a vágás során a kést tartsuk végig
vízszintesen. Nyissuk szét a húst, borítsunk rá fóliát, és klopfolóval verjük ki mintegy 1
cm-esre. Utána levesszük a fóliát.
Egy nagyobb tálban a zsemlemorzsát keverjük össze félcsészényi csirkehúslevessel. Öt
percig hagyjuk állni, utána adjuk hozzá a pirított diót, aszalt barckot, fahéjport, sót,
zöldhagymát, petrezselymet. Jól keverjük össze, és egyenletesen terítsük a húsra. Zárjuk
össze a húst, és néhány helyen rögzítsük tűvel. Kívülről sózzuk, borsozzuk meg a húst.
Egy nagyobb serpenyőben melegítsük meg az olajat, és süssük benne a hús mindkét
oldalát 5-7 percig. Tegyük a serpenyőt 200 C°-os sütőbe 15-20 percre, illetve amíg meg
nem sül.
Amikor a hús megsült, göngyöljük alufóliába, helyezzük a munkafelületre, és várjuk meg,
amíg kihűl.
Ezalatt mázat készítünk. Ugyanabban a serpenyőben, amiben a hús sült, forrásig
melegítsünk negyedcsészényi csirkehúslevest, hozzákeverve az almaecetet és a mézet.
Amikor forrni kezdene, csökkentsük le a lángot, és öntsük hozzá a tejszínt is. Csökkentett
lángon 1-2 percig hagyjuk még a tűzön.
A mázat a hús felvágása után, szervírozás előtt öntjük a húsra.

GORGONZOLÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT BORJÚSZELET
(amerikai recept)
Hozzávalók 6 személyre:
6 szelet borjúborda vagy bélszín, egyenként 20 dkg-os, kb. 2,5 cm vastag
szeletekben
A sajttöltelékhez:
10 dkg tört gorgonzola vagy kéksajt
2 evőkanál langyos vaj
2 evőkanál darabos, pirított dióbél
1 evőkanál apróra vágott metélőhagyma
Egy kisebb tálban keverjük össze a sajtot és a vajat. Keverjük hozzá a dióbelet és a
snidlinget is. Jól keverjük el, majd osszuk hat részre. Tegyük félre.
Minden hússzeletbe vágjunk a fele vastagságánál egy zsebet, és a zsebeket töltsük meg a
töltelékkel. Fém- vagy fapöcökkel zárjuk le a zsebeket.
Helyezzük a töltött hússzeleteket rostélyra, már nem lángoló, hamvasadó faszénre. Nyílt
színen grillezzük 12-14 percig, miközben szükség szerint - legalább egyszer - megfordítjuk.
GÖDÖLYE SÜTVE
(olasz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1,5 kg fiatal kecskehús
1 hagyma
3 zellerszár
olaj
babérlevél
kakukfű
rozmaring
10 db dió
2 pohár vörösbor
só
olajbogyó
liszt
A húst daraboljuk hatfelé, és tegyük egy serpenyőbe olajjal, vagdalt hagymával és a
fűszerekkel. Sózzuk meg. Süssük pirosra. A sütés felénél adjuk hozzá az olajbogyót.
Öntsük rá a bort, szórjuk rá a darabokra vagdalt dióbelet, keverjünk hozzá egy kanál
lisztet. Kész.
GÖNGYÖLT MARHA
(francia recept, Bernard Bessiere receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db, egyenként 15 dkg-os kivert marhaszelet

1 db (nem felvagdalt) langyos vízben kiöblögetett sertéspacal
15 dkg vagdalt, enyhén megpirított dióbél
2 db vagdalt mogyoróhagyma
10 szál petrezselyemzöld
4 tojás sárgája
1 kanál dióolaj
1 kanál vaj
15 dkg újhagyma (fagyasztott is lehet)
1 kanál tejszín
só, bors
A dióolaj és a vaj felében egy lábasban gyengén megpirítjuk a felvagdalt újhagymát. Egy
edényben összekeverjük a tejszínt a tojássárgájával. Hozzáadjuk az újhagymát, a
petrezselymet, a dióbelet, és mindezeket jól összekeverjük. A marhaszeleteket megsózzukborsozzuk, rátöltjük a keveréket. Összegöngyöljük, és beburkoljuk a pacallal. Tepsire
helyezzük, megöntjük a maradék dióolajjal és vajjal, és 180 C°-ra előmelegített sütőben
15-20 percig sütjük. Hideg vagy meleg körettel tálaljuk.
HÁTSZÍNSZELET KÉKSAJTOS, DIÓS DRESSZINGGEL
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg kéksajt, darabokra törve
4 evőkanál lágy vaj
1 kávéskanál +1 evőkanál húsízesítő száraz fűszerkeverék
1/2 csésze darabos, pirított dióbél
1 kg (4 szelet) hátszín
Melegítsük elő a sütőt.
A kéksajtot, a vajat, a pirított dióbelet és kávéskanálnyi fűszerkeveréket egy kisebb tálban
alaposan keverjük össze. Ez a dresszing.
A hússzeleteket szórjuk meg fűszerkeverékkel, és süssük meg a sütőben. Időközben
fordítsuk meg, hogy mindkét oldala a kívánt mértékben megsüljön. A dresszinget egy
perccel azelőtt, hogy a húst a sütőből kivennénk, kis kanállal merjük a hátszínszeletekre.
Ízlés szerinti köretet adhatunk hozzá.
IRÁNI HÚSGOLYÓK
(iráni recept, Kaleh-Joosh néven)
Hozzávalók 4 személyre:
40 dkg darált bárány- vagy marhahús
2 evőkanál apró darabos dióbél
1-2 csésze sűrű iráni tejföl
2 fej közepes hagyma
10 dkg zöld mentalevél
étolaj, só, bors

Először a mentalevelet mossuk meg, vágjuk apróra, majd a hagymát hámozzuk meg és
reszeljük le. Mindkettőt a darált húsba keverjük, amit megsózunk, megborsozunk. Alapos
átdolgozás után apró golyókat formálunk a húsból.
A húsgolyókat forró olajon sütjük ki. Néhány perc múlva, amikor a színük megváltozik,
hozzáöntünk egy csésze forró vizet, utánasózunk egy csipetnyi sóval, és 10 percig
forraljuk, közepes lángon. 10 perc elteltével a sűrű tejfölt is beleöntjük, és azzal együtt
főzzük 2-3 percig.
A dióbelet a tűzről levéve szórjuk bele, és már tálalható is.
ÍZES MARHASZELET
(angol recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 közepes hagyma, apróra vagdalva
2 evőkanál apróra vagdalt dióbél
1/2 csésze zsemlemorzsa
1/2 teáskanál reszelt narancshéj
1 evőkanál száraz vörösbor
1/4 csésze mustármag
2 evőkanál vagdalt metélőhagyma
50 dkg marhahús, egyben
1/2 csésze narancslé
étolaj
Kevés olajon enyhén pirítsuk meg a hagymát, hogy üveges legyen.
Egy kisebb tálban keverjük össze a hagymát a dióval, a zsemlemorzsával, a narancshéjreszelékkel, a borral, 2 evőkanál mustármaggal, valamint a metélőhagymával. Ez lesz a
töltelék.
Mindezt előre is elkészíthetjük, és a marhaszelet elkészítésekor csak elővesszük a
tölteléket a hűtőből.
Vágjunk a húsba egy mély zsebet, és töltsük bele a tölteléket. Zárjuk le zsineggel vagy
hústűvel. Gázon olajon süssük meg egyben a marhahúst, hogy minden oldala barnára
süljön. Ezután kb. 25 percig sütőben süssük tovább.
Ha megsült, vegyük ki, hűljön öt percig, utána vágjuk négy vastag szeletre. A maradék
tölteléket és mustármagot ugyanabban az edényben, amiben a húst sütöttük, tegyük fel a
tűzre, és kevergessük, amíg forrni nem kezd. A hús mellé öntve tálaljuk.
MARHASZELET DIÓVAL
(kanadai recept, Helga Astinet receptje)
Hozzávalók személyenként:
1 vastag marhaszelet
étolaj
1 evőkanál apróra vagdalt dióbél
szemes bors, őrölt bors, só

ecetes hagyma
A marhaszeletet a fűszerekkel megízesítjük.
A finomra vagdalt (de nem darált) dióbelet rászórjuk.
A húst forró olajban kisütjük, majd ecetes hagymakarikákkal díszítjük.
NYÚLHÚS DIÓS-FOKHAGYMÁS
MÁRTÁSBAN
(angol recept)
Hozzávalók 3-4 személyre a nyúl nagyságától
függően:
1 egész házinyúl, bontási maradékok nélkül
kakukfű, rozmaring, petrezselyem
1/2 palack fehérbor
húsleves leveskockából
12 dkg dióbél
1 nagy gerezd fokhagyma, durvára vágva
3 kis gerezd fokhagyma, eldörzsölve
1,25 dl tejszín
1 teli marék apróra vágott petrezselyemzöld
1 csésze borecet
A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő. A nyúlhús-darabokat egy forró serpenyőben kevés olajon
pirítsuk meg kissé, utána tegyük egy tűzálló agyagtálba.
Adjuk hozzá a vagdalt fokhagymagerezdet, a fűszereket, és öntsük fel a borral és a
húslevessel. Tegyük a sütő közepére, és pároljuk háromnegyed óráig.
A dióbelet mozsárban törjük meg. Az eldörzsölt fokhagymával és a fele tejszínnel keverjük
alaposan össze.
Amikor a nyúlhús már puha, a diómártást öntsük egy lábasba. Merjünk hozzá hat
evőkanállal a húsléből. Öntsük bele a maradék tejszínt, a borecetet és az apróra vágott
petrezselymet. Keverjük össze, és gyenge lángon melegítsük fel. Pároljuk néhány percig.
A nyúlhúst helyezzük tálra, Öntsük meg a mártással, és köríthetjük egyéni ízlés szerinti
zöldségekkel.
SERTÉSHÚS DIÓVAL, ASZALT MEGGYEL
(holland recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg sertéshús
10 db aszalt meggy
12 db feles dióbél
10 dkg füstölt húsos szalonna
2 db gyöngyhagyma
1 pohár fehérbor

bors, só
étolaj
A szalonnát vágjuk apró darabokra, és süssük meg. Tegyük rá, és pároljuk meg az apróra
vágott gyöngyhagymát. Vágjuk apróra az aszalt meggyet és a dióbelet, azokat is pirítsuk
meg enyhén a szalonnán.
Végül a darabokra vágott sertéshúst is öntsük rá egy pohárnyi fehérborral, és együtt
pároljuk tovább. Amikor a hús is megpárolódott, borssal, sóval ízesítjük.
Burgonyakrokettel, zöldsalátával körítjük.
A képen aszalt szilvával látható, az a másik változata.
SERTÉSHÚS MÉZZEL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 sertéslapocka, egyben
18 db nagy aszaltszilva
10 dkg dióbél
10 dkg méz
3 evőkanál borecet
1 narancs leve
5 db szegfűszeg
1 csomag szárított vegyes fűszernövény
néhány szál rozmaring
1 kávéskanál szemes bors
A sertéshúst főzzük egy órán át. A főzővízbe szórjunk szárított fűszereket és egy kiskanál
szemes borsot.
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
Egy tálban keverjük össze a narancslevet, a mézet és a borecetet.
A főtt húst csepegtessük le, tegyük egy tepsire. Szúrkáljuk bele a szegfűszeget, szórjuk
meg vagdalt rozmaringgal, és öntsük meg a mézes keverékkel. 50 percig süssük, közben
rendszeresen locsoljuk meg a kisült levével.
A dióbelet vagdaljuk nagyobb darabokra.
A sült húst a sütőből kivéve még egyszer locsoljuk meg a pecsenyelével, szórjuk meg a
dióbéllel, és rakjuk körül aszaltszilvával. Tíz percre tegyük vissza a sütőbe. Amikor onnan
kivesszük, felszeleteljük, és egyenesen a tepsiben tálaljuk.
Vasárnapi ebédként ajánlott. Egy hibája van: A dióbél íze nem érződik eléggé. Nem baj,
legközelebb másik diós receptet próbálunk ki.

SERTÉSKORONA DIÓS TÖLTELÉKKEL
(amerikai recept)
Hozzávalók 8 adagra:
2 kg sertésoldalas
só, bors a besózáshoz
20 dkg sertéshús megfőzve, ledarálva
2,5 csésze száraz kenyérkocka
2,5 dl csirkehúsleves (leveskockából)
1/4 csésze apróra vágott vöröshagyma
1/4 csésze vagdalt zellergumó
1/2 csésze pirított dióbél
1/2 kávéskanál só
csipetnyi fahéj és ízlés szerinti egyéb fűszer
1 csésze rebarbara (friss vagy fagyasztott, felolvasztott) felvagdalva
1/4 csésze cukor
Ne féljünk, nem nehéz elkészíteni ezt a dekoratív, diós töltelékű koronát. Első lépésként a
sütőt melegítsük elő 180 C°-ra.
Az oldalast szokás szerint sózzuk, borsozzuk be. Tepsiben süssük meg, és a további munka
előtt hagyjuk negyedóráig hűlni.
Amikor a húst sütőbe tettük, egy közepes lábasban keverjük a rebarbarához a cukrot, és
forraljuk fel.
A töltelék készítéséhez egy nagyobb tálban keverjük össze az összes többi hozzávalót, és
öntsük rá a felfőtt rebarbarát. Gyengén keverjük bele.
A tölteléket öntsük egy kétliteres edénybe, fedjük le, és a sütőben süssük másfél órán át.
Sülhet ugyanabban a sütőben, mint a hús, egyidejűleg.
Az oldalast varrjuk össze, hogy korona-alakú legyen, és a megsült tölteléket töltsük bele.
Sokféleképpen köríthetjük, például vajas zöldbabbal vagy gyümölcssalátával, stb.
Megjegyzés: Könnyebb az elkészítés, ha egyből 16 adagra készítjük, dupla mennyiségből.
SERTÉSSÜLT DIÓVAL
(portugál recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg sertéshús (bőrös malac még jobb)
10 dkg dióbél
1 dl tejszín
kevés vaj
fűszerek ízlés szerint (zsálya, rozmaring, babér)
A sertéshúst egyben, jól süssük meg, puhára. Amikor puhára sült, tegyük ki egy
vágódeszkára hűlni. Amikor teljesen kihűlt, vágjuk vékony szeletekre.
Egy serpenyőbe öntsük az igen apróra vagdalt dióbelet és a tejszínt. Fűszerezhetjük is.

Tegyük fel a tűzre mintegy 5 percre, hogy a dióbél pirulni kezdjen.
Az így kapott szószos dióbélhez kevés vajat keverünk, és a dióbelet kiosztjuk a
sertésszeletekre úgy, hogy a megkent hússzeleteket egy tepsiben ferdén egymásra
helyezzük. Így a sertésszeletek mindkét oldala diós lesz.
Amikor a kiosztással végeztünk, az egészet leborítjuk alufóliával, és néhány percre még
sütőbe rakjuk, sülni. Másik variáció: vagy pedig meggrillezzük.
Igen kiadós ebédünk lesz.
Köretként saláták, főtt zöldségek és gyümölcsök ajánlhatók.
SERTÉSSZELET DIÓMÁRTÁSBAN
(olasz recept)
Hozzávalók:
40 dkg sertéscomb
10 dkg dióbél
1 dl tej
1 kanál liszt
só, fokhagyma, olaj, bors
A combot egészben sóval, fokhagymával bedörzsöljük, és lassú lángon, forró olajban
sütjük, majd felöntjük vízzel, és pároljuk locsolgatva saját levével.
A mártáshoz való dióbelet forró vízben áztatjuk, (még jobb, ha áztatás után a hártyás
héját eltávolítjuk,) és késsel apróra vágjuk. Hozzákeverjük a tejet, sóval, borssal ízesítjük,
és két percig forraljuk. Hozzáadjuk a húspároló lé felét és a lisztet, és újra főzzük öt
precig.
A húst felszeleteljük, a mártáson kívül sült burgonya köretet adunk mellé.
SÜLT BÁRÁNY PAPRIKAKRÉMMEL, DIÓVAL
(libanoni recept)
Hozzávalók 6-8 személyre:
4 nagy, piros színű paprika, kimagvazva
2 apró erőspaprika, kimagvazva (egyik paprika sem
szárított, de jó, ha nem friss a paprika, hanem kb. két napig
a napon fonnyasztott)
1 kávéskanál cukor
1 kávéskanál só
1,2 kg csontos báránylapocka
újabb 2 erőspaprika
5 gerezd fokhagyma
újabb 2 kávéskanál só
1 kávéskanál fekete bors
6 evőkanál sűrített gránátalmalé
3 evőkanál étolaj
1/3 csésze víz

2 maréknyi vagdalt, pirított dióbél
A paprikák húsát géppel ledaráljuk, sima paprikakrémmé dolgozzuk. Egy közepes méretű
lábasba tesszük át, és megcukrozzuk, megsózzuk. Takaréklángon, kavargatva főzzük,
sűrű, ragadós állagúra.
A további erőspaprikát és a fokhagymát apróra vágva a báránylapocka és a dió kivételével
a többi hozzávalóval összekeverjük, és szükség szerint ízesítjük. Ezt a marinádot kenjük a
báránylapockára, amit legalább egy órára, de inkább egy napra így teszünk a hűtőbe.
Mielőtt tovább dolgoznánk vele, hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni.
A további munkához a sütőt 180 C°-ra melegítjük elő. A marinált
bárányhúst egy sütőpapírral bélelt sütőlap feletti rácson betesszük a
sütőbe. Lecsökkentjük a sütő hőmérsékletét 150 C°-ra, és 3-4 óráig
sütjük a bárányhúst, hogy nagyon puha legyen.
A sütőből kivéve 10 percig várunk, mielőtt felszeletelnénk.
Tányérokra osztjuk, és dióolajos lencsesalátát osztunk mellé. Szétöntjük a paprikakrémet
is, és arra szórjuk a dióbelet.
SZARVASGERINC DIÓS MÁRTÁSSAL
(német recept, Bernd Leuze receptje)
Hozzávalók 2 személyre:
4 db (40 dkg) szarvasgerinc-szelet
1 dl sötét vörösbor
2 dkg fűszeres vaj, olaj a sütéshez
5 dkg apró kockára vágott hagyma
2 dl tejszín
csipetnyi őrölt gyömbér
1 evőkanál céklalé
0,2 dl citromlé
5 dkg vagdalt dióbél
2 szelet narancs
2 db aszalt szilva
2 fürt ribizli
só, bors
A hagymát a vajon üvegesre pároljuk. Felöntjük a vörösborral, abban megfőzzük.
Hozzáöntjük a tejszínt, és tovább főzzük, amíg a szósz sűrűsödni nem kezd. Ekkor
beleöntjük a citromlevet és a céklalevet, és hozzákeverjük a dióbelet is. Sóval, borssal
ízesítjük.
Egy lábasban kevés olajat melegítünk. A szarvasszeleteket ízlés szerint sózzuk, borsozzuk,
és megsütjük.
A szószt tányérokra mérjük, a szarvasgerincet ráhelyezzük.
Csak a narancskarikával, a ribizlifürttel és az aszalt szilvával körítjük. Valódi körítést
ízlés szerint választunk hozzá. Bernd rizs-köretet ajánl hozzá avokádókockával, vagy

inkább tojásos nudlit.
SZÉLESMETÉLT DIÓS MARHAFILÉVEL
(olasz, lombard recept)
Hozzávalók 6 személyre:
50 dkg szélesmetélt
10 dkg dióbél
75 dkg póréhagyma
50 dkg marhahús
25 dkg mascarpone (lombardiai sajt)
3 evőkanál gyümölcsecet
2 tojás sárgája
4 evőkanál étolaj
fehér bors
só
A dióbelet durvára vágjuk. A póréhagymát megtisztítjuk, megmossuk. Csak a fehér és a
világoszöld részét használjuk fel. Félcentis karikákra vágjuk. Még egyszer megmossuk és
száradni hagyjuk. A marhahúst félcentis filékre vágjuk.
A sajtot a sóval és a gyümölcsecettel és a tojássárgájával habosra keverjük. A keveréket
felmelegítjük, de nem forraljuk. Akkor jó, amikor a tojás dermed.
Az olajat két részre osztjuk, az egyik felében a marhahúsfilét 1-2 percig forrón sütjük. A
másik felében a póréhagymát pároljuk meg, 4-5 percig, forgatva. Aztán a dióbelet is a
hagymához keverjük, majd elkeverjük a hússal. Enyhén sózzuk és borsozzuk.
A szélesmetéltet közben sós vízben megfőzzük, majd meleg tányérokra helyezzük.
Kiosztjuk a húst is a tányérokra, és a sajtszósszal megöntjük.
VELSZI MARHA DIÓVAL
(velszi recept)
Hozzávalók:
személyenként 18 dkg marhaborda (csontosan 35 dkg)
durvára őrölt feketebors
A körethez:
10 dkg frissen darált zsemlyemorzsa
2 evőkanál friss, vagdalt kakukfű
5 dkg darabos dióbél
5 dkg stilton sajt, darabos
2 evőkanál vörösáfonya dzsem
1 evőkanál étolaj
1 fej apróra vágott vöröshagyma
A szószhoz (mázhoz):
4 evőkanál vörösáfonya dzsem
4 evőkanál vörösbor
4 evőkanál gránátalma-lé

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
A húst durvára őrölt feketeborssal dörzsöljük be. Helyezzük a sütőben egy sütőlap fölé
helyezett rácsra, és süssük 25-30 percig, a nagyságától függően. Ekkor kivesszük a sütőből,
bekenjük a szósszal (mázzal), és ugyanannyi ideig sütjük tovább.
Közben elkészítjük a köretet. A hagymát olajon megpároljuk, és a köret többi
hozzávalójával együtt egy mixerben összemixeljük. A keverékből nyolc golyót formálunk,
és egy sütőlapra tesszük. A hús sütésének utolsó negyedórájára a köretet is a sütőbe
tesszük.
A szósz (máz) hozzávalóit egy lábasban felforraljuk, majd öt percig fedő nélkül főzzük.
Félórával a hús sütésének vége előtt a sütőből kivett húsra kenjük. Még a sütés befejezése
előtt a mázas bekenést megismételjük.
A szósz maradék anyagát a megsült, felszeletelt húsra kenjük.
További köretet magunk választhatunk, de ajánlott hozzá a sült pasztinák.
A dió leírása és botanikája

Palacsinták
Vázlat:
Almás palacsinta diókaramellával
Banános diós palacsinta
Banános diós palacsinta 2
Banános diós palacsinta 3
Diós palacsinta túróval
Gundel palacsinta amerikaiasan
Harosszettel töltött palacsinta
Kéksajtos diós palacsinta
Marokkói diós-csokoládés palacsinta
Sütemény palacsintatésztából
ALMÁS PALACSINTA DIÓKARAMELLÁVAL
(amerikai recept)
Tartalmas villásreggelinek és rendkívüli desszertnek egyaránt
alkalmas.
Hozzávalók:
A palacsintához:
2 csésze liszt
2 evőkanál cukor
2 kávéskanál sütőpor

1 kávéskanál sütőszóda
1/4 kávéskanál só
2 nagy tojás
4 evőkanál olvasztott vaj vagy étolaj
2 csésze teljes tej
esetleg víz
A diókaramellás almához:
2-3 db közepes méretű alma
4 evőkanál vaj
1 kávéskanál fahéj
1/4 kávéskanál őrölt szerecsendió
1/8 kávéskanál őrölt szegfűszeg
1 evőkanál kukoricakeményítő
2/3 csésze cukor
1 csésze víz
1/2 csésze darabos dióbél
Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sütőport, sütőszódát, sót.
Egy kisebb tálban pedig a tojásokat, az olvasztott vajat és a tejet. Készítsünk a lisztben egy
mélyedést, és oda öntsük a kis tál tartalmát. Keverjük össze, hogy a tészta összeálljon, de
csak enyhén legyen nedves. Ha ehhez az állaghoz tésztánk túl száraz, kevés vizet adjunk
hozzá, de ne nedvesítsük túl.
A tésztából mintegy 1/3 csészényit merjünk egy forró, enyhén beolajozott palacsintasütőbe
vagy serpenyőbe. Közepes lángon két percig süssük, hogy a széle megmerevedjen, és a
tésztából előtörő buborékok nyitva maradjanak. Ekkor fordítsuk meg, és a másik oldalát
is süssük meg.
Hámozzuk meg, magozzuk ki, és vágjuk vékony szeletekre az almákat.
Egy nagy lábasban gyenge lángon olvasszuk meg a vajat. A fűszereket, a
kukoricakeményítőt, a cukrot és a dióbelet keverjük hozzá. Azonnal öntsünk hozzá egy
csésze vizet, és addig keverjük, amíg a cukor fel nem oldódik.
Keverjük hozzá az almaszeleteket, és közepes tűzön, gyakori keveréssel addig pároljuk,
amíg az almaszeletek meg nem puhulnak. Ekkor a szirup már buborékozni kezd.
A diókaramellás almát töltsük a palacsintákra, és forrón tálaljuk.
Megjegyzés: A dió íze kívánja ugyan a cukrot, de akinek így túl édesnek tűnik, az
valamivel több vizet adjon a diókaramellás alma készítéséhez.
BANÁNOS DIÓS PALACSINTA
(amerikai recept)
Személyenként 3-4 palacsintát számoljunk. Szükségünk van még négy
személyre számolva közel fél csésze vagdalt dióbélre és egy érett banán
pürévé tört húsára. A palacsintát amerikaiasan készítjük, tehát sütőport is
adunk hozzá. Ekkor nagyobb palacsintákat süssünk, sülés közben a palacsinta

felhólyagosodik. Nagyobb palacsintasütőt használjunk a szokásosnál, és minden
palacsintát 1/4 csészényi palacsintatésztából süssünk ki. A másik eltérés a hazai
gyakorlathoz az, hogy a dióbelet és a banán húsát is a palacsintatésztába keverjük. A
palacsinták mindkét oldalát süssük meg.
A kisült palacsintákat banánszeletekkel, dióbél-darabokkal és sziruppal is meghinthetjük,
ha akarjuk.
Ugyanez a recept következik, de már pontosabban. Szerintem egész jó, ajánlom.
BANÁNOS DIÓS PALACSINTA 2
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1,5 csésze liszt
2 evőkanál kristálycukor
1 tasak sütőpor
1 közepes nagyságú érett banán húsa,
összetörve
1,3 csésze zsírmentes tej
1 tojás
1/2 csésze vagdalt dióbél
méz
kevés étolaj a palacsintasütőbe
Egy közepes méretű tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sütőport, sót. Egy nagyobb
tálban pedig géppel verjük fel a tej, tojás, banán keverékét, később keverjük hozzá a
dióbelet is. A lisztes keveréket fokozatosan keverjük a nagy tálba, hogy teljesen
átnedvesedjen. Néhány kisebb csomó a tésztában nem jelent gondot. Ha túl sűrűnek
tűnik, kevés tejjel hígítsuk.
A palacsintasütőbe öntsünk kevés olajat. Közepes lángon melegítsük fel, és merjünk bele a
tésztából kb. 1/4 csészényit. Két perc sütés után a teteje is száraz, egyben buborékos lesz.
Ekkor fordítsuk meg, és süssük még egy percig, aranyszínűre.
A kisült palacsintát tartsuk melegen, például tegyük azonnal langyos sütőbe. Jó melegen
szervírozzuk, mézzel meghintve.
BANÁNOS DIÓS PALACSINTA 3
(amerikai recept, Cyndi Holman receptje)
Hozzávalók:
1,5 csésze teljes őrlésű liszt
1,5 kávéskanál sütőpor
csipetnyi só
1/2 kávéskanál fahéjpor
1/2 kávéskanál őrölt szerecsendió
1/8 kávéskanál őrölt szegfűszeg
1 tojás
1 kávéskanál étolaj

1/2 evőkanál méz
1,5 csésze tej
1/8 kávéskanál vaníliás cukor
2 db nagyon érett banán
1/2 csésze vagdalt dióbél
Egy nagy tálban alaposan keverjük össze az első hat hozzávalót, végül a liszt közepén
készítsünk egy mélyedést.
Egy másik tálban alaposan keverjük össze a tojást, az étolajat, a mézet, a tejet és a
vaníliás cukrot.
A banánt vágjuk hosszában négy részre, majd keresztben igen vékony szeletekre.
A tojásos keveréket, a banánszeleteket és a darabos dióbelet öntsük a liszt mélyedésébe, és
addig keverjük, amíg teljesen egyenletesre nem kevertük. Ha szükséges, még kevés tejet
adhatunk hozzá. Folyékony, tölthető állagú palacsintatésztát kell kapnunk.
Beolajozott palacsintasütőben addig süssük, amíg jól át nem sül.
DIÓS PALACSINTA TÚRÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
8 db palacsinta, a szokásos módon elkészítve,
de csak az egyik oldalán megsütve,
felhasználásig hűtőben tartva
1,5 csésze friss túró
1/2 csésze sárgabarackbefőtt, apróra vagdalva
1 tojás
csipetnyi fahéj és szerecsendió
2 evőkanál vaj
1 csésze tejszínhab
félcsészényi apróra vágott dióbél
A palacsintatöltelék készítéséhez keverjük össze egy tálban a túrót a sárgabarackkal, a
tojással, és ízesítsük fahéjjal, szerecsendióval.
A tölteléket a palacsinták nyers oldalára töltsük, középre, a palacsinták szélét hajtsuk
kétoldalról a töltelékre, hosszában is hajtsuk fel, hogy négyszögletes formája legyen.
A palacsintasütőben olvasszuk meg a vajat, és úgy helyezzük bele a palacsintákat, hogy az
összehajtásuk alul legyen. mind a nyolcat egyszerre. Mintegy nyolc percig süssük.
A palacsintasütőben melegen tesszük asztalra, megrakjuk tejszínhabbal, megszórjuk
dióval, csipetnyi fahéjjal.

GUNDEL PALACSINTA AMERIKAIASAN
Hozzávalók 6 személyre:
A palacsintához:
2 nagy tojás
1/2 csésze hideg tej
1/2 csésze hideg szénsavas ásványvíz
1/2 kávéskanál só
1,5 csésze liszt
olvasztott vaj a palacsinták sütéséhez
A töltelékhez:
1/2 csésze rum
1/2 csésze aranyszínű mazsola
1/2 csésze tejszín
1/2 csésze cukor
1,25 csésze feles dióbél, durvára vagdalva
2 evőkanál vagdalt cukrozott narancshéj
1/4 kávéskanál fahéjpor
1 evőkanál kakaópor
csipetnyi só
A csokoládékrémhez:
1/4 csésze kakaópor
1/3 csésze cukor
2 kávéskanál liszt
csipetnyi só
1 csésze tej
8 dkg félédes csokoládé, lereszelve
1/2 csésze tejszín
A palacsinta elkészítése: A tojásokat a tejjel és az ásványvízzel verjük fel, közben meg is
sózzuk. Miközben verjük, fokozatosan beleszórjuk a lisztet, és simává keverjük, akár 20
percig is. Ha túl sűrű, még önthetünk bele ásványvizet.
Melegítsünk meg egy 15-20 cm átmérőjű palacsintasütőt, és kenjük ki olvasztott vajjal.
Annyi palacsintatésztát öntsünk a sütőbe, hogy körbefolyva mindenhol legyen tészta az
alján, vagyis kb. 3 evőkanálnyit. Egyik kezünkkel emeljük fel a tűzről a palacsintasütőt,
és forgassuk körbe, amíg a másik kezünkkel belemerjük a híg palacsintatésztát. addig
süssük, amíg az alja aranyszínt nem kap, 1-2 percig. Nehogy túlsüssük! Amikor alul
megsült, falapáttal fordítsuk meg, hogy a másik oldala is megsüljön, de annak már fél
perc elég.
Óvatosan süssük a palacsintákat. Ha túl sötétre sülnek, csökkentsük a lángot. Ha nem
sülnek át, kevesebb tésztát tegyünk be egyszerre. a kisült palacsintákat egy lapostányéron
rétegezzük egymásra. Ha mind kisült, egy fóliával letakarva a hűtőben akár három napig
is eltarthatjuk, további felhasználásig, amikor megtöltjük. Ha minden palacsinta közé
zsírpapírt teszünk, le is fagyaszthatjuk.
A töltelék elkészítése: A mazsolát áztassuk meleg rumba, amíg összekészítjük a többi
hozzávalót.

Egy kisebb lábasban forraljuk fel a tejszínt, benne a cukrot, miközben állandóan
kavargatjuk. Amikor a cukor feloldódott, vegyük le a tűzről, adjuk hozzá a dióbelet, a
cukrozott narancshéjat, fahéjat, kakaóport, sót. Tegyük vissza forrni, kavargassuk, amíg
be nem sűrűsödik, kb. 3 percig. Ekkor belekeverjük a mazsolát és a rumot, és kihűtjük.
A töltelék is elkészíthető 1-2 nappal előbb, hűtőben eláll.
A csokoládékrémhez egy közepes méretű lábasban összekeverjük a kakaóport, cukrot,
lisztet, sót. Erősen keverjük, amikor a tejet hozzáöntjük, hogy sima krémet kapjunk.
Forraljuk fel a krémet, és fél percig hagyjuk forrni. Ez azért kell, hogy a liszt nyers íze ne
érződjön. Levesszük a tűzről, és belekeverjük a csokoládéreszeléket. Egyenletesre
keverjük. Lefedjük, és hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Ha úgy találjuk, hogy a
felszíne bőrösödni kezd, néha keverjünk rajta egyet.
A tejszínt csak közveltenül felszolgálás előtt verjük fel, de akkor kemény habot verünk
belőle. A tejszínhabnak mintegy negyedét a csokoládékrémbe keverjük. Ettől könnyebb
lesz a krém, utána a többit is belekeverhetjük.
Az összeállítás: A hűtőből kivett tölteléket felmelegítjük. Két evőkanálnyit töltünk egy
palacsintára, a palacsintát félbehajtjuk, majd ismét félbe, hogy negyed kör alakú legyen.
Ugyanígy a többi palacsintára is. Ezt a műveletet is elvégezhetjük korábban, aznap
szobahőmérsékleten is eláll a palacsinta.
Egy nagyobb palacsintasütőben melegítsünk 2 evőkanál vajat annyira, hogy habos legyen.
A megtöltött palacsintákat, annyit, hogy ne szoruljanak össze, helyezzük bele, és mindkét
oldalukat süssük barnábbra. Ezalatt jól átmelegszenek. Egy perc alatt megvan egy oldal.
Ha kell, pótoljuk közben a vajat.
A palacsintákból hármat helyezzünk egy tányérra, öntsük meg csokoládékrémmel, és
helyezzünk a tányérra a palacsinták mellé is krémet. Azonnal szervírozzuk.
HAROSSZETTEL TÖLTÖTT PALACSINTA
(izraeli recept)
Hozzávalók 6 palacsintába:
1 nagyobb, vagy 2 kisebb édes alma
12 datolya
a datolyával megegyező súlyú mazsola
10 dkg dióbél
1 narancs leve
1 rúd fahéj
A palacsinta elkészítésével nem kell foglalkoznunk, azt a hagyományos módon mindenki
el tudja készíteni. Itt csak a töltelékről beszélünk, a harosszetről, a zsidók hagyományos
húsvéti csemegéjéről. Jelképi, hagyományos értelme van ennek a csemegének, még a színe
is az egyiptomi fogságot idézi.
Előző éjjel a mazsolát narancslében áztatjuk. Ha muskotályos borban áztatnánk, kevésbé
lenne hagyományos, kevésbé lenne zsidó. De az íze gazdagabb lenne.
Az almát kimagvazzuk, darabokra vágjuk. A narancslével, mazsolával, a (kimagvazott)

datolyával együtt egy nyeles lábasba tesszük. Beletesszük a darabosra vágott dióbelet is,
valamint a fahéjat. Nagyon lassan melegítve pároljuk, addig, amíg almalekvárrá nem fő.
Olyan állagúra, mint a habarcs.
Ezzel a harosszet gyakorlatilag készen van, csak langyosra kell hűteni. Személyenként két
palacsintát töltünk meg a harosszettel, a maradékot pedig a képen látható módon a két
palacsinta közé helyezzük a tányérra. Ennek is hagyományos, salamoni jelentése van, de
ebbe ne bonyolódjunk bele.
KÉKSAJTOS DIÓS PALACSINTA
(francia előétel)
Hozzávalók 2 személyre:
4 db vastag, sós palacsinta
kevés tojásfehérje
étolaj
2 érett, édes körte
5 dkg kéksajt
dióbél ízlés szerint
Hámozzuk meg, magvazzuk ki a körtéket, utána a körték húsát vágjuk vékony szeletekre.
A kéksajtot vágjuk vékony szeletekre. A dióbelet nagyobb darabokra törjük.
Minden palacsinta közepébe rakjunk egy kis kupac körtét, sajtot, dióbelet. Hajtsuk össze,
és ha akarjuk, a széleit tojásfehérjével összeragaszthatjuk.
Tegyük a palacsintákat félcenti étolajba egy serpenyőbe, és süssük aranyszínűre mindkét
oldalukat. Sütés után papírtörlőn itassuk le az olajat.
Melegen szervírozzuk, kevés zöldsalátával.
MAROKKÓI DIÓS-CSOKOLÁDÉS PALACSINTA (Ilham receptje)
Hozzávalók 6 személyre:
20 dkg sötét főzőcsokoládé
4 evőkanál tejszín
4 dkg cukor
25 dió bele
15 dkg liszt
2 dkg langyos, olvasztott vaj
2 tojás
3 dl tej
só
Egy csipet sót keverjünk a lisztbe. A tál közepén mélyedést formázunk, ebbe kerül a két
tojás és az olvasztott vaj, majd a tejet apránként öntjük hozzá, közben jól elkeverve.
Fedjük le, és pihentessük egy órát.
Ezután 6 palacsintát süssünk belőle.

Egy vízfürdő feletti tálban olvasszuk meg a darabos csokoládét, majd keverjük bele a
cukrot, két evőkanál vizet és a tejszínt. Amikor a csokoládékrém még meleg, töltsük ki a
palacsintákra, és a darabos dióbelet szórjuk rá.
Göngyöljük fel a palacsintákat, és szervírozhatjuk.
SÜTEMÉNY PALACSINTATÉSZTÁBÓL
(amerikai recept, Marcy Jimenez receptje)
Hozzávalók 10 darabhoz:
1 csésze liszt
2 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál sütőszóda
1 kávéskanál cukor
1/2 kávéskanál só
3/4 csésze író
1/2 csésze tej
1 nagy tojás
2 evőkanál olvasztott, majd lehűtött vaj
1 keményhúsú alma meghámozva, apróra vágva
1/2 csésze dióbél
1/4 kávéskanál fahéjpor
Az első öt, száraz hozzávalót keverjük össze egy nagy tálban. Egy másik tálban pedig az
írót, tejet, tojást, vajat. A két tál tartalmát keverjük egybe. Géppel keverjük, hogy
egyenletes legyen.
Végül az almadarabokat, a diót és a fűszert is keverjük bele, de ezt már nem kell géppel,
csak finoman. Tegyük félre a tésztát 10 percre, pihenni.
Forró, olajozott serpenyőbe merjünk 3-4 evőkanálnyi tésztát, és addig süssük, amíg a széle
barnulni nem kezd. Ekkor fordítsuk meg, és a másik oldalát is süssük 2 percig.
A dió leírása és botanikája

Diós húsételek egyéb szárnyasokból
Vázlat:
Almával, dióval töltött gyöngytyúk
Bazsalikomos, diós pulykaszelet
Diós gránátalmás kacsa
Diós kacsamáj
Dióval töltött emu
Fácánmell dióval
Kacsa zöldséges szósszal
Kacsamell chilivel, ananásszal, dióval

Kacsamell mézes-diós kéreggel
Kacsaszelet dióval
Narancsos-diós pulykamell
Szilvával, körtével, dióval töltött liba
Zsályás diós töltelék szárnyasokba
ALMÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT GYÖNGYTYÚK
(francia recept)
Hozzávalók:
1 db 1-1,3 kg-os gyöngytyúk leperzselve, kibelezve
8 db Golden alma
20 db feles dióbél
1 evőkanál dióolaj
1 evőkanál libazsír vagy kacsazsír
1 szelet sós szalonna
2 dl almabor
só, bors
A gyöngytyúkot kívül-belül sózzuk-borsozzuk meg. Az almákat
vágjuk négy részre, hámozzuk meg, magvazzuk ki.
Teflonos vagy más, nem odaégős edényben melegítsük meg a dióolajat és a zsírt, és abban
fonnyasszuk meg az almát, anélkül, hogy elszíneződne. Sózzuk, borsozzuk, tegyük félre.
Egy salátás tálban keverjünk össze annyi almanegyedet a dióbelekkel, amennyi a
gyöngytyúkba belefér, és ezzel töltsük meg a gyöngytyúkot. Tűzzük össze egy fapálcikával.
Helyezzük tepsire, borítsuk rá a szalonnaszeletet, és előmelegített sütőben 20 percig
süssük.
Kivesszük. A maradék almanegyedekkel körberakjuk, megöntjük almaborral, és 15
percre visszatesszük a sütőbe. Kivéve kb. 20 perc alatt langyosra hűl. Azután daraboljuk
és szervírozzuk.
BAZSALIKOMOS, DIÓS PULYKASZELET
(amerikai recept)
Hozzávalók:
50 dkg pulykaszelet
1 csésze zsmlyemorzsa
20 dkg darált dióbél
1 kávéskanál szárított, apróra vagdalt bazsalikom
1/4 kávéskanál só
1/4 kávéskanál őrölt bors
1 tojás, elkeverve
3 evőkanál vaj
1 evőkanál víz
A pulykaszeleteket két réteg zsírpapír között verjük ki 1 cm vastagra.

Egy lapos tányéron vagy tálon keverjük össze a zsemlyemorzsát, a dióbelet, valamint a
fűszereket. Egy mélytányérban a tojást kevés vízzel keverjük egyenletesre.
A rántott pulykaszelet mintájára előbb a tojásban, majd a diós zsemlyemorzsában
mártsuk meg a hússzeleteket, hogy egyenletes bundát kapjanak.
A vajat egy serpenyőben melegítsük fel, és süssük ki benne a pulykaszeleteket. Mindkét
oldalukat mintegy 2-3 percig süssük, de ne tovább, mint hogy a hús belül rózsaszín
maradjon.
Dióval gazdagított saláta illik hozzá köretnek.
DIÓS GRÁNÁTALMÁS KACSA
(az iráni diós-gránátalmás csirke továbbfejlesztett receptje)
Hozzávalók 1 kacsához:
só, a kacsa súlyától függően, kilónként 2 kávéskanállal
1 közepes méretű hagyma
3/4 vagy 1 csésze dióbél
1/2 csésze sűrű gránátalmaszörp (friss gránátalma használatakor kétszeres mennyiség kell,
és a magokat ki kell szűrni)

Mossuk meg a kacsát, és dörzsöljük be kívül-belül sóval.
A hagymát a dióbéllel együtt háztartási robotgépben aprítsuk össze teljesen, sűrűre,
pürészerűre. Öntsük hozzá a gránátalmaszörpöt. Ezzel a sűrű krémmel kenjük be kívülről
a kacsát, ez lesz a máz rajta. Hogy az íze a kacsába szívódjon, tegyük félre a kacsát egy
órára, műanyagfóliába burkolva.
Mivel a kacsa elég zsíros, rácson süssük ki, tepsit helyezve alá, ami felfogja a zsírját. A
kacsát a hátára fektetve a mellét süssük előbb, 180 C°-on, háromnegyed órán át. Ezután
megfordítjuk, a hátát 160 C°-on sütjük tovább. Addig, amíg szép, ropogós nem lesz.
Amikor a kacsa megsült, a felszeleteléssel várjunk legalább egy negyedórát, különben a

máza leválik.

Hagyományosan sáfrányos rizs köret megy mellé, de a köretet ízlésünk szerint is
megválaszthatjuk. Még a kacsazsírral is ízesíthetjük.
DIÓS KACSAMÁJ
(francia tájjellegű recept)
Hozzávalók:
1 kacsamáj
2 evőkanál diólikőr
néhány szem dióbefőtt
zöldsaláta
fügés-diós lekvár
dióolaj
gyümölcsecet
dióbél
só, bors
A kacsamájat süssük meg, utána tartsuk a lábasban melegen. Sózzuk, borsozzuk, öntsük
meg diólikőrrel. A sütőolaj és a diólikőr szószában szervírozzuk, úgy osztjuk tányérokra.
A befőtt zölddiókat vágjuk vékony szeletekre, fektessük a tányérokra, merjünk rá a
lekvárból.
Zöldsalátát adunk hozzá, amihez a vinegrettet gyümölcsecetből és dióolajból keverjük.
Néhány szem szép dióbéllel díszítjük.
DIÓVAL TÖLTÖTT EMU
(ausztrál recept, Michael Smith séf receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg szeletelt színhús, emuból
1 csésze darabos dióbél

1 evőkanál dióolaj
1 hüvely vanília magvai
1 evőkanál apróra vagdalt rozmaringlevél
2 fej apróra vagdalt gyöngyhagyma
2 gerezd apróra vagdalt fokhagyma
só, bors
A húst vágjuk vastag szeletekre, majd a szeleteket vízszintes irányban mélyen vágjuk be,
annyira, hogy a túlsó szélén csak egy "csukló" maradjon, ami összefogja, ha széthajtjuk.
Hajtsuk is szét, szétnyitva kb. 15x20 cm-esre. Ha a szétnyitott hússzelet nem eléggé
négyszögletes, vágjuk körül, hogy a tölteléket jól befogja. De előbb sózzuk, ízlés szerint
borsozzuk is a szétnyitott hússzeletet.
A levágott húsdarabokat, valamint a töltelék többi hozzávalóját robotgépben vágjuk,
dolgozzuk össze, de ne pürésítsük el teljesen. Formáljunk belőle hurkát, és fektessük a
szétnyitott hússzeletekre. A hússzeletet tekerjük a töltelék köré, és több tűvel rögzítsük
feltekert állapotban.
Most már kisüthetjük. Mártást és kétféle köretet készítsünk mellé.
FÁCÁNMELL DIÓVAL
(angol recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 kicsontozott fácánmell
1 evőkanál dióolaj
1,5 dl csirkehúsleves (lehet leveskockából)
2 narancs
10 dkg dióbél
4 evőkanál liszt (sóval, borssal ízesítve)
1,5 dkg vaj
só, bors
A dióbelet egy percig pirítsuk a dióolajon, utána merjük ki a forró serpenyőből.
Az egyik narancsnak reszeljük le a héját, és keverjük a lisztbe. A narancs levét préseljük
ki, a másik narancsot pedig szépen vágjuk fel, a díszítéshez. Fogjuk fel a szeleteléskor
kicsorgó narancslevet is.
A fácánmelleket bundázzuk be, és a serpenyőben lévő olajon közepes lángon süssük
aranyszínűre mindkét oldalukat. Ez kb. 3 perc. Utána vegyük ki a serpenyőből, de tartsuk
melegen.
Öntsük a húslevest és a narancslevet a serpenyőbe a sütőolajhoz, és forraljuk fel. Ha a
sütésből maradt valami az edény alján, azt közben vakarjuk fel. Ha forr, tegyük
takarékra, tegyük vissza a húst, és pároljuk mintegy 5 percig.
A húst vegyük ki, és tartsuk melegen. A mártást öntsük egy tiszta edénybe, és főzzük, amíg
kb. 1,5 dl-nyire nem csökken. Ekkor enyhén szirupos jellegű lesz. Vegyük le a tűzről, és
keverjük bele a (hideg) vajat.

A fácánmellet a szósszal, a pirított dióval és a narancsszeletekkel szervírozzuk.
Köretként zöldségféléket adhatunk mellé, valamint zöldborsót, gombát, ízlés szerint.
KACSA ZÖLDSÉGES SZÓSSZAL
(francia recept)
Hozzávalók 8 személyre:
8 póréhagyma fehér része
16 db sárgarépa
1 kg-os kacsa
12 db petrezselyemgyökér vagy paszternák
16 db szárnyashúsleves-kocka
2 fej hagyma
6 szem szegfűszeg
babérlevél, szárított kakukfű
1 db galambbegysaláta vagy 1 kisebb fej saláta
A zöldséges szószhoz:
25 dkg dióbél
3 gerezd fokhagyma
2,5 dl dióolaj
1 dl napraforgóolaj
2 evőkanál almaecet
kevés metélőhagyma, tárkony, petrezselyem
só, bors
Tisztítsuk meg a zöldségeket.
A dióbelet helyezzük mixerbe. A metélőhagymát és a tárkonylevelet vágjuk össze, és
szintén tegyük a mixerbe. Úgyszintén az apróra vagdosott fokhagymát is. Öntsük rá
mindkét olajat és az almaecetet. Sózzuk meg. Alaposan mixeljük el, és lefedve tegyük
félre.

A megtisztított hagymákba szúrjuk bele a szegfűszegeket.

Egy nagyobb fazékban tegyünk fel 8 liter vizet főni, főzzük meg benne a
húsleveskockákat. Együtt főzzük az egész fej hagymákkal, babérlevéllel, kakukfűvel.
Sózzuk, borsozzuk, fedjük le fedővel, és főzzük meg.
Amíg fő, a kacsát kössük össze, de a cérnát ne szorítsuk meg nagyon.

Amikor a húsleves már forr, egy merőkanállal öntsünk belőle a mixerbe, mixeljük el
újból, majd a kész zöldséges-diós szószt merjük 8 db egyéni csészébe vagy tálkába.

A húsleveshez adjuk hozzá a répát és a gyökérzöldséget, és takaréklángon főzzük további
háromnegyed órán át.
Utána adjuk hozzá a póréhagymák fehérjét, és ugyanúgy főzzük további 20 percig. Ezután
tegyük bele a levesbe az összekötött kacsahúst, főni. Újabb 20 percig főzzük, majd
levesszük a tűzről.
Emeljük ki a kacsahúst a levesből, és szedjük ki a cérnát a húsból. Vágjuk ketté a
kacsahúst, aminek ekkor rózsaszínűnek kell lennie. Akkor az igazi, ha nem főtt túl.

8 db lapostányérra helyezzünk 2-2 főtt sárgarépát, egy petrezselyemgyökeret
(paszternákot), egy póréhagymát és egy kevés (galambbegy-)salátát.
És természetesen egy-egy darabot a felvágott kacsából.

A tányér mellé helyezzük a csészét a diós-zöldséges szósszal, és a kacsát azon melegében
vendégeink elé tesszük, nehogy elhűljön.
KACSAMELL CHILIVEL, ANANÁSSZAL, DIÓVAL
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
30 dkg kacsamell-szelet
2 dl szárnyas-húsleves
1/2 ananász
1 piros chilipaprika
10 dg dióbél
1 kávéskanál erős ételízesítő
1 evőkanál étolaj
1 köteg zöldhagyma
só, bors
A kacsahúst leöblítjük, letöröljük, sóval, borssal meghintjük. A kacsaszeletet bőrével
lefelé fordítva olaj nélkül barnára sütjük. Amikor a bőre megbarnult, a sütés
hőmérsékletét lecsökkentjük, szinte csak melegen tartva sütjük tovább 15-20 percig.
A felesleges, kisült zsírt leöntjük. A kacsaszeletet felöntjük a húslevessel, és felforraljuk.
Erős ételízesítővel ízesítjük, kevés hideg vízzel hígítjuk, újból felforraljuk. Sóval, borssal is
ízesítjük.
Az ananászt meghámozzuk, feldaraboljuk. A chilipaprikát felvágjuk, a magját kidobjuk.
A paprikát leöblítjük, vékonyra vagdossuk. A zöldhagymát megtisztítjuk, megmossuk,
feldaraboljuk. A dióbelet durva darabokra vágjuk.
Az olajat felmelegítjük, majd benne rövid ideig sütjük az ananászt, a chilipaprikát, a
zöldhagymát és a dióbelet. Még meg is sózzuk.
A kacsahúst felszeleteljük, és az ananászos-paprikás-hagymás-diós szósszal megöntve
tálaljuk. Köretnek rizs megy hozzá.

KACSAMELL DIÓS-MÉZES KÉREGGEL
(német recept)
Hozzávalók:
1 kacsamell
1 szál kakukfű
1 kisebb szál rozmaring
só, bors
2,5 dl csirkehúsleves
4 dkg méz
3 dkg vaj
1 evőkanál szójaszósz
5 dkg apróra vagdalt dióbél
paprika, só
A sütőt, benne egy fedővel ellátott sütőedényt (pl. római tálat), melegítsünk elő 80 C°-ra.
A kacsa bőrét vagdaljuk be rombuszformán, aztán sózzuk, borsozzuk meg. Vegyük ki a
meleg sütőedény, és tegyük a kacsamellet a két szál fűszerrel az edénybe. Fedjük le, és a
tűzhelyen süssük hat percig, majd a fűszereket kivéve a húst további 5-6 percig. Ekkor
tegyük vissza az edényt a sütőbe, és 80 C°-on hagyjuk háromnegyed óráig.
A többi hozzávalóból készítjük a diós-mézes kérget. Mindet jól összekeverjük, és igen lassú
tűzön feltesszük főni, hogy besűrűsödjön, sűrűn folyó krémes állagú legyen. Ekkor ízlés
szerint paprikázzuk, sózzuk, és hagyjuk kihűlni.
A megsült kacsamellet kivesszük a sütőből, alufóliával borítjuk, hogy lassabban hűljön, és
ne száradjon.
A sütőt grillező üzemmódba kapcsoljuk, és 250 C°-ra állítjuk. Amikor már meleg, a
kacsamell bőrös oldalát megkenjük a sűrű krémmel, és a forró grillben 4-5 percig sütjük,
addig, amíg a kéreg szép aranybarna színt nem kap.
A sütőben köretként burgonyát is süthetünk hozzá, kevés köménymaggal még jobb az íze.
Almaköret is ajánlott.
KACSASZELET DIÓVAL
Hozzávalók 4 személyre:
4 kis szelet kacsahús
12 dkg durvára vagdalt dióbél
3 evőkanál méz
2 dl sűrű tyúkhúsleves
50 dkg igen nagy szemű fehér szőlő
1 evőkanál földimogyoró olaj
2 evőkanál dióolaj
3 dkg vaj
2 evőkanál almaborecet
só, bors
Még előző este vagdossuk be hosszában-keresztben a kacsa bőrét. Helyezzük a szeleteket

bőrös felükkel lefelé egy tálra, és kenjük be a földimogyoró-olajjal. Sózzuk, borsozzuk.
Tegyük be a hűtőbe másnapig.
Másnap az elkészítés előtt legalább egy órával vegyük ki a kacsahúst a hűtőből, hogy
szobahőmérsékletűre melegedjen.
A szőlőt mossuk meg, a négy legszebb szemet tegyük félre, díszítésnek. Hagyjuk a szőlőt
megszáradni. Igényes vendégek esetén a szőlőszemekből a magot egy tűvel piszkáljuk ki, a
szemek alapi nyílásán át.
Az elektromos sütőbe tegyünk egy tálat, és melegítsük meg. Amikor meleg, kesztyűvel
vegyük ki, és helyezzük bele a kacsaszeleteket, a bőrükkel lefelé. A sütőben grillezzük 6-7
percig, fordítsuk meg, és a bőrös oldalukat is grillezzük 3 percig.
Vegyük ki a tálat a sütőből, és a méz 2/3 részét ecseteljük a bőrös kacsahúsra. A dióbelet
szórjuk a mézes kacsahúsra, ügyeljünk rá, hogy a húson megragadjon. Locsoljuk meg a
maradék mézzel. Helyezzük újra a sütőbe, grillezzük tovább, de közben állandóan
figyeljük, és amikor a diós borítás pirul, kapcsoljuk le a grillezést. Borítsuk le a tálat, és
hagyjuk további 10 percig pihenni a melegben.
A kisült zsíros szaftot öntsük ki egy tálba, adjuk hozzá a borecetet és a tyúkhúslevest, és
forralva sűrítsük, majd a tűzről levéve öntsük hozzá a dióolajat.
A szőlőszemeket vajon pároljuk meg, közben kissé borsozzuk.
A sült kacsaszeleteket vágjuk fel, helyezzük meleg tányérokra, és osszuk a tányérokra az
aranyszínűre pirult szőlőszemeket. Ha akarjuk, hagymás zsíron pirított krumplipürét is
adhatunk melléje. Díszítsük a tányérokat a nyers szőlőszemekkel, a mártásból pedig csak
egy keveset öntsünk a tányérokra, a többit mártásos csészében helyezzük az asztalra.
NARANCSOS-DIÓS PULYKAMELL
(angol recept)
Hozzávalók 8-10 személyre:
1 kg pulykamellfilé
1 fej nagy hagyma, apróra vágva
3 evőkanál étolaj
A marinádhoz:
4 szál zöldhagyma, karikára vagdalva
3 dl narancslé
1 evőkanál borecet
2 babérlevél
6 borókabogyó
1 gerezd fokhagyma, eldörzsölve
12 dkg aszalt sárgabarack, darabokra vágva
12 dkg durván darabos dióbél
só, bors
kevés vagdalt petrezselyem a díszítéshez
A pulykamellet vágjuk vékony csíkokra.

A marinád hozzávalóit mind keverjük össze egy tálban, és tegyük bele legalább 4 órára a
pulykamellet. Közben egy-kétszer keverjük meg. A marinálás után szedjük ki a
pulykamell-csíkokat, és konyhai papírtörlőn itassuk le.
A felvagdalt nagy fej hagymát olajon lassan pároljuk, de ne barnítsuk meg. A párolt
hagymára rakjuk a pulykamell-szeleteket, és erős tűzön süssük öt percig, állandóan
kavargatva.
Öt perc után öntsük rá a marinádot is, és forraljuk fel. A forrástól számított 20 percen át,
vagy amíg a pulykahús teljesen meg nem puhul, pároljuk lassan. Közben néhányszor
kavarjuk meg. Ha szükséges, még önthetünk hozzá narancslevet. Sózzuk, borsozzuk ízlés
szerint.
Azonnal, forrón tálalhatjuk, tésztára vagy rizsre mérve. Ha nem tálaljuk azonnal, hidegen
is jó.
SZILVÁVAL, KÖRTÉVEL, DIÓVAL
TÖLTÖTT LIBA
(angol recept, Charles Dickens nyomán)
Hozzávalók 8 személyre:
egy 6 kilós liba
2 evőkanál liszt
2 csésze csirkehúsleves (sótlan)
2 evőkanál portói bor
1 csésze vagdalt dióbél
45-50 dkg kenyérbél, fehér kenyérből
35 dkg kimagvazott aszaltszilva
25 dkg aszalt körte
2 fej hagyma, apróra vágva
1 evőkanál vaj vagy libazsír
további 2,5 csésze sótlan csirkehúsleves vagy libaleves
só, bors
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.
A libáról vágjuk le a nyakat, és belezzük ki. A hasüregből a fölösleges zsírt is szedjük ki.
Mossuk meg a libát, majd szárítsuk le. Dörzsöljük be kívül-belül sóval, borssal, és
kötözzük össze.
Éles késsel vagdossuk be a liba bőrét, húsát, hogy a zsírja sütéskor kisülhessen. Helyezzük
a libát a sütőbe, egy tepsi fölé helyezett rácsra. Egy és egynegyed óráig grillező fokozaton
süssük, egyszer megfordítva. Ha túl sok zsír sülne ki, a felesleges zsírt szedjük ki. Az idő
elteltével a grillezést kapcsoljuk ki, és 180 C°-on süssük tovább, még egy órán át.
Locsoljuk meg a libát a kisült zsírral, és ezt még kétszer ismételjük meg. Ha túl barnára
sülne, laza alufóliát boríthatunk rá sütés közben.
A sütés végén fordítsuk a libát a hátára, és a mellehúsára öntsünk három evőkanálnyi
hideg vizet, hogy bőre ropogós legyen, és süssük még negyedóráig, amíg kieresztett leve
halványsárga nem lesz. Tegyük ki a libát egy tálra, vágjuk fel, és tartsuk melegen.

Pecsenyelevet készítünk, amit majd egy csészében teszünk az asztalra, a liba mellé.
Merjünk ki két kanállal a kisült zsírból, keverjük el a liszttel, és öntsük hozzá a 2
csészényi levest. Kavargatás közben forraljuk fel. Két-három percig forrjon, majd szűrjük
le. A portóit csak közvetlenül felszolgálás előtt öntsük hozzá, azzal együtt melegítsük meg
újból.
Most a tölteléket készítjük el. A sütő még most is 160 C°-os legyen. A dióbelet egy tepsin
enyhén pirítsuk meg, majd tegyük át egy nagyobb tálba. A szilvát és a körtét külön-külön
tálakban forró vízben puhítsuk meg, áztassuk negyedóráig. Ezután szűrjük le, és keverjük
össze a dióbéllel.
Amíg az aszalt gyümölcsök áznak, az összevágott hagymát vajon (libazsíron) pároljuk
üvegesre. Keverjük a hagymát is a töltelékbe. Majd a kenyérbelet is és a levest is, és
sózzuk, borsozzuk meg. Jól keverjük az egészet össze.
Helyezzük a tölteléket lapos tepsire, és süssük majdnem félóráig. Azért, hogy lágy állagú
tölteléket kapjunk, sütés közben borítsunk rá alufóliát. De ha keményebb kérgű tölteléket
szeretnénk, akkor csak a sütési idő egy részében fedje a fólia a tölteléket.
Sütés után jön a leglényegesebb momentum. A töltelékkel nem töltjük meg a libát, hanem
kistányéron külön szervírozzuk. Ahogy Charles Dickens szerette.
ZSÁLYÁS DIÓS FÜGÉS TÖLTELÉK SZÁRNYASOKBA
(amerikai recept, Linda Haynes receptje)
Hozzávalók 6 csészényi töltelékhez:
néhány karéj kenyér
1 csésze friss vagy fagyasztott vörösáfonya
1/2 csésze nem édesített almalé
1 nagy hagyma, felvagdalva
1 csésze aszalt füge, apróra vagdalva
1 csésze dióbél
1/4 csésze cukor
2,5 kávéskanál aprószemcsés só
2 tojás fehérje
1 evőkanál friss zsályalevél, apróra vagdalva
1/4 csésze olvasztott vaj
2/3 csésze zöldségleves (kockából)
további 1/2 kávéskanál só
só, bors
Először cukrozott diót készítünk. Ehhez a sütőt 150 C°-ra melegítjük elő.
A tojásfehérjét 1/4csésze cukorral és 2,5 kávéskanál sóval együtt verjük fel. Nem kell
teljesen habosnak lennie. Belekeverjük a dióbelet, hogy a tojásfehérje bevonja. A
felesleges tojásfehérjét úgy távolítjuk el róla, hogy a dióbelet néhány percre egy szűrőbe
tesszük. Ezután egy rétegben terítjük ki egy zsírpapírral bélelt sütőlapra, és 15 percig
tartjuk a sütőben. Ezalatt a bevonat a dióra keményedik. Kivesszük a sütőből, és a további
munka előtt lehűtjük.

Ezután 180 C°-ra állítjuk a sütőt. A kenyérszeletet 1-1,5 cm-es kockákra vágjuk. Annyit
vágunk, hogy 6-7 csészényi legyen. Tegyük félre egy nagyobb tálba.
Az áfonyát az almalében tegyük fel forrni. Amikor forr, vegyük takarékra, és addig
pároljuk tovább, amíg az áfonyaszemek szétnyílni kezdenek. Ekkor még egy percig a
tűzön tartjuk, utána pedig leszűrjük, de az almalevet is megtartjuk.
A kenyérhez adjuk a főtt áfonyát, a vagdalt hagymát, a fügét, a cukrozott dióbelet és az
apróra vagdalt zsályalevelet.
Az almalevet mérsékelt tűzre tesszük, hozzáöntjük a zöldséglevest és az olvasztott vajat.
Összekeverjük. Amikor ezzel a meleg lével megöntjük a kenyeret, készen van töltelékünk,
amit akár azonnal fel is használhatunk szárnyasok megtöltésére.
Ha a tölteléket önálló fogásnak szánjuk, vegetáriánus fogást készíthetünk belőle. Ez csak
annyiból áll, hogy a tölteléket lefedjük, és háromnegyed órára 180 C°-os sütőbe tesszük.
A dió leírása és botanikája

Kenyerek
Vázlat:
Angol diós kenyér
Berlini kenyér
Burgonyás kenyér
Diós és olivás kenyér
Diós kenyér
Diós kenyér 2
Diós mazsolás kenyér
Diós rozskenyér
Diós vörösboros kenyér
Diós zsömle
Diós zsömle 2
Diós-csípőspaprikás kenyér
Diós-paprikás cipó
Fakanalas diós kenyér
Francia diós kenyér
Francia diós kenyér 2
Francia diós kenyér 3
Fügés diós buci
Kéksajtos diós kenyér
Kéksajtos diós falatok
Kiadós zabkenyér
Mazsolás diós zsömle
Nizzai diós kenyér

Olasz diós kenyér
Sam zabkenyere
Sonkás, sajtos, diós kenyér
Szalonnás, rokfortos, diós kenyér
Szalonnás, sajtos, diós kenyér
Tönkölybúzás kenyér
Török diós kenyér

ANGOL DIÓS KENYÉR
Hozzávalók:
1 dl langyos víz
2 kávéskanál sűrű maláta
2 kávéskanál élesztőpor
25 dkg fehér liszt
12,5 dkg teljes őrlésű liszt
12,5 dkg rizsliszt
2 kávéskanál só
2,5 dl meleg víz
15 dkg darabos dióbél
Az 1 dl vízben elkevert malátába szórjuk az
élesztőpot, és állni hagyjuk öt percig, amíg megindul. Utána megkeverjük, hogy
egyenletesen oszoljon el.
Ezalatt a háromféle lisztet a sóval együtt egy nagyobb tálba öntjük, és összekeverjük. A
közepére mélyedést készítünk az élesztőnek, és az élesztőt ebbe öntjük.

A tálban lévő lisztkeverékből keveset a közepén lévő
élesztőbe keverünk, hogy nedves tésztát kapjunk. A
lisztes tálban ezt a nedves tésztát hagyjuk kelni 30
percig. Erre az időre a tálat fedjük le egy nedves
konyharuhával. Csak a félóra elteltével keverjük
össze a nedves tésztát a többi liszttel. Ehhez 2,5 dl
meleg vizet is elhasználunk. Lágy tésztát kell
kapnunk.
Borítsuk ki és gyúrjuk nyolc percig a tésztát kézzel.
Sima és rugalmas legyen. Tegyük vissza a tálba,
borítsuk le konyharuhával, és kelesszük egy órán át.
Ha hamarabb a kétszeresére kel, kevesebb idő is elég. Újból vegyük ki, és gyúrjuk öt
percig.
Nyújtsuk ki 2,5 cm vastagra, és szórjuk meg dióbéllel. Tekerjük fel, és hogy a dió
egyenletesen oszoljon el a tésztában, gyúrjuk át megint.
Még egyszer tegyük vissza a tésztát a kelesztőtálba, borítsuk le, és hagyjuk még egy órán
át kelni. Ez idő alatt is kétszeresére kell dagadnia.
Végül még egy tízperces gyúrás következik, utána a
veknit a kenyérsütő formánknak megfelelő, 25 cm-es
hengerré alakítjuk. Belisztezett kenyérsütő formába
tesszük, de még nem sütjük ki, hanem állni hagyjuk
háromnegyed óráig, mialatt még kel a tészta.
A sütőt 200 C°-ra melegítjük fel, és 40-50 percig
sütjük a diós kenyeret, amíg héja ropogós nem lesz.
Amikor megsült, rácson hűtjük ki. A hűlést
elősegíthetjük, ha melegen felszeleteljük.
Mivel együk a diós kenyeret? Krémsajttal, de lágy kéksajt, juhtúró is jó. Kiválóan megy a
kenyérre a házilag gyömbérrel pácolt cékla, de annak receptje már nem fért a diós
receptek közé.
Mindenesetre ha otthon vagyunk, és aznap már nem megyünk kocsival, leginkább egy
pohárka portói ajánlható hozzá.

BERLINI KENYÉR
(német recept)
Hozzávalók 1 db 80 dkg-os kenyérhez:
1 kocka friss élesztő
1 evőkanál cukor
3,8 dl meleg teljes tej (3,6 %-os)
50 dkg jó minőségű liszt (a képen levő kenyérben rozsliszt is
van)
1 kávéskanál só
1 evőkanál édeskömény
13 dkg vagdalt dióbél
Az élesztőt és a cukrot a meleg tejben feloldjuk.
Félretesszük 10 percre. Ezután összekeverjük a lisztet, sót, édeskömény-magot, és
hozzáöntjük az élesztős tejet. Összegyúrjuk. Belegyúrjuk a dióbelet is.
30 percig meleg helyen kelesztjük.
Amikor megkelt, kissé megint átgyúrjuk, és kenyérformát alakítunk belőle.
Sütőlapra, tepsibe vagy kenyérsütő formába helyezzük, egy konyharuhával letakarjuk, és
újabb 30 percig kelni hagyjuk.
A megkelt tésztát sütőpapírral kibélelt sütőlapra borítjuk. Előmelegített sütőben 200 C°on sütjük, egyidejű alsó és felső lánggal, 45 percig.
BURGONYÁS-DIÓS KENYÉR
(hagyományos német recept)
Hozzávalók 1 veknihez:
20 dkg héjában főtt krumpli
2 dkg friss élesztő
0,5 dl víz
1 kávéskanál méz
25 dkg liszt
7,5 dkg teljes őrlésű liszt
5 dkg durvára vagdalt dióbél
1,25 dl víz
1,5 kávéskanál só
Az élesztőt a mézzel és féldeci vízzel langyos helyen 10
percig élesztjük.
A kétféle lisztet összekeverjük, és a megfuttatott élesztőt a liszt közepében kialakított
mélyedésbe öntjük. Kevés lisztet töltünk az élesztőre, és további negyedórán át
pihentetjük.
A burgonyát meghámozzuk, durvára törjük, vízzel, sóval együtt az élesztős lisztbe
keverjük. Egyenletes állagú tésztát gyúrunk. (Lehet géppel is.) A dióbelet a gyúrás vége
felé gyúrjuk bele. A kész tésztát másfél órán át kelesztjük langyos helyen.

A megkelt tésztából veknit formálunk, és további félórán át pihentetjük.
A sütőt 250 C°-ra melegítjük elő. Mielőtt a veknit a sütőbe tennénk, a tetejét bevagdaljuk,
a sütőbe pedig kevés vizet permetezünk. A sütő melege 190 C°-ra esik vissza, ezen a
hőfokon 35-40 perc alatt sül meg kenyerünk. Tíz perccel a sütés befejezése előtt alufóliát
borítunk a kenyérre, így lesz a kenyér héja és bele is a legízletesebb.
DIÓS ÉS OLIVÁS KENYÉR
(török recept)
Hozzávalók:
2 pohár fehér liszt
1,5 pohár teljes őrlésű liszt
1 csomag élesztőpor
1 kis pohár langyos tej
7,5 dkg margarin
1 evőkanál cukor
1 kávéskanál só
A diós változathoz:
1 marék dióbél
1 kávéskanál fahéj
Az olajbogyós változathoz:
1 kávéscsészényi mag nélküli, darabokra vágott olajbogyó
1 kávéskanál kakukfű
1 kávéskanál bazsalikom
A két lisztet összeöntjük, és összekeverjük az élesztőporral. A tejjel, margarinnal, cukorral
és a sóval a lisztből tésztát gyúrunk. Amikor a tészta kész, két részre osztjuk. Az egyikből
a diós, a másikból az olivás kenyér lesz.
Az egyikbe a fahéjat és a dióbelet gyúrjuk bele, a másikba az olajbogyó darabokat, a
kakukfüvet, a bazsalikomot.
A kenyérsütő formát sütőpapírral béleljük ki, belehelyezzük egymás mellé a két veknit.
Letakarjuk, és háromnegyed órára félretesszük kelni.
A megkelt kenyértésztát 170 C°-os sütőben félóráig sütjük.
Ha teához fogyasztjuk, ajánlott a diós kenyeret sárgabaracklekvárral, az olivás kenyeret
sajttal és friss mentával enni.
DIÓS KENYÉR
(francia recept)
Hozzávalók 1 koszorúhoz:
60 dkg liszt
13 dkg dióbél
2 dkg friss élesztő
2 kávéskanál só
1 evőkanál kristálycukor

1/4 l langyos víz
1 evőkanál étolaj
A lisztet szitáljuk át, hogy tésztánk csomómentes legyen, a kristálycukrot daráljuk darás
porcukorrá. Egy deszkán keverjük össze a lisztet, a cukrot és a sót. A közepébe készítsünk
mélyedést.

Az élesztőt egy csészében kevés langyos vízzel és kb. 1 evőkanál liszttel keverjük össze,
majd öntsük a liszt mélyedésébe, és várjunk 10 percet. Amikor buborékok jelennek meg
rajta, a kovász kész.

Készítsünk a kovászból, a lisztből és szükség szerint adagolt langyos vízből tésztát. A lisztet
egy kézzel fokozatosan keverjük el a kovásszal, közben másik kezünkkel időnként vizet
önthetünk bele. Ügyeljünk rá, hogy ki ne folyjon, "meg ne fusson", ezért nyugodtan,
óvatosan dolgozzunk.

Ne legyen tésztánk túl híg. Csak akkor használjuk fel az összes vizet, ha tényleg szükséges,
ha a liszt fel is veszi. Többé-kevésbé kemény tésztára törekedjünk. Ha kissé ragadós, az
nem baj.

Gyúrjuk meg a tésztát. A tészta egy részét a kép szerint hajtsuk a többi részére, és
tenyérrel nyomjuk jól össze. Ezt vagy tízszer ismételjük meg, végül rugalmas, hajlékony
tésztát kapunk.

Vegyük fel az egész tésztát, és többször egymás után csapkodjuk az asztalhoz, majd
formáljuk gömbölyűre, és hagyjuk állni 15 percig. Ezután újból csapjuk néhányszor az
asztalhoz. A tészta ez alatt a művelet alatt levegőt vesz fel, hogy jól keljen, a kenyér bele
levegős legyen. Majd újból formáljuk kerekre.

Végül gyúrjuk a tésztába az étolajat, ettől még rugalmasabb lesz kenyerünk.

Fedjük le a tésztát egy konyharuhával, és szobahőmérsékleten hagyjuk duplájára kelni.
Ez 1-2 óra.

A további munka előtt lisztezzük meg konyhaasztalunkat, a sütőlapot pedig vagy kenjük
meg olajjal és hintsük be liszttel, vagy béleljük sütőpapírral. Készítsük elő a dióbelet is: a
legszebb darabokat tegyük félre díszítésnek, a többit pedig törjük nagyobb, durvább
darabokra.
Amikor a tészta megkelt, nyomjuk laposra, a kép szerint. Szórjuk rá a dióbelet, majd a
tésztát tekerjük a lehető legszabályosabb hurkává, és a hurkából formáljunk koszorút.

Helyezzük a koszorút a sütőlapra, alakítsuk szabályosra. A szép dióbél-darabokat vizesen
ragasszuk a koszorúra. Vékony késsel, ollóval cizellálhatjuk a tésztát, néhány díszítő
bevágást ejthetünk rajta.

Ezután másodszor is kelni hagyjuk a koszorút. A második kelesztés végeztével ecseteljük
be a koszorút olajjal, vízzel vagy tejjel, hogy szép aranyosra süljön.
A sütőlapot helyezzük meleg, 210 C°-osra előmelegített sütőbe. Tegyünk a sütőbe egy
edényben kevés vizet is, hogy a tészta gőzben süljön. Félórán át süssük.
Megjegyzés: A diós kenyeret nemcsak koszorú-formára, hanem tetszésünk szerint más
alakra is formálhatjuk. Variálhatjuk a diós kenyér ízesítését, pl. gazdagíthatjuk
szalonnával, sonkával, vagy a dió mellett mandulát, pisztáciát, mazsolát is tehetünk bele.
A tetejét pedig szezámmaggal hinthetjük meg.
DIÓS KENYÉR 2
(amerikai recept)
Hozzávalók:
egy púpozott evőkanál szárított élesztő
3 csésze langyos víz
1 evőkanál méz
5 csésze teljes őrlésű liszt
3 csésze rozsliszt
4,5 kávéskanál só

1 kávéskanál vagdalt rozmaringlevél (kakukfű is jó)
7 evőkanál vaj
3 csésze dióbél (legfeljebb a fele lehet pekándióból)
Oldjuk fel az élesztőt fél pohár langyos vízben.
Két és fél pohár langyos vizet öntsünk a mixerbe, és adjuk hozzá a mézet, mindkét lisztet,
a rozmaringot, a vajat. A tésztakeverő tartozékkal keverjük mintegy öt percig. Adjuk
hozzá a feloldott élesztőt, és folytassuk az eldolgozást további tíz percig. Ekkor adjuk
hozzá a dióbelet, és keverjük tovább, amíg a dió egyenletesen el nem oszlik benne. A
tésztának rendes golyóformájúnak kell lennie.
A keverőedényt borítsuk le egy nedves konyharuhával, és hagyjuk a tésztát
szobahőmérsékleten kelni mintegy háromnegyed óráig. Ezalatt kb. kétszeresére kel meg.
Gyúrjuk meg kézzel a tésztát, hogy a légbuborékok kimenjenek belőle.
Vajazzunk és lisztezzünk ki három 22,5x12,5 cm-es kenyérsütő formát. Osszuk a tésztát
három részre, és helyezzük a három formába. Hagyjuk a kenyereket tovább kelni a
formákban még egy óráig. Ezalatt újból a kétszeresükre kelnek meg.
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.
A kenyereket 20 percig süssük, amíg halvány barnák nem lesznek. Ekkor csökkentsük le a
sütő hőmérsékletét 150-160 C°-ra, és süssük további 25 percig. Vegyük ki, és hagyjuk
kihűlni.
Ez a kenyér reggelire pirítva, vajjal, lekvárral fantasztikus, de ugyanilyen jó uzsonnára
érett sajttal, borral is.
Ha nem fogy el frissen, lefagyasztható.
DIÓS MAZSOLÁS KENYÉR
(amerikai recept)
Hozzávalók:
30 dkg liszt, tönkölybúzából
1 kávéskanál élesztőpor
1 kávéskanál só
1 kávéskanál méz
1 kávéskanál étolaj (legjobb a dióolaj)
2,5 dl langyos víz
10 dkg dióbél
10 dkg nagyszemű mazsola
Az élesztőt a mézzel és féldeci langyos vízzel tegyük egy kisebb tálba. Keverjük össze, és
tegyük öt percre meleg helyre. Győződjünk meg arról, hogy az élesztő megindul.
A sót keverjük a liszthez, és öntsük olyan robotgépbe, aminek tésztadagasztó rúdja is van.
Gép helyett kézzel is dolgozhatunk, ha akarjuk. A megindult élesztőt is öntsük bele,
valamint az olajat is. Kezdjük el keverni. A 2 dl langyos vizet féldecinként öntsük bele,

majd dolgozzuk el. Lehet, hogy nem kell az összes víz, de lehet, hogy több kell, a liszttől
függően. Lassú fokozaton dolgozzunk, egészen addig, amíg lágy, sima vekni nem
formálódik a gépben.
Öntsük a gépbe a mazsolát, és addig dagasszuk tovább
a tésztát, amíg a mazsola jól el nem oszlik a tésztában.
Ekkor borítsuk ki a tésztát egy belisztezett
gyúródeszkára. Nyújtsuk ki, szórjuk meg a dióbéllel,
és kézzel gyúrjuk tovább, nehogy a gép nagyon
összetörje a diót.
Végül a tésztából formáljunk veknit, és tegyük
sütőlapra. Kenjük meg étolajjal, és ejtsünk rajta
néhány csinos bevágást. Tegyük meleg helyre kelni.
Amikor megkelt, nem gyúrjuk tovább, egyenesen a
200 C°-ra felmelegített sütőbe tesszük.
Addig sütjük, amíg szép színe nem lesz, és ütögetésre
üregesnek nem érezzük. Ez mintegy félóra alatt következik be. Ha úgy találjuk, hogy túl
gyorsan barnul, a hőmérsékletet csökkentsük 20 fokkal. Amikor megsült, rácson hűtsük
ki.
Amikor felvágjuk, csokoládés árnyalatot látunk a tésztában, és a jól eloszlott mazsolát,
dióbelet. Jó étvágyat hozzá.
DIÓS ROZSKENYÉR
(francia recept)
Hozzávalók:
2,7 dl víz
1 evőkanál dióolaj
5 g só
1 dkg tejpor
2 dkg porcukor
35 dkg búzaliszt
10 dkg rozsliszt
1 tasakj szárított élesztő
10 dkg darabosra vagdalt dióbél
A kenyérsütő gépet vajazzuk ki a munka kezdetén, a keverőlapáttal együtt.
A gép tartályának egyik oldalára a száraz hozzávalókat öntjük, az élesztőport a lisztbe
keverve, a tartály másik oldalára a vizet és a dióolajat. És beindítjuk az automatikus
kenyértészta-készítő és kenyérsütő programot.
Amikor megfelelő idejű keverés, dagasztás, kelesztés után a gép jelez, a dióbelet is
hozzáöntjük.
Amikor a gép jelzi, hogy a tészta megsült, kivesszük a gépből, és egy rácsra helyezve
hűtjük ki. Legalább két órát várunk, mielőtt felvágnánk.

Manapság ilyen egyszerű a legfinomabb diós rozskenyér elkészítése.
DIÓS VÖRÖSBOROS KENYÉR
FIATALOKNAK
(angol recept)
Hozzávalók:
20 dkg fehér liszt
10 dkg teljes őrlésű liszt
1 kávéskanál finom só
1 tasak élesztőpor
1,25 dl vörösbor
0,75 dl víz
15 dkg nagyobb darabos dióbél
2 evőkanál étolaj
Akkor fogjunk a vörösboros kenyér
készítésébe, amikor családunk nem látja, mert nem engednék, hogy boros kenyeret
készítsünk. A lisztet keverjük össze gyorsan a sóval, az élesztővel.
Essünk neki a bornak, de 1,25 dl-t hagyjunk a tésztába. A bort egészítsük ki 2 dl-re, vízzel.
Robotgépet használjunk, úgy gyorsabb. A vizes borhoz keverjük a dióbél harmadát is.
Utána pedig az étolajat.
Ha sietünk, nem kell teljesen egyenletesre kevernünk a folyékony hozzávalókat, jó az úgy
is. A lisztet ezután öntsük a gépbe, utána pedig a többi diót. Nagy fordulaton keverjük, és
lágy, ragadós tésztára törekedjünk.
Fedjük le a tésztát, és 10 percre vegyünk elő egy bulvárlapot olvasni.
Akkor tegyük le az újságot, amikor már uncsi. Ekkor szórakozásként a géppel gyúrassuk
át a tésztát, 10 másodpercig. Megint fedjük le, és egy vastagabb képes újságot vegyünk elő,
a képeket nézegetni. Ez legalább 30 percig eltart. Közben ha eszünkbe jut, a tésztát még
egyszer átgyúrathatjuk. Összesen hadd keljen a tészta háromnegyed órán át, mi addig ne
keljünk fel.
A tészta akkor jó, ha kétszer akkorára dagadt, mint volt. Ha véletlenül nagyobbra
hagytuk volna, egy tűvel szúrjuk ki.
A tésztát akkora sütőformába tegyük, amekkorába belefér. Ha nem fér, nyomjuk bele.
Borítsuk le, és tegyük félre, mert kezdődik kedvenc sorozatunk a tv-ben. Ez a
reklámokkal eltart egy óráig, addig ne nézzünk a tészta felé. De amikor a sorozat
félbeszakad, tegyük a kenyértésztát 200 C°-ra előmelegített sütőbe, 40 percre.
Amikor kisült, vigyázzunk, még forró, megégeti kezünket. Tegyük ki a sütő egy kivett
rácsára hűlni.
Hogy miért is sütöttünk vörösboros diós kenyeret? Mert ilyent nem kapni, és kedvenc
levesünk mellé ez illik legjobban. Ha jól csináltuk, figyeljük meg, van egy kis pink
árnyalata.

Ha jobban festő vörösbort használtunk, a kenyér lilás árnyalatú lesz.

DIÓS ZSÖMLE
(francia recept)
Hozzávalók:
3 dl langyos víz
1 kávéskanál só
1 evőkanál étolaj, lehetőleg dióolaj
50 dkg liszt
1 kávéskanál cukor
1 tasak szárított élesztő
darabos dióbél
Kenyérsütő géppel dolgozzunk, de ne a teljes
programmal, hanem csak a tésztakészítővel. Az olaj kivételével az összes hozzávalót a
gépbe öntjük, beindítjuk, és amikor a gép jelzi, hogy kész a tészta, beleöntjük a darabos
dióbelet.
A kész tésztát egy lisztezett felületre borítjuk ki, és egy tepsibe sütőpapírt fektetünk. A
tésztából zsömléket formálunk, egyenként kb. 6 dkg-osakat, a tepsibe rendezzük, és
langyos helyen kelni hagyjuk háromnegyed óráig.
Mielőtt a sütőbe tennénk, előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra. A zsömléket olajjal hintjük
meg. Ha dióolajat használunk, az még jobb aromát ad. Egy kerek fakanállal kissé
meglapíthatjuk a zsömléket, és ha akarjuk, a zsömlék tetején apró vágást ejthetünk

késsel. Utána pedig hintsük meg kevés liszttel.
15-20 percig elég sütni, hogy különleges diós zsömlénk legyen.
DIÓS ZSÖMLE 2
(francia recept)
Hozzávalók 16 zsömléhez:
3 dl tej
2 dl víz
75 dkg liszt
4,2 dkg friss élesztő
1 dl étolaj
2 kávéskanál só
kevés cukor
12,5 dkg apró darabos dióbél
16 db feles dióbél a tetejére
Kevés vízben, cukorral indítsuk meg az élesztőt. Adjunk hozzá egy evőkanál lisztet és
annyi vizet, hogy nedves legyen. Hagyjuk éledni egy negyedórát.
A lisztet öntsük egy nagyobb munkafelületre. A liszt közepébe készítsünk mélyedést.
Sózzuk is meg a lisztet, de a sót tartsuk távol a mélyedéstől. Öntsük bele az élesztőt, majd
a tejet, vizet. Keverjük össze, ami a mélyedésben van, majd az olajat is öntsük bele.
Gyúrjuk össze az egész tésztát, gyúrjuk egy negyedóráig. Konyharuhával leborítva, meleg,
huzatmentes helyre tegyük félre kelni egy negyedórára, ezalatt a tésztának kétszeresére
kell kelnie.
Amikor a tészta megkelt, gyúrjuk bele a dióbelet, utána vágjuk tizenhat darabra.
Helyezzük a zsömléket egy tepsire, a tetejüket kenjük meg kevés tejjel. Nyomjunk minden
zsömlére egy feles dióbelet.
220 C°-os sütőben félóráig süssük. Ha megsült, rácson hűtsük ki.
Ez a zsömle műanyag zacskóban több napig friss marad.
DIÓS-CSÍPŐSPAPRIKÁS KENYÉR
(mexikói recept)
Hozzávalók 2 veknihez:
A kovász készítéséhez:
1 dl víz
1 kávéskanál élesztőpor
12 dkg liszt
A tésztához:
6 dl víz
1/2 kávéskanál élesztőpor
65 dkg teljes őrlésű liszt
18 dkg korpás liszt
1 evőkanál só

2,5 dl apró darabos dióbél
6 db apró csípőspaprika kimagvazva, felszeletelve
Az igazán ízletes diós-csípőspaprikás kenyérhez jó minőségű korpás lisztet használnak
Mexikóban. Az alapos gyúrás és a szobahőmérsékleten végzett, hosszú idejű kelesztés
garantálja ezen kívül a sikert, ami a jó eltarthatóságban, a dió, a búza és a paprika ízének
harmóniájában, a tetszetős kenyérhéjban mutatkozik.
Az élesztőport öntsük a vízbe, egy percig hagyjuk állni, és csak azután keverjük el egy
fakanállal. A kovászhoz szükséges lisztet keverjük bele, keverjük egyenletesre. Öt perc
múlva újból keverjük át. Az edény falára ragadt tésztát kaparjuk le, és az edényt borítsuk
le fóliával vagy egy nedves konyharuhával. Meleg konyhában vagy szobában hagyjuk
kelni másnap reggelig.
A levegősre kelt kovászhoz öntsük hozzá a recept szerinti további vizet és élesztőport, és
keverjük egyenletesre. Először csak egy csészényi további liszttel és a teljes
sómennyiséggel keverjük el, majd amikor elkevertük, a többi lisztet fokozatosan keverjük
hozzá. Egészen addig, amíg a fakanállal már nehezen tudjuk keverni.
Borítsuk ki a lisztet egy belisztezett gyúródeszkára, és kézzel gyúrjuk tovább. Legyen
szilárd, kemény a tésztánk. Hogy a kézhez ne ragadjon, kezünket lisztezzük be. Jól
gyúrjuk át, a belsejét is, és a maradék lisztet apránként öntsük a tésztához. Legalább 15
percen át gyúrjuk, hogy a tészta egyenletes, rugalmas legyen.
Amikor a tésztát jónak ítéljük, gyúrjuk bele az apró darabos dióbelet és az apró
paprikaszeleteket is. Még egyszer ellenőrizzük, hogy a tészta minden része egyenletesen,
alaposan meg van-e gyúrva. Ha van erre alkalmas háztartási gépünk, mixerünk, azzal is
gyúrathatjuk még 5-10 percig. Vagy kézzel.
A készre gyúrt tésztát formáljuk kerekre, egy enyhén beolajozott tálban forgassuk meg,
hogy teljes felülete olajos legyen. Ez azért kell, hogy a további kelesztés alatt a tészta ne
száradjon ki. Nedves konyharuhával letakarva további 2-3 órán át kelesszük, meleg
helyiségben.
Kelés után újból gyúrjuk át, 2-3 percig, majd a konyharuha alatt hagyjuk állni félórát,
mielőtt két veknire vágnánk. De a vágás előtt még egyszer gyúrjuk át, röviden, hogy ne
maradjon benne nagyobb buborék. Két egyforma, kerek veknire vágjuk.
Lisztezzünk meg egy sütőlapot, és óvatosan helyezzük rá a két veknit. Újból borítsuk le a
konyharuhával, és hagyjuk pihenni meleg helyen 1,5-2 órát.
A sütőt 235 C°-ra melegítsük elő. A sütőlapot közepes magasan rakjuk be, és a kenyerek
felületét hintsük meg kevés vízzel, hogy tetszetős héja legyen. A sütés megkezdése után 3
perccel ismét nyissuk ki a sütő ajtaját, hintsünk a kenyérre megint kevés vizet. És süssük
tovább 25-30 percig. Amikor a kenyérhéj barnul, koppintással ellenőrizzük, mennyire sült
meg. Ha az ujjunk alatt koppanó hangot ad, megsült.
Rácson hűtsük ki, de 20-30 percig még ne vágjuk fel.

DIÓS-PAPRIKÁS CIPÓ
(amerikai recept)
Hozzávalók 10 cipóhoz:
A kovászhoz
1 kg liszt
1 l langyos víz
2 dkg élesztő
A tésztához
1,25 l langyos víz
1,5 dkg élesztő
1,25 kg kukoricaliszt
1,25 kg búzaliszt
0,6 kg magas sikértartalmú búzaliszt
5 dkg só
20 dkg vaj
80 dkg kissé csípős zöldpaprika, nagyobb darabokra vágva
90 dkg pirított, darabos dióbél
A kovásznak való lisztet, vizet és élesztőt egy edényben jól összekeverjük, majd
szobahőmérsékleten kelesztjük 6-8 órán át, vagy amíg a kétszeresére nem duzzad. Ezután
a többi hozzávalót - a dió és a paprika kivételével belekeverjük, és egy mixerrel jól
eldolgozzuk. Előbb lassú fokozaton keverjük 6 percig, majd közepes fokozaton 7 percig.
Vagy ameddig azt nem tapasztaljuk, hogy jól elkeveredtek. Ekkor keverjük a zöldpaprikát
és a dióbelet a tésztába. A tésztát félretesszük kelni 1,5-2 órára, vagy amíg kétszeresére
nem kel. Majd tíz kerek golyót formálunk belőle, kukoricaliszttel behintett deszkán kissé
szélesebbre lapítjuk. 200 C°-os sütőben 35-40 percig sütjük.
FAKANALAS DIÓS KENYÉR
(francia recept)
Ehhez a kenyérhez nem kell kenyérsütő gép. Semmi,
csak egy fakanál.
Hozzávalók:
18 dkg előre elkészített kovász
1 evőkanál cukor
3 dl víz
50 dkg liszt
1,5 kávéskanál só
1 evőkanál darabosra tört dióbél
Manapság nem szokás otthon kovászt készíteni, ezért a
receptet a francia kovászkészítéssel kezdem.
Egyenlő mennyiségű rozslisztet és langyos vizet keverünk össze egy nagyobb üvegben.
Például 3 dkg lisztet 0,3 dl tiszta forrásvízzel vagy szénsavmentes ásványvízzel. A keverék
híg tészta, csiriz hatású. Meleg, 20-26 C°-os helyre tesszük, és egy nedves konyharuhával
lefedjük. Az első három nap pótlólag hozzákeverünk 1 dkg lisztet és 0,1 dl vizet. A kovász
megbarnul. Hosszabb ideig is tarthatunk el kovászt, de a rendszeres liszt- és vízpótlásra

gondolnunk kell.
A kovászt fakanállal keverjük össze a cukorral és a vízzel
egy tálban. A lisztet fokozatosan adagoljuk hozzá, miután
az előző adagot jól elkevertük. Amikor a tészta
egyenletesnek tűnik, a sót is belekeverjük, hogy
egyenletesen oszoljon el a tésztában.
Most négy órán át pihentetjük a tálban a tésztát,
háztartási fóliával letakarva. A hosszú kelési idő végén is
kellően lágy marad a tészta. A dióbelet is fakanállal
keverjük bele, annyira, hogy egyenletesen oszoljon el a
tésztában.
Lisztezzük be gyúródeszkánkat, és borítsuk rá a tésztát.
Formáljuk golyóvá, és pihentessük még másfél órán át.
A sütőt 250 C°-ra melegítsük fel, és a sütés idejére
tegyünk a sütőbe egy lábasban vizet is. Mielőtt a kenyeret kisütnénk, ejtsünk a tetején
néhány dekoratív bevágást.
A sütést 15 percig ezen a magas hőfokon végezzük, utána 10 percig 210 C°-on, végül az
utolsó öt percre tegyük a tésztát a sütő aljára.
A kihűtés alatt alulról is hűljön a kenyér. Rácson, spalettán vagy hasonlón hűtsük.
FRANCIA DIÓS KENYÉR
Hozzávalók:
32 dkg búzaliszt
8 dkg rozsliszt
2,4 dl víz
1 evőkanál vaj
10 dkg durvára tört dióbél
1 evőkanál cukor
1 kávéskanál só
1 tasak szárított élesztő
A dión kívül az összes hozzávalót - géppel vagy kézzel - keverjük jól ösze.
A dióbelet nejlonzacskóban aprítjuk, úgy, hogy marokra fogjuk, és többször megszorítjuk.
Azért, hogy minél nagyobb darabokra törjön, és ne legyen apró törmeléke. A dióbelet csak
a kész tésztába dolgozzuk. A tésztát langyos helyen megkelesztjük.
(A francia recept a sütést nem részletezi. Úgy látszik, a franciáknál már mindenkinek van
automata kenyérsütője. Mindenesetre a képen látható kenyér legyen a mintánk.)
A diós kenyér ebben az összetételben francia sajtokból álló sajttálhoz ideális.

FRANCIA DIÓS KENYÉR 2
Hozzávalók:
30 dkg búzaliszt
10 dkg rozsliszt
1 dkg élesztőpor
1,5 dl langyos víz
1 kávéskanál só
2 evőkanál dióolaj
1 evőkanál méz
10 dkg darabos dióbél
Az élesztőport keverjük el féldeci vízben és egy evőkanál mézben. Adjunk hozzá 3 dkg
búzalisztet, és tegyük félre félórára.
Egy tálban keverjük össze a kétféle lisztet. Készítsünk a közepére kis mélyedést, és öntsük
bele a megindult élesztőt. Keverjük, gyúrjuk össze a lisztet az élesztővel, és a gyúrást 10
percig folytassuk, hogy finom, rugalmas tésztát kapjunk. Ekkor a sót és a dióolajat is
gyúrjuk bele. Így is gyúrjuk még öt percig. Végül a dióbél belegyúrása kerül sorra.
A tészta pihentetése következik. Formáljunk a tésztából egy gömböt, Borítsuk le nedves
konyharuhával, és szobahőmérsékleten hagyjuk két órán át.
A kelési idő leteltével a tésztából alakítsunk két ovális veknit. Tegyük egy tepsire, és
hagyjuk még egy órán át kelni.
A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő. A sütés kezdetén tegyünk a sütő aljába egy meleg vízzel
teli tepsit. A kenyértésztát tartalmazó tepsit a sütő közepére helyezzük. 40 percig kell
sütni, de a sütés vége felé csökkentsük a hőmérsékletet, ha szükséges.
Ez a diós kenyér sajttal és a tenger gyümölcseivel a legjobb. A recept esetleg mazsolával is
bővíthető. A legfontosabb a kelési idő betartása, ne siettessük.
FRANCIA DIÓS KENYÉR 3
Hozzávalók 8 személyre (1 vekni):
félkiló liszt
1 dkg só
1 dkg friss élesztő
2 evőkanál dióolaj
félmaréknyi darabos dióbél
Egy csészében oldjuk fel az élesztőt és a sót langyos vízben.
A lisztet öntsük gyúródeszkára, a közepén alakítsunk ki egy mélyedést, és oda öntsük az
élesztőt, valamint a dióolajat.
Keverjük, gyúrjuk jól össze. Amikor kell, kevés hideg vizet adjunk hozzá, de a tészta ne
ragadjon a kezünkhöz. Gyúrjuk meg alaposan, hogy a tészta belsejébe levegő kerüljön.
Végül egy tálban hagyjuk kelni, konyharuhával letakarva. 18-20 C°-on kb. három óra kell
a keléshez.

Amikor a kenyértészta megkelt, belisztezett gyúródeszkára borítsuk ki, és gyúrjuk át.
Közben gyúrjuk a tésztába a dióbelet. Ezután is hagyjuk állni egy órát, ezalatt is kel. A
sütőt közben 175 C°-ra melegítsük elő.
Amikor a sütőbe tesszük, ejtsünk a veknin egy-két bevágást. Negyven percig süssük.
FÜGÉS DIÓS BUCI
(ausztrál recept, Kerrie Sun receptje)
Hozzávalók:
3,3 dl meleg víz
2 kávéskanál élesztőpor
2 kávéskanál barna cukor
48 dkg liszt
1,5 evőkanál tejpor
2 evőkanál mák
1/2 kávéskanál só
4 dkg lágy vaj
15 dkg fügedarabok, szárított fügéből
10 dkg nagyobb darabos dióbél
étolaj, liszt
Az élesztőt egy kis tálban a meleg vízzel és a barna
cukorral indítsuk meg. Kellően langyos helyen ehhez 5
perc elég.
A lisztet a tejporral, sóval és a (darálatlan) mákkal
keverjük össze egy nagyobb tálban. Készítsünk a közepén
egy mélyedést, és oda öntsük az élesztőt, valamint oda
tegyük a folyékony vajat is. Először fakanállal keverjük,
majd kézzel gyúrjuk össze. Az összeállt tésztát borítsuk ki
lisztes felületre, és ott gyúrjuk még 10 percig, hogy rugalmas tésztánk legyen. Végül a
fügét és a dióbelet is gyúrjuk bele.
Egy tálat olajozzunk be, és tegyük bele a tésztát kelni. Fedjük le nyirkos konyharuhával,
tegyük félre meleg, huzatmentes helyre. Háromnegyed óra alatt a kétszeresére fog kelni.
A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő, és egy tepsibe fektessünk sütőpapírt vagy alufóliát.
A megkelt tésztából ujjunk benyomásával engedjük ki a buborékot. Borítsuk ki a tésztát a
lisztes felületre, és 2-3 percig gyúrjuk át. Ezalatt a fölösleges gáz eltávozik, és a buci
eredeti méretére esik össze. Formáljuk kerekre, és tegyük a tepsibe. Éles késsel ejtsünk
rajta 1 cm mély vágást, újból fedjük le, és tegyük félre újabb félórára. Ezalatt megint a
kétszeresére fog kelni.
Mielőtt sütőbe tennénk, hintsük be liszttel. 35-40 percig süssük, aranybarnára.
Mielőtt szervíroznánk, vágjuk annyi szeletre, ahányan vagyunk, hogy mindenkinek
jusson.

KÉKSAJTOS DIÓS KENYÉR
(francia recept)
A kéksajt nagyon jól harmonizál a dió ízével.
Hozzávalók két veknihez:
Az élesztő megfuttatásához:
3,5 csésze teljes őrlésű liszt
2 csésze víz
1/4 kávéskanál friss élesztő
A tésztához:
2,5 csésze finomliszt
3/4 csésze teljes őrlésű liszt
3/4 csésze rozsliszt
1/2 csésze víz
1/2 kávéskanál friss élesztő
1 evőkanál só
1 csésze elmorzsolt kéksajt
1 csésze vagdalt dióbél
Az élesztő megfuttatásához szükséges hozzávalókat még előző este keverjük össze. Előbb a
lisztbe törjük az élesztőt, majd a vizet is hozzáöntjük. Fakanállal addig keverjük, amíg
lágy, egyenletes nem lesz. Háztartási fóliával letakarva szobahőmérsékleten tartjuk
reggelig. Néhány órával több vagy kevesebb nem számít.
Másnap a tészta száraz hozzávalóinak összekeverésével folytatjuk a kéksajtos diós kenyér
készítését, de a sajtot és a dióbelet még ne használjuk fel. Egy nagy tálban keverjük össze
mind. Töltsük hozzá a vizet, az előző nap bekevert élesztőt, és fakanállal addig keverjük,
amíg alaposan össze nem kevertük, tésztává.
A tésztát osszuk két, nagyjából egyenlő részre egy belisztezett gyúródeszkán, vagy ha az
nincs, bármilyen tiszta, sima asztallap megteszi. Ha tésztánk túl lágy, kevés liszt
hozzáadásával jobban dolgozható tésztát kapunk.
A kéksajt bedolgozásához nyújtsuk ki kissé a tésztát, és szórjuk rá a sajtot. Ujjunkkal
nyomogassuk a tésztába a sajtdarabokat, majd kézzel enyhén gyúrjuk a tésztát
egyenletesre.
Újból nyújtsunk a tésztán, szórjuk rá a dióbél felét, gyúrjuk a tésztába, majd újabb
nyújtás után a másik felét is.
Természetesen úgy a sajtot, mint a dióbelet két veknire elosztva használjuk el.
Mindkét veknit - most még tésztagolyót - egyenként enyhén kiolajozott tálba tesszük,
fóliával lefedjük, és egy vagy másfél óra alatt a kétszeresére kelesztjük.
Ha nincs időnk órákig a tésztával dolgozni, betehetjük a hűtőbe, és másnap elővéve
folytathatjuk a munkát.

A megkelt tésztából ízlésünknek megfelelő veknit
formálunk. Az eredeti francia recept a szögletes
kenyeret ajánlja, gondosan ügyelve arra, hogy a tészta
a sütőforma sarkait is kitöltse.
Mielőtt a tésztát sütőbe tesszük, fölül bevágjuk egy
késsel.
Forró sütőben kezdjük sütni, majd 20 perc után
mérsékeljük a meleget 180 C°-ra. Ha még így is attól
tartunk, hogy a kenyér héja nagyon megbarnul,
tovább mérsékeljük a tüzet.
Amikor sütés után kivettük a kész sajtos diós kenyeret, rácson hűtsük ki, mielőtt
felvágnánk.
KÉKSAJTOS DIÓS FALATOK
(angol recept)
Mit kapjunk be egy fárasztó teniszparti után? Kéksajtos diós falatokat,
és jeges teát igyunk hozzá.
Hozzávalók:
16 dkg lágy kéksajt
11,5 dkg lágy vaj
1,75 csésze teljes őrlésű liszt
2 evőkanál kukoricaliszt
1/2 kávéskanál őrölt bors
3/4 csésze apró darabos dióbél
És még:
krémsajt
1 érett körte
jeges tea
A vajat és a kéksajtot keverjük habossá. Ha a színe így nem tetszik, ne ijedjünk meg.
Egy másik tálban keverjük össze a lisztet, a borsot és a dióbelet, majd a lisztes keveréket
keverjük a sajtos-vajas krémhez. Kézzel gyúrjuk az egészet tésztává.
A meggyúrt tésztát osszuk két részre, és egyenként mintegy 20 cm-es rudacskákat
formáljunk belőlük. Borítsunk rájuk háztartási fóliát, és tegyük hűtőbe, hogy
megszilárduljanak.
Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra.
A lehűlt, megkeményedett tésztarudakat vágjuk 1 cm-es szeletekre, és helyezzük egy
tepsibe fektetett sütőpapírra. 10-12 percig süssük, aranybarnára.
Sütés után rácson hűtsük ki, és szellős helyen pihentessük három napig.
Krémsajttal megkenve, egy vékony körteszeletet ráfektetve, jeges teával kínáljuk.

KIADÓS ZABKENYÉR
(angol recept)
Hozzávalók:
3-3,5 csésze liszt
1/2 csésze zab
1/4 csésze cukor
1 csomag élesztő
1 kávéskanál só
1-1,25 csésze víz
2 evőkanál vaj vagy margarin
3/4 csésze vagdalt, pirított dióbél
Először a zabot pirítjuk meg. Ilyesmit nem minden nap csinálunk, ezért nem árt
feleleveníteni, hogyan kell. 160 C°-os sütőben, tepsiben, 10-15 percig, gyakori keverés
közben. Amíg aranybarna nem lesz.
Egy nagyobb tálban összekeverjük a pirított zabot 1 csésze liszttel, a cukorral, a friss
élesztővel és a sóval. A vajat és a vizet felmelegítjük. A lisztes keveréket közepes fordulatú
elektromos mixerrel keverjük össze, közben fokozatosan öntjük hozzá a meleg vizet és az
olvasztott vajat. Az edény falát alkalmanként letakarítjuk.
Amikor ezzel a keverési fázissal megvagyunk, a pirított dióbelet is belekeverjük. Utána
pedig annyi lisztet, hogy a tészta még lágy maradjon.
Ezután kézzel gyúrjuk meg a tésztát, enyhén vajas felületen. Addig gyúrjuk, amíg
egyenletesen rugalmassá nem válik, vagyis mintegy 8-10 percig. Ekkor letakarjuk, és állni
hagyjuk 10 percig.
Kinyújtjuk a tésztát, kb. 20x30 cm-esre. A rövid végén kezdve feltekerjük, tekercset
formálunk belőle. A széleit és a végét a többi tésztához nyomjuk. Egy 22x12 cm-es,
kivajazott kenyérsütő formába fektetjük. Letakarjuk, és meleg helyen egy órán át
kelesztjük. Akkor jó, ha a kétszeresére dagad.
180 C°-os sütőben 35-40 perc alatt sül meg. Amikor megsült, ne mulaszzuk el rácson
kihűteni.
MAZSOLÁS DIÓS ZSÖMLE
(francia recept)
Hozzávalók 16 darabhoz:
75 dkg liszt
3 dl langyos tej
2 dl víz
4 dkg friss élesztő
0,8 dl étolaj
2 kávéskanál só
12,5 dkg darabosra tört dióbél
6 dkg mazsola

Az élesztőt a tejben keverjük el, és addig hagyjuk állni, amíg gyöngyözni nem kezd.
A lisztet egy tálba öntjük, körben a szélére szórjuk a sót. A közepén mélyedést készítünk, 2
dl langyos vizet öntünk bele, 0,8 dl olajat és az élesztős tejet. Összekeverjük, tésztává
gyúrjuk.
Liszttel behintett deszkára tesszük ki, és langyos, huzattól mentes helyen kelni hagyjuk.
Addig, amíg a kétszeresére nem dagad. Ekkor ököllel egy mélyedést nyomunk a tészta
közepén, és abba rakjuk a diót és a mazsolát. Átgyúrjuk, hogy egyenletesen oszoljanak el
a tésztában.
A tésztát 16 részre osztjuk. Könnyű, mindig csak felezni kell. Zsömléket formálunk, és
vajazott sütőlapra helyezzük. Késsel minden zsömle tetejére keresztet rajzolunk. Félóráig
állni, kelni hagyjuk.
A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő. A zsömlék tetejét tejjel kenjük meg. Huszonöt percnyi
sütés után rácsra helyezve hűtjük ki.
Mazsola nélkül pedig így néz ki:

NIZZAI DIÓS KENYÉR
(francia recept)
Hozzávalók 1 veknihez:
40 dkg teljes őrlésű liszt
1,5 dl dióolaj
1 dl víz
2 csomag porított élesztő
1 csomag sütőszóda
25 dkg héjas dió (12 dg dióbél)
só
Törjük meg a diót, válogassuk ki a dióbelet.
A lisztbe keverjük bele az élesztőport és a sütőszódát. Adjuk hozzá a dióolajat, vizet és
igen kevés sót, és keverjük el.
Ha tésztánk ragadós, adjunk még hozzá kevés lisztet.
Keverjük hozzá a dióbelet, és gyúrjuk meg a tésztát.
A kenyértésztát formáljuk kerekdedre, és konyharuhával lefedve meleg helyen hagyjuk

kelni három órán át.
Anélkül, hogy a tészta állagát megtörnénk, fektessük a veknit egy kiolajozott sütőlapra, és
a felszínét is kenjük meg olajjal.
Hideg sütőbe helyezzük, majd 250 C°-ra melegítve 30-40 percig süssük.
Tipp: Ha van időnk, a kenyeret kelesszük 12 órán át, ez esetben jóval könnyebb lesz, és
nem kell bele sütőszóda. Ha pedig nincs időnk, a kelesztést mikrohullámú sütőben
végezzük, kiolvasztási üzemmódban, addig, amíg a tészta a kétszeresére nem dagad.
A nizzai diós kenyeret húsokhoz és sajtokhoz ajánlják.
OLASZ DIÓS KENYÉR
(északolasz recept)
Hozzávalók:
2 csésze darabos dióbél és néhány szem feles, a díszítéshez
1 csomag szárított élesztőpor, vagy egy kis darab friss élesztő
1 kanál méz
1 csésze (esetleg valamivel több) víz
2 evőkanál étolaj
3,5 csésze liszt
1,5 kávéskanál só
Azok számára, akiknek van diójuk, a legtermészetesebb dolog a
kenyeret dióval sütni. Ennek Észak-Olaszországban hagyománya
van.
A dióbelet késsel vagdossuk nagyobb darabokra.
Az élesztőt a mézzel és a vízzel keverjük el egy nagyobb edényben, és langyos helyre téve
várjuk meg, amíg buborékokat nem képez. Ekkor keverjük össze a lisztet, a sót és a
dióbelet, és a keveréket csészényi adagokban keverjük az élesztőhöz, folyamatosan gyúrva.
Kézzel vagy géppel. Gyúrjuk 8-10 percig. A tésztának lágynak, gyúrhatónak, nedvesnek,
mégis kellően sűrűnek kell lennie.
Helyezzük a tésztát olajjal kikent tálba, fedjük le, és langyos helyen kelesszük a duplájára
kb. 75 perc alatt.
Amikor megkelt, borítsuk ki a tésztát egy belisztezett felületre. Anélkül, hogy durván
megnyomnánk vagy gyúrnánk, formáljunk óvatosan a tésztából hosszabb hurkát, abból
pedig egy koszorút.
Helyezzük olajozott sütőlapra, és díszítsük 4-6 feles dióbéllel. Borítsuk le egy
konyharuhával, és kelesszük tovább, újból a kétszeresére. Ez kb. 1 óra.
Sütéskor 10 percig igen magas hőmérsékleten süssük, majd további 40 percen át
alacsonyon.

SAM ZABKENYERE
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1/4 csésze vagdalt dióbél
1/4 csésze zabliszt
2 púpozott teáskanál szárított élesztő
1 evőkanál barna cukor
1 teáskanál só
3 evőkanál glutin (sikér)
3/4 csésze fehér búzaliszt
3/4 csésze teljes őrlésű búzaliszt
1,5 csésze búzadara
1 csésze meleg víz
A külső megkenéshez kevés zabpehely
Egy keverőgépben keverjük jól össze az összes hozzávalót, de kézzel is gyúrhatjuk. Ha kész
a tészta, formáljunk belőle cipót, és hagyjuk egy óráig kelni.
Ha túl keménynek találjuk, kevés vizet gyúrhatunk bele, ha pedig túl lágynak, kevés
liszttel keményebbet gyúrhatunk. Utána gyúrjuk meg újra, formáljunk belőle cipót, és
újból hagyjuk kelni 75 percig.
Közben melegítsük elő a sütőt. A cipót kenjük meg hideg vízzel, és szórjuk be
zabpehellyel. Ötven percig süssük közepes hőmérsékleten, majd tíz percig magason.
SONKÁS, SAJTOS, DIÓS KENYÉR
(francia recept)
Hozzávalók:
23 dkg sonka, egészen apróra vágva
23 dkg reszelt edámi sajt
1 csésze apró darabos dióbél
30 dkg liszt
6 tojás
1 csésze tej
10 dkg olvasztott vaj
1 tasak élesztőpor
1 kávéskanál szárított provanszi fűszerkeverék
só, bors
Az összes hozzávalót keverjük jól össze, a sonkát adjuk hozzá utoljára, hogy ne üljön le a
tészta aljára.
Mintegy 70 percig süssük 180 C°-os sütőben.
Salátával tálaljuk.

SZALONNÁS, ROKFORTOS, DIÓS KENYÉR
(francia recept)
Hozzávalók:
3 tojás
15 dkg liszt
1 tasak élesztő
0,5 dl dióolaj
0,5 dl (vagy több) étolaj
1,25 dl meleg tej
10 dkg darabos gruyere sajt
15 dkg rokfort sajt
6 dkg darabos dióbél
5 dkg szalonna
csipet só
2 csipet bors
A szalonnát vágjuk vékony lemezekre, és kávéskanálnyi étolajon erős lángon 2 percig
kapassuk meg. Rögtön adjuk hozzá a darabos dióbelet, a sót, borsot. Keverjük össze, és
takaréklángon barnítsuk öt percig.
Egy tálban keverjük össze a tojásokat a liszttel és az élesztővel. Apránként keverjük hozzá
a dióolajat és a meleg tejet. Végül a darabosra tört gruyere sajtot is.
Morzsoljuk a rokfortot a diós szalonnára, keverjük össze, és dolgozzuk az egészet a
tésztába.
Nem kell kizsírozni a sütőformát, amiben sütjük. Közepes hőfokon 45 percig süssük.
A kenyeret apró szeletekben előételként kínáljuk.
SZALONNÁS, SAJTOS, DIÓS KENYÉR
(francia recept)
Hozzávalók:
2 evőkanál tej (és még néhány kanállal)
30 dkg füstölt húsos szalonna
8 dkg emmentáli jellegű sajt
30 dkg liszt
10 dkg dióbél
1 tojás
7 dkg vaj (és még 3 dkg)
1/2 kávéskanál só
1 evőkanál kristálycukor
25 g élesztő
A húsos szalonnát vágjuk vékony szálakra. Egy serpenyőben süssük üvegesre, majd a
tűzről levéve öntsük le a zsírját. Hagyjuk kihűlni.

A lisztet öntsük gyúródeszkára, a közepébe pedig az élesztőt. Az élesztőre mérjünk két
kanál tejet, majd az élesztőt és a tejet kevés liszttel keverjük össze.

Ezután üssük a lisztre a tojást, adjuk hozzá a sót és a cukrot, és mindet gyúrjuk jól össze.
Ha szükségét érezzük, még kevés tejjel lágyíthatjuk a tésztát. Gyúrjuk bele a darabokra
vagdalt langyos vajat is.

Ha tésztánk már egynemű, a darabokra vagdalt dióbelet, a sült szalonnát és a reszelt sajtot
is gyúrjuk bele. Gyúrjuk át alaposan, majd egy órára tegyük félre kelni, kendővel
letakarva.

Vajazzunk ki egy sütőformát. A kelt tésztát megszurkálva a levegőt engedjük ki belőle,
hogy eredeti térfogatára essen vissza. A sütőformában engedjük még egy órán át kelni,
hogy újból a kétszeresére dagadjon.

Ne felejtsük el a sütőt a sütés előtt 10 perccel bekapcsolni, hogy sütésre elérje a 180 C°-ot.
180 C°-on 45 percen át süssük. Ha megsült, hagyjuk kihűlni, mielőtt felszeletelnénk.
Készítsünk melléje egy tál vegyes salátát, azzal szervírozzuk.

TÖNKÖLYBÚZÁS KENYÉR
(német recept)
Hozzávalók:
60 dkg finom tönkölybúza liszt
1/2 kocka élesztő
1/2 kávéskanál méz
1 dl meleg víz
2 dl meleg tej
10 dkg olvasztott vaj
2 kávéskanál liszt
1/2 kávéskanál szárított zöldfűszer
20 dkg durvára vágott dióbél
és még egy marék liszt
A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő.
Egy nagy tálban a tönkölyliszthez keverjük az élesztőt, a meleg vizet, a vaj kétharmadát.
Addig keverjük, amíg jól el nem keverednek. Tegyük a tálat meleg helyre negyven percre,
kelni.
Erősen gyúrjuk át a tésztát a kelési idő elteltével.
A dióbelet a maréknyi liszttel keverjük össze, és belegyúrjuk a tésztába. Ezután
kenyérsütő formába tesszük a tésztát, és ott újból kelni hagyjuk. Addig álljon, amíg a
kétszeresére nem kel.
Amikor megkelt, a sütőben 40 perc alatt sül meg. Ekkor vegyük ki, és a maradék vajjal
locsoljuk meg. Tegyük vissza még 10 percre, sülni.
Az eredmény önmagáért fog beszélni, olyan lesz, hogy majd megszólal.
TÖRÖK DIÓS KENYÉR
Hozzávalók:
kb. 3 csésze teljes őrlésű liszt
3 csésze finomliszt
1/3 csésze cukor
4,5 kávéskanál élesztőpor
1 kávéskanál só
3/4 csésze tej
1,5 csésze víz
1/4 csésze vaj vagy margarin
1 csésze vagdalt, pirított dióbél
esetleg még olvasztott vaj vagy margarin
Egy nagy tálban keverjünk össze egy csészényi teljes őrlésű lisztet, a cukrot, sót és az
élesztőport.
A tejet a vízzel és 1/4 csésze vajjal együtt forraljuk fel, és amikor a legmelegebb, öntsük a
lisztkeverékhez. Elektromos mixerrel keverjük össze, időközben a tál faláról keverjük a

tésztába a kivált részeket.
Amikor a tészta kellően egyenletes, adjunk hozzá még egy fél csészényi lisztet, és a mixer
magas fordulatán azt is keverjük jól el. Ezután adjuk, keverjük a tésztához a pirított
dióbelet és a többi lisztet.
Borítsuk ki lisztes gyúródeszkára, és gyúrjuk 8-10 percig, hogy a tészta sima, rugalmas
legyen. Ekkor borítsuk le egy konyharuhával, és hagyjuk állni 10 percig.
Vágjuk a tésztát négy részre, és formáljunk négy veknit.
Kivajazott kenyérsütő formákba fektessünk két-két veknit szorosan egymás mellé.
Borítsuk le, és hagyjuk kelni egy órán át, hogy a kétszeresére dagadjon.

180 C°-os sütőben 30-35 percig süssük, amíg szükséges. A sütőből kivéve feltétlenül rácson
hűtsük ki.
Ha úgy jobban ízlik, a kész, kihűlt vekniket olvasztott vajjal kenhetjük meg.
A dió leírása és botanikája

Köretek
Vázlat:
Burgonyakrokett, dióbundában
Diós káposzta
Dióval töltött krumpli
Dióval töltött paradicsom
Grúz cékla, grúz vöröskáposzta
Krumpli diómártással
Lencse dióolajjal
Lencsesaláta dióolajjal
Lencsesaláta dióval
Meleg zöldbab dióval
Párolt zeller
Sáfrányos rizs dióval

Spenótos rizs
Vöröskáposzta dióval
Vöröskáposzta dióval 2
BURGONYAKROKETT, DIÓBUNDÁBAN
(skót recept)
Hozzávalók 4 személyre:
A kroketthez:
0,5 kg burgonya
2,5 dkg vaj
só, bors
4 közepes tojás
12,5 dkg liszt
2,5 dl víz
10 dkg vaj
A bundához:
18 dkg zsemlyemorzsa
10 dkg dióbél
3 közepes tojás
3 dl tej
csipetnyi só
A krumplit hámozva, darabokra vágva sós vízben főzzük puhára, majd öntsük le róla a
vizet. Törjük össze, keverjük bele a vajat, és sózhatjuk, ízlés szerint borsozhatjuk is.
Keverjük pürévé.
A dióbelet a gázon 2-3 percig pirítsuk. Még jobb lesz, ha pirítás után a dióbél héját is
ledörzsöljük, konyharuhával. Végül keverjük össze a dióbelet a zsemlyemorzsával.
A vajat tegyük egy bögre sós vízbe, és forraljuk fel. Amikor forr, vegyük le a tűzről, és egy
fakanállal keverjük hozzá a lisztet. Amikor egyenletesen elkevertük, tegyük vissza a
tűzhelyre, és addig keverjük tovább, amíg a tészta el nem válik a fakanáltól. Ekkor
másodszor is levesszük a tűzről, és négy tojást egyenként keverünk bele.
A krumplipürét és a tésztát összekeverjük, és kanállal, valamint beolajozott kézzel kb. 50
db krokettre osszuk.
Innen már a megszokott módon bundázzuk. A tejet 3 tojással keverjük el. A krokettadagokat előbb a tejes tojásban, majd a diós zsemlyemorzsában forgatjuk meg, és forró
olajban kb. 5 percig sütjük.
Főleg vadhúsok mellé ajánlott.
DIÓS KÁPOSZTA
(török recept)
Hozzávalók:
dió
csípőspaprika

fokhagyma
étolaj
só
káposzta
A káposztát megfőzzük, leveleit lecsöpögtetjük, egy lábasba rendezzük. Olajjal megöntjük,
paprikával megszórjuk, sózzuk. Megpároljuk. Áttesszük egy tepsibe, a pároló levet
ráöntjük. A fokhagymát összevágjuk, a diót apróra törjük. A káposztára szórjuk, és még
olajat öntünk rá. Sütőben megkapatjuk.
DIÓVAL TÖLTÖTT KRUMPLI
(köret sült csirke mellé)
(német recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 nagy krumpli
3 dkg szalonna, szeletelve
10 dkg dióbél
1 evőkanál vaj vagy margarin
2 evőkanál tejföl
csipetnyi cukor, só, bors, paprika
A burgonyát megmossuk, meghámozzuk, 30 percig főzzük.
A szalonnát vékony szálakra vágjuk. A dióbelet durvára törjük. A szalonnát a vajon
(margarinon) gyenge tűzön megsütjük. Mielőtt megbarnulna, hozzáöntjük a dióbelet is,
rövid ideig tovább sütjük. A végén csipetnyi cukorral szórjuk meg, és levesszük a tűzről.
A burgonyát hosszában félbevágjuk, a belsejét kanállal kivájjuk, körben mintegy 1 cm-es
falat hagyva.
A sütőt 220 C°-ra melegítjük elő. Egy tálban összekeverjük a dióval sült szalonnát a
tejföllel, kevés sóval, fűszerrel ízesítjük. A forró sütőben 15 percig sütjük.
DIÓVAL TÖLTÖTT PARADICSOM
(köret grillezett halak, húsok mellé)
(német recept)
Hozzávalók 4 személyre:
8 db (kb. 1 kg) paradicsom
10 dkg dióbél
1 db kisebb hagyma (mogyoróhagyma)
1 db zöld erőspaprika
1 db piros erőspaprika
kevés só, ízesítésnek mentalevél
2 csepp konyak
1 kanál reszelt citromhéj
1,5 dl tejföl
A megmosott paradicsomok tetejét levágjuk, belsejét kiszedjük. (Jó lesz szósznak, levesbe,

stb.)
A dióbelet nagyobb darabokra vagdossuk. Enyhén pirítjuk, amíg illatos nem lesz, majd
hagyjuk kihűlni.
A hagymát megpucoljuk, apró kockákra vágjuk. A megmosott erőspaprikák húsát
felvagdaljuk, magját és az erejét eltávolítjuk.
A megmosott mentalevélből 8 kisebb darabot díszítésre félreteszünk.
A többi mentalevelet apróra vágjuk, elkeverjük a pirított dióbéllel, a hagymával, a
paprikával, a citromhéjjal, pár csepp konyakkal. Ezzel a keverékkel töltjük meg a
paradicsomokat, és a tetejükre helyezzük a mentalevél-darabokat.
Grillezett halak, húsok mellé adjuk, köretként.
GRÚZ CÉKLA, GRÚZ VÖRÖSKÁPOSZTA
Hozzávalók:
1 kg cékla
1 csésze dióbél
3 gerezd fokhagyma
3 hagyma, finomra vagdosva
2-3 evőkanál borecet
5 evőkanál korianderlevél, vékonyra vágva
1 teáskanál őrölt koriandermag
1 teáskanál piros paprika
só
Főzzük meg a céklát, hűtsük le, hámozzuk meg, reszeljük le.
Daráljuk meg a diót, a fokhagymát és a koriandert. Adjuk hozzá a fűszereket, a hagymát,
a borecetet, sót, és keverjük bele a céklareszelékbe.
A diós vöröskáposzta hozzávalói:
1 fej vöröskáposzta
2 fej hagyma reszelve vagy apróra vagdalva
1/2 pohár tört dióbél
3-4 gerezd fokhagyma, apróra vagdalva
4-5 evőkanál vagdalt zöldpetrezselyem vagy kapor
ecet, bors, só
A káposztafejet félbevágjuk, sós vízben megfőzzük. Kisebb darabokra vágjuk.
Elkeverjük a vagdalt zöldséggel, a hagymával és a fokhagymával, a vagdalt dióbéllel,
végül sózzuk, borsozzuk, ízlés szerint ecetezzük.
KRUMPLI DIÓMÁRTÁSSAL
Hozzávalók:
4 db közepes krumpli
2 gerezd fokhagyma

8 dkg dióbél
3 evőkanál dióolaj
petrezselyem, só, bors
Főzzük meg héjában a burgonyát.
Készítsük el a mártást: Hámozzuk meg a fokhagymát, és a dióbéllel, valamint a
petrezselyemmel együtt mixeljük el. Öntsük hozzá a dióolajat, sózzuk és borsozzuk.
Töltsük a mártást a meghámozott főtt krumplira, és körben díszítsük salátalevéllel.
LENCSE DIÓOLAJJAL (ausztrál
recept)
Hozzávalók 4 személyre:
0,5 kg lencse
1 közepes hagyma
0,6 dl dióolaj
ízlés szerinti fűszer
Egy nagyobb lábasba öntsünk 1,5 l vizet.
Tegyük bele a lencsét, a megpucolt
hagymát egészben, és öntsünk hozzá 0,1
dl dióolajat. Ízlés szerint még
fűszerezhetjük. Fedő alatt főzzük 30
percig, utána pedig fedő nélkül, amíg a lencse meg nem puhul.
Ha a lencse megfőtt, vegyük ki a hagymát, és szűrjük le a lencsét, de igen kevés víz
maradjon rajta. Öntsük ki egy tálba, csorgassuk rá a maradék dióolajat. Sózzuk meg, és
ízlés szerint piros paprikával vagy borssal is ízesíthetjük.
A lencsét magában is ehetjük, de ha köretként fogyasztjuk, akkor 10 személyre is elég. A
maradékot hűtőben eltehetjük, és később is megmelegíthetjük.
Megjegyzés: A lencsének vannak gyorsabban és nehezebben puhuló változatai. A recept
szerinti idő a könnyebben puhuló lencsére vonatkozik.
LENCSESALÁTA DIÓOLAJJAL
(francia-libanoni recept)
Hozzávalók:
1/4 kg aprószemű lencse
1 zöldhagyma, félbevágva
1 sárgarépa, félbevágva
2 zellergumó, félbevágva
3 gerezd fokhagyma
1 rúd fahéj
1 kávéskanál köménymag
0,9 l víz
kb. 8 db cseresznyeparadicsom, félbevágva
1/2 vöröshagyma, apróra vagdosva

1/2 köteg petrezselyemlevél, apróra vagdalva
1 köteg korianderlevél, apróra vagdalva
2,5 dl dióolaj
1,2 dl borecet
1 citrom leve
2 csepp szezámmagolaj
A tiszta lencsét egy közepes lábasban a zöldhagymával, sárgarépával, zellergumóval,
fokhagymagerezdekkel, fahéjjal, köménymaggal együtt tesszük fel a vízben főni.
Felforraljuk, és addig főzzük, amíg meg nem puhul. 20-25 percig.
Ezalatt a dióolajból, borecetből, citromléből és szezámmagolajból dresszinget keverünk, és
ízlés szerint ízesítjük.
A megfőtt lencséből szedjük ki a zöldségeket, szűrjük le a lencsét. Tegyük egy nagy tálba,
és hintsük meg a dresszing felével. Hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni.
Szervírozáskor tegyük a cseresznyeparadicsomot, a vagdalt hagymát, a petrezselyem- és a
korianderlevelet is helyezzük a lencsére.
A maradék dressszinggel mindenki tovább ízesítheti a lencsesalátát.
A dióolajos lencsesaláta a sült bárány elmaradhatatlan körete. Ha nem bárányhús mellé
fogyasztjuk, akkor leginkább sült csirke vagy grillezett hal mellé ajánlható.
Vegetáriánusok számára főétel lehet, jó minőségű fetasajttal megszórva. Ha hűtőben
tartjuk, még egy hét múlva is kiváló, villásreggelire.
LENCSESALÁTA DIÓVAL
(skót recept)
Hozzávalók 4 személyre:
24 dkg lencse
kakukfű, petrezselyem, babérlevél
20 dkg szalonna
2 mogyoróhagyma, vagdalva
dióbél
2 szelet sonka, vékony csíkokra vágva
1 kávéskanál mustár
2 evőkanál napraforgóolaj
1 kávéskanál dióolaj
1 kávéskanál borecet
só, bors
25-30 percig főzzük a lencsét, háromszoros vízben, fűszernövényekkel. A megfőtt lencsét
csepegtessük jól le, öntsük egy tálba.
Amíg a lencse fő, a mustár, a napraforgóolaj, a dióolaj és a borecet összekeverésével
vinegrettet készítünk.
A mogyoróhagymát kissé megfuttathatjuk, ha akarjuk, de anélkül jobb. A lencsés tálban

összekeverjük a sonkacsíkokkal és a dióbéllel. Megöntjük a vinegrettel, sózzuk, borsozzuk.
A szalonnát megpirítjuk, és zsírja nélkül helyezzük a lencsére.
MELEG ZÖLDBAB DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók:
1 evőkanál borecet, vörösborból
2 gerezd fokhagyma megpucolva, felvágva
só, bors
3 evőkanál jó minőségű dióolaj
50 dkg zöldbab megmosva, elvagdalva
1/2 csésze darabos dióbél
Keverjük a borecethez a fokhagymát, és sózzuk, borsozzuk. A dióolajat vékony sugárban
öntsük hozzá, állandó keverés közben.
A zöldbabot sós vízben főzzük meg. Ropogósan puhára, kb. 5 percig.
Keverjük fel a dresszinget, és öntsük meg vele a zöldbabot. A dióbéllel is szórjuk meg, és
azon melegében tálaljuk.
PÁROLT ZELLER
Hozzávalók 6 személyre:
1 kg zellerszár, a zöldjével
1 citrom leve
1 fürt sötét szőlő
2 evőkanál dióolaj
0,2 dl feketeribizli-ecet
20 db feles dióbél
2 dl vörösbor
2,5 dl dióbor
só, bors
Vágjuk le a zeller zöldjét, és mossuk meg folyóvíz alatt. Csöpögtessük le. Hámozzuk meg,
és vágjuk apró kockákra a zellert. Öntsük rá a citromlevet.
Bogyózzuk le a szőlőfürtöt, és a szőlőszemek 3/4 részét mártsuk forró vízbe néhány
másodpercre. Húzzuk le a héjukat.
A zellert pároljuk meg, hideg vízben kezdve a főzést. Amikor forr, jéghideg vízbe rakjuk
át, hűtsük le.
Egy vaslábasban - célszerűen kínai wokban - öntsük össze a dióbort, a gyümölcsecetet, a
dióolajat, a vörösbort. Adjunk bele 12 dióbelet, valamint a zellerkockákat. Pároljuk
együtt az egészet 35 percig, rendszeresen rázogatva, keverve. Ezután adjuk hozzá a nyers
és a hámozott szőlőszemeket is, és főzzük további 25 percig. Sózzuk, borsozzuk.
Egy mély tálba öntsük ki. Díszítsük a zeller zöldjével és a maradék dióbéllel.

A párolt zellert leginkább sült húsok mellé adjuk.
SÁFRÁNYOS RIZS DIÓVAL
(libanoni recept)
Hozzávalók 4 személyre:
35 dkg hosszúszemű rizs
25 dkg dióbél
5-10 db sáfrányvirág
5 dkg vaj
só
A vajat egy lábasban vagy serpenyőben megolvasztjuk. Beletöltjük a rizst, a diót, a
sáfrányt, és lassú tűzön párolni kezdjük, amíg a rizs átlátszóvá nem válik.
Ekkor fokozatosan félliter vízzel öntjük fel, megsózzuk, és lassú lángon, fedő alatt főzzük.
Amikor a rizs a vizet magába szívta, készen vagyunk.
SPENÓTOS RIZS
(angol recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1 csésze rizs
2 szál megmosott, lecsepegtetett, felvagdalt spenót
4 tojás
3 dl gombakrémleves
kevés őrölt szerecsendió (nem kötelező)
1 kávéskanál szárított hagymapor
1/2 kávéskanál só
1/2 kávéskanál őrölt bors
1/4 csésze reszelt parmezán sajt
1/2 csésze vagdalt, pirított dióbél
A sütőt melegítsük elő 170-180 C°-ra.
Főzzük meg a rizst. (Ízletesebb, ha leveskockából készült csirkehúslevesben főzzük.)
A főtt rizshez keverjük hozzá a spenótot, a tojásokat, a gombakrémlevest, és fűszerezzük
meg. Töltsük kizsírozott sütőformába. Szórjuk rá a sajtreszeléket és a dióbelet. Mintegy 20
percig süssük.
Köretként adhatjuk húshoz.
VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL
(holland recept)
Hozzávalók:
1 fej kisebb vöröskáposzta
8 dkg vagdalt dióbél
1 tojás
2 evőkanál borecet, vörösborból

2 evőkanál étolaj
1 kávéskanál dióolaj
1 kávéskanál mustár
só, bors
A káposzta külső leveleit leszedjük, a káposztát apróra vágjuk. Vagy gyaluljuk.
A tojást keményre főzzük, vékony karikákra vágjuk.
Vinegrettet készítünk az étolajból, a dióolajból, a borecetből, végül a fokozatosan
hozzákevert mustárból. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
A felvagdalt káposztát megöntjük a vinegrettel, és megszórjuk a dióbéllel.
VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL 2
(francia recept)
Egy vékonyra vagdalt szép vöröskáposzta, bő dióolaj,
világos, feles dióbelek.
Mi kell még az igazi vöröskáposzta-salátához?
Csak pikáns ízesítés. Apró gyöngyhagyma finomra
vágva, leheletnyi só, válogatott borecet, evőkanálnyi szójaolaj, szemes fehérbors, néhány
mustármag.
A válogatott hozzávalókat saját ízlésünk szerint keverjük a káposztához, kivéve a dióbelet.
Néhány órát szánunk az ízek összeérésére, és csak közvetlenül tálalás előtt rakjuk meg
dióbéllel, hogy roppanós frissességét megőrizze.
A dió leírása és botanikája

Hússaláták
Vázlat:
Arkangyalok salátája
Auvergne-i sonkasaláta
Cikóriasaláta dióolajjal
Currys csirkesaláta szőlővel, dióval
Csirkesaláta dióval
Csirkesaláta dióval, vörösbabbal
Csirkesaláta gazdagon
Diós cseresznyés csirkesaláta
Diós csirkesaláta
Diós csirkesaláta 2
Diós csirkesaláta 3

Hercegi saláta
Marhahússaláta dióolajjal
Pikniksaláta dióolajjal
Pisztrángsaláta naranccsal, dióval
Tonhalsaláta
Trópusi csirkesaláta
Újévi saláta
Waldorf-saláta pulykával
Zsömlés, diós hússaláta
ARKANGYALOK SALÁTÁJA
(orosz recept)
Hozzávalók:
30 dkg főtt csirkemellfilé
20 dkg dióbél
4 evőkanál étolaj
2 narancs
2 paradicsom
2 friss uborka
10 dkg zöldborsó (konzervből)
4-5 db kisebb burgonya
20 dkg majonéz
só
A főtt csirkehúst kisebb darabokra vágjuk, és a dióbéllel együtt ledaráljuk húsdarálón. Ha
a darálmány nem elég finom, még egyszer átengedjük a darálón.
Összekeverjük az étolajjal. (Vagy az étolajjal együtt darálhatjuk le.) Megsózzuk, és
hűtőbe tesszük.
A burgonyát megfőzzük, karikákra vágjuk. Ráöntjük a zöldborsót és a szeletekre vágott
uborkát.
A zöldségeket és a diós húst összekeverjük, és megöntjük majonézzel. Salátás tálra
rendezzük, és narancsszeletekkel, paradicsomszeletekkel díszítjük.

AUVERGNE-I SONKASALÁTA
(francia recept)
A hozzávalók felsorolása teljesen fölösleges.
Igen vékonyra vágott sonka kell hozzá, auvergne-i (vagy
máshonnan származó) kék márványsajt, és a legfontosabb a
dióbél. Nagy méretű legyen, és fehér, vagy a lehető legvilágosabb
színű, mert annak a leglágyabb az íze.
A sonkasaláta elkészítésekor csak a jobboldali képet nézzük, a
recept részletes leírására nincs szükségünk. Auvergne-ben amúgy
is minden háziasszony másképp készíti.
Zöldsaláta az alap, ami többféle salátából is állhat.
Paradicsomot csak a színhatás érdekében rendezünk a salátára, a tál szélére, körben.
A vékonyra szeletelt füstölt sonkából kisebb darabokat rendezünk a zöldségekre.
Most tördeljük rá a kék erezetű márványsajtot, és befedjük a legszebb, válogatott, világos
színű dióbéllel.
Sózzuk, borsozzuk, olajjal vagy vinegrettel ízesítsük? Szó se lehet róla, így a legjobb.
CIKÓRIASALÁTA DIÓOLAJJAL
A dióolaj megszeretteti a cikóriát azokkal, akik nem ismerik.
Hozzávalók 4 személyre:
12 dkg főtt bacon-szalonna, apró darabokra vágva
5 dkg tisztított, csíkokra vágott cikória
2 fej fodros saláta, megmosva, felvágva
5 dkg pirított fenyőmag
1 dl dióolaj
0,6 dl borecet
só
őrölt fekete bors
A szalonnadarabokat egy serpenyőben pirítsuk ropogósra. Vegyük le a tűzről, szedjük
háztartási törlőpapírra, hogy lehetőleg az összes zsírját felszívja. A szalonnát tegyük félre.
Egy salátás tálban a cikóriát, a salátát, a fenyőmagot, a dióolajat és a borecetet keverjük
össze. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Osszuk ki tányérokra.
A salátára szórjuk a sült szalonna darabokat.

CURRYS CSIRKESALÁTA SZŐLŐVEL, DIÓVAL
(arab recept)
Hozzávalók:
3 csészényi főtt csirkehús, kisebb darabokra vágva
1/2 csésze majonéz
2-3 evőkanál curry-por
1/2 kávéskanál só
1 kávéskanál citromlé
1 csésze nagyszemű édes szőlő, félbevágva
1/2 csésze darabos, pirított dióbél
Egy nagyobb tálban keverjük össze a majonézt a curry-porral, sóval, citromlével, és
ízesítsük kevés sóval. Keverjük bele az apró csirkehús-darabokat, majd végül a
szőlőszemeket és a dióbelet is.
Aki erősebben szereti a curryt, melegítsen kevés olajat egy lábasban, és egy ideig abban
melegítse a curry-port. Így jobban kijön az aromája. Egyébként a recept szerint járjon el.

CSIRKESALÁTA DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók 2 személyre:
0,5 kg csirkemell
2/3 csésze dióbél
1-2 gerezd fokhagyma
só, bors, tejföl
A csirkemellet enyhén sós vízben főzzük meg, majd a főtt húst ízlés szerinti vékonyságú
apró darabokra vágjuk.
A dióbelet kisebb darabokra törjük, de nem daráljuk meg. Hozzáadjuk, hozzákeverjük a
húshoz.

A fokhagymát eldörzsöljük, és a húshoz keverjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
Végül megöntjük tejföllel.
CSIRKESALÁTA DIÓVAL, VÖRÖSBABBAL
(görög recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 érett avokádó
1 csésze főtt vörösbab
3 csészényi főtt csirkehúskocka
1 kisebb fej vöröshagyma, vékonyra vagdalva
25 dkg zöldsaláta, többféle salátából
2 érett paradicsom, szeletelve
1 csésze dióbél
Dresszing:
1 citrom leve
3 evőkanál étolaj
1-1 evőkanál gyümölcsecet, szójaszósz, mustár
1 evőkanál cukor
só, bors
Az avokádót vágjuk félbe, magvazzuk ki, hámozzuk meg, húsát vágjuk kockákra.
Keverjük össze a babbal, csirkehússal, hagymával, salátákkal, paradicsommal.
A dresszinghez a citromlevet az étolajjal keverjük, majd a gyümölcsecettel, szójaszósszal,
mustárral, cukorral. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
A dresszinggel megöntött csirkesalátára szórjuk a dióbelet.
CSIRKESALÁTA GAZDAGON
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
3 őszibarack vagy nektarin húsa, darabokra vágva
3 kicsontozott, bőr nélküli, főtt csirkemell
bőséges salátalevél, darbokra vágva
3 evőkanál málna
20 db feles dióbél
10 dkg gorgonzola sajt, darbokra vágva
4 evőkanál gyümölcslé
10 evőkanál dióolaj (ha nincs, esetleg olivaolaj)
A csirkehúst vágjuk darabokra.
Egy salátástálba tesszük a salátaleveleket, megöntjük a gyümölcslével és a dióolajjal. Jól
összekeverjük, és négy egyedi adagra osztjuk szét, lehetőleg mély csészékbe.
A csirkemell-darabokat, a barackot, epret, gorgonzolát rászedjük. Végül a dióbéllel
díszítjük.

DIÓS, CSERESZNYÉS CSIRKESALÁTA
(amerikai recept, Linda Larsen receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
2 csészényi főtt csirke- vagy pulykahús
2 csésze cseresznye, kimagvazva
1 csésze feles dióbél
30 dkg vegyes zöldasláta
1/2 csésze gyümölcs vinegrett
A legegyszerűbb, leggyorsabb hússaláta-recept. Az elkészítése csak annyi, hogy négy
tányérra el kell rendezni a hozzávalókat. Alul a zöldsalátát, rá a húst, cseresznyét, diót. És
meg kell szórni vinegrettel.
DIÓS CSIRKESALÁTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1/2 csésze apróra vágott spenótlevél (fagyasztott is lehet)
2/3 csésze joghurt
1 evőkanál citromlé
1 evőkanál mustár
1/4 csésze apróra vágott hagyma
1 evőkanál apróra vágott tárkonylevél
1/2 csésze apróra vágott zeller
2 csésze főtt, kockákra vágott csirkehús
1 alma kimagvazva, felkockázva
1 csésze apró darabos dióbél
só, bors, ha szükséges
néhány levél zöldsaláta
4 db pita, félbevágva
A diós csirkesaláta görög pitában fogyasztandó, salátalevél béléssel.
Egy nagy tálban előbb a spenótleveleket, a joghurtot, a citromlevet, mustárt, hagymát,
tárkonylevelet, zellert keverjük össze. Utána adjuk hozzá, keverjük bele a csirkehúst, az
almakockákat, a darbosra tört dióbelet.
Ha szükségesnek tartjuk, megsózhatjuk.
Vagy beletöltjük a salátalevéllel kibélelt pitába, vagy a pitát félbevágjuk, és úgy töltjük
rá.
DIÓS CSIRKESALÁTA 2
(grúz recept)
Hozzávalók 8 személyre:
1 csirke
5 tojás
2 gránátalma

30-40 dkg zöld salátalevél
6-8 szál zöldhagyma
1,5 pohár dióbél
2 evőkanál gyümölcsecet
kapor, tárkony és más zöldfűszerek
bors, só
A csirke húsát csont nélkül megsütjük, apróra vágjuk. A tojásokat keményre főzzük, apró
darabokra vagdaljuk, a húshoz keverjük. A salátát is apróra vágjuk, belekeverjük, de
hagyunk a díszítéshez is. Megsózzuk, megborsozzuk. A zöldhagymából 5-6 szálnyit apróra
vágunk, a húshoz keverjük.
A dióbelet ledaráljuk, gyümölcsecettel keverjük, ebből szósz készül, amivel a csirkesalátát
meg fogjuk önteni. A maradék zöldhagymát apróra vágjuk, a szószba keverjük. Most már
megönthetjük a csirkesalátát.
Tálaláskor salátaleveleket rendezünk alulra, rátöltjük a csirkesalátát. Vagdalt tárkonnyal,
kaporral és gránátalmagerezdekkel díszítjük.
DIÓS CSIRKESALÁTA 3
(orosz recept)
Hozzávalók:
félkiló gomba
3 fej hagyma
5 csirkecomb
25 dkg majonéz
2 gerezd fokhagyma
1 pohár dióbél
6 tojás
30 dkg sajt
étolaj
A gombát megfőzzük, majd leszűrjük. Felszeleteljük, étolajon megpirítjuk.
A hagymát félkarikákra vágjuk, étolajon megpároljuk.
A csirkecombokat puhára főzzük, a húst leszedjük a csontról, és vékony szeletekre vágjuk.
A tojásokat keményre főzzük, megpucoljuk, vékonyra szeleteljük.
A sajtot durván lereszeljük.
A fokhagymát szétnyomjuk, és a majonézhez keverjük.
A dióbelet apróra vágjuk.
A diós csirkesalátát rétegenként állítjuk össze. Legalulra a sült gombát terítjük, rá a
pirított hagymát.

A harmadik réteg a főtt csirkehús, majonézzel megöntve.

Egy réteg főtt tojás következik, ugyancsak majonézesen, dióval megszórva.

A tetejére pedig a reszelt sajt, a maradék bőséges majonézzel.

Nem kell jóétvágyat kívánni, az eredmény meghozza azt. Még szórhatunk rá diót, és

díszíthetjük zellerrel, petrezselyemmel.
HERCEGI SALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
50 dkg főtt csirkemell
4 főtt tojás
5-8 db savanyú uborka
3-4 gerezd fokhagyma
1 csésze darabos dióbél
majonéz
A csirkehúst szálakra vagdossuk, és a salátás tál aljára fektetjük. Ez a saláta első rétege.
Megöntjük majonézzel.
Az uborkát vékony szeletekre vágjuk, a húsrétegre terítjük. Rászórjuk az apró szeletekre
vagdalt fokhagymát. Ez lesz a saláta második rétege. Szintén megöntjük majonézzel.
A harmadik réteg a karikákra vágott főtt tojásból áll, ugyancsak majonézzel megöntve.
Ha vékony rétegeket készítünk, a hozzávalókból kétszer három réteg is összeállítható.
Akárhány rétegből áll is a salátánk, a dióbél a tetejére kerül, pirítottan. Olaj nélkül
pirítsuk! (A hercegek úgy szeretik.)
MARHAHÚSSALÁTA DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 6 személyre:
70-80 dkg hátszín
1/2 csésze dióolaj
1/2 csésze olivaolaj
3 evőkanál citromlé
1 evőkanál gyümölcsecet
1/2 teáskanál vagdalt mogyoróhagyma
1 teáskanál cukor
1/4 teáskanál bors
só
6 csésze vagdalt salátaféle
2 mangó, nagy darabokra vágva
15 dg pisztácia
1 sárga kaliforniai paprika
1 piros kaliforniai paprika
2 avokádó, darabokra vagdalva
15 dkg parmezán sajt, darabokra törve
Keverjük össze az olajokat, a citromlevet, a gyümölcsecetet, a mogyoróhagymát, a cukrot,
sót, borsot egy kisebb tálban. Jól keverjük el, ez lesz az öntet.
A hátszínt közepesen magas hőfokon süssük, grillezzük ízlésünk szerinti állapotúra. Ez kb.
15 perc. Kivéve vágjuk vékony szeletekre.

A salátaleveleket, a mangót, a pisztáciát, a paprikát, avokádót és sajtot keverjük össze, és
osszuk 6 tányérra.
A hússzeleteket is osszuk a 6 tányérra. Az öntetet külön szervírozzuk.
PIKNIKSALÁTA DIÓOLAJJAL
Hozzávalók személyenként:
1 fej finom, friss saláta
12 dkg vékonyra vágott füstölt sonka
6 dkg érett lágy sajt
2 szelet pirított kenyér
4-6 db apró paradicsom, félbevágva
2 teáskanál gyümölcsecet
3 dg metélőhagyma
dióolaj
só, bors
A salátának a négy legnagyobb levelét egészben vágjuk le, mossuk
meg, és tegyük félre. A többi levelét is szedjük le egyenként, és az
apró torzsáját tegyük félre a végére, díszítésnek.
A leveleket szűrőedényben alaposan mossuk meg folyó vízben úgy,
hogy a szűrőedényt nagyobb edénybe lógatjuk, és állandóan
mozgatjuk, miközben a salátára folyik a víz. Ha a nagyobb edény
megtelt vízzel, öntsük ki, és még kétszer ismételjük meg.
Ezután csöpögtessük le a salátaleveleket, majd papírtörlővel itassuk fel a
levelekről a maradék vizet. Ez azért fontos, hogy a későbbiekben az öntet
megtapadjon a leveleken. Ezután a leveleket kézzel tépjük falatnyi darabokra.
A vékony sonkaszeleteket vágjuk 2-2,5 cm-es kockákra.
A kenyérszeleteket pirítsuk meg, majd pirítás után vágjuk le a héját. Minden
kenyérszeletet 8 darabkára vágjunk.
A sajtot vágjuk vagy törjük apróbb darabokra.
Mossuk meg és szárítsuk le az apró paradicsomokat, és vágjuk félbe.
Mossuk meg, szárítsuk meg a metélőhagymát. Vagdossuk olyan apróra,
amennyire csak tudjuk.
A salátát két rétegben készítjük el. Akkora edénybe készítsük, amekkorából nem
esik ki, amikor keverjük. Jobb, ha személyenkénti adagokat készítünk.

Béleljük ki az edényt a félretett 4 külső salátalevéllel. Rakjuk rá a
szaggatott levelek felét, és szórjuk meg gyümölcsecettel. Rakjuk rá a
sonkadarabok felét, majd 8 kenyérdarabkát, a sajt felét. És a felezett
paradicsomok felét is. Ízlés szerint szórjunk rá borsot, és szórjuk meg a
metélőhagyma felével.
Ezután következik a második réteg, pontosan úgy, mint az első. A
tetejét díszítsük a salátatorzsával. Lefedetlenül tegyük a hűtőbe. Akkor
fedjük le, amikor kivesszük, hogy ne csapódjon rá pára.
Amikor szervírozzuk, a dióolajat szép kis kancsóban tesszük az asztal közepére, hogy
mindenki ízlés szerint ízesíthesse.
PISZTRÁNGSALÁTA NARANCCSAL, DIÓVAL
(kaliforniai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
félkiló pisztráng
1 mogyoróhagyma, apróra vágva
1/2 csésze narancslé
2 evőkanál mirin (édes japán főzőbor, ami rizsből
készült)
2 kávéskanál édeskömény-mag
1/2 csésze darabos dióbél
1/4 csésze kristálycukor
1/2 kávéskanál vegyes szárított fűszerkeverék
só
1 tojás fehérje, gyengén felverve
1 kávéskanál dióolaj
2 narancs gerezdekre szedve
1 nagy édeskömény-gumó, vékonyra szeletelve
2 köteg zsázsalevél, a kemény szára nélkül
Olajjal kikent antiadhéziv lábasban úgy süssük meg a pisztrángot, hogy a szeletek bőrös
felükkel legyenek levelé. Négy perc sütés elég. Ezután a másik oldalról is négy percig kell
sütni. Sütés után újból a bőrös oldalukat lefelé fordítva fektessük a szeleteket
mélytányérba, és tegyük félre.
A mogyoróhagymát csak enyhén pároljuk meg, ne színesedjen. Öntsük rá a narancslevet
és a mirint, szórjuk hozzá az édeskömény-magot. Töltsük a keveréket a pisztrángra.
Fedjük le, és legalább egy órára, de inkább másnapig tegyük el a hűtőbe.
Egy tálban a diót keverjük össze a cukorral, kevés sóval, fűszerporral, valamint az enyhén
felvert tojásfehérjével. Tegyük 120 C°-os sütőbe, és addig tartsuk benne, amíg a keverék
aranyszínt nem kap, és nedvességének nagyobb részét el nem gőzöli. Közben többször
keverjük meg. Ez háromnegyed óráig vagy egy óráig tarthat. Az így kapott fűszeres diót
hűtsük szobahőmérsékletűre. Az összeragadt diókat válasszuk szét.
Vegyük ki a pisztrángot a pácból. A bőrét szedjük le, dobjuk ki. A húsából négy adagot
készítsünk. Tegyük félre, amíg szobahőmérsékletűre nem melegszik.

Addig a pácléből két kanálnyit dióolajjal keverjünk össze, ez lesz a salátához a vinegrett.
Egy nagy tálban keverjük a narancsgerezdekhez az édesköményt és a zsázsát, és öntsük
meg a vinegrettel. Óvatosan keverjük össze.
A narancssalátá is, a pisztrángot is osszuk tányérokra. Maradék dióval, naranccsal,
édesköménnyel díszítsük.
TONHALSALÁTA
(olasz recept)
Hozzávalók:
16 dkg főtt tonhal
25 dkg vegyes saláta
20 dkg mozzarella
10 dkg dióbél
10 olivabogyó
1 tő zeller
1 citrom leve
1 evőkanál illatos ecet
2 evőkanál olaj
1 gerezd fokhagyma
só
A salátaféléket megmossuk, leszárítjuk, kisebb darabokra vágva egy salátás tálba rakjuk.
A mozzarellát és a zellert kis kockákra vágjuk, a dióbelet darabosra törjük, az
olivabogyók húsát apróra vágjuk. Ezeket a hozzávalókat keverjük a salátalevél
darabokhoz. A tonhalszeleteket is vágjuk kisebb darabokra, azt is keverjük hozzá. A
fokhagymát zúzzuk szét, és olajjal, citomlével, ecettel, sóval keverjük el. Tálaláskor
öntsük a salátára.
TRÓPUSI CSIRKESALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1/2 csésze gyümölcsecet
6 csésze vegyes salátalevél és egyéb zöldségféle
1 papaja
1 mangó
1/2 csésze málna (fagyasztott is lehet)
1/2 csésze apró darabos dióbél, megpirítva
2 db grillezett csirkemell
A papaját és a mangót meghámozzuk, kimagvazzuk, kisebb darabokra vágjuk.
A sütőt melegre, 240-250 C°-ra melegítsük elő. A grillezett csirkemelleket megsózzuk,
esetleg borsozzuk is, és 20 percre a forró sütőbe tesszük, hogy jól átsüljenek. Majd, miután
kihűlt, feldaraboljuk.
A csirkehúst egy tálban összekeverjük a többi hozzávalóval. Megöntjük a gyümölcsecettel,

végül megszórjuk a dióbéllel.
ÚJÉVI SALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók:
1 csirke húsa
50 dkg aszalt barack
zöldsaláta
1 alma
1 evőkanál darabos dióbél
2 evőkanál majonéz
3 evőkanál tejföl
só, cukor
A csirkét megfőzzük, húsát lefejtjük, apróra vágjuk. Ugyanígy apróra vágjuk az aszalt
barackot és az almát is, és a húshoz keverjük. A majonézzel és a tejföllel.
Megkóstoljuk, és sóval, cukorral ízesítjük.
A salátaleveleket egy salátás tálba fektetjük, arra jön az összekevert csirkesaláta, és a
darabos dióbelet a tetejére szórjuk.
WALDORF-SALÁTA PULYKÁVAL
Hozzávalók:
3 piros és 3 zöld alma kimagvazva, 1 cm-es darabokra vágva
2 evőkanál citromlé
4 tő zeller, kockákra vagdalva
3/4 csésze kimagozott, felvagdalt datolya
3 csésze sült pulykahús, kockákra vagdalva
1/2 csésze tejszín
1/2 csésze majonéz
1 csésze durvára vagdalt dióbél
só, bors
Egy kisebb tálkában keverjük össze a tejszínt és a majonézt. A többi hozzávalót egy
nagyobb tálban keverjük össze, és öntsük rá az öntetet. Fedjük le, és tegyük hűtőbe
tálalásig.
ZSÖMLÉS, DIÓS HÚSSALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók:
10 dkg zsömle
10 dkg főtt csirkehús
10 dkg darabos dióbél
10 dkg keménysajt, apró kockákra vágva
majonéz, étolaj
A zsömlét kockákra vágjuk, és étolajon aranyszínűre pirítjuk. A sajtot kis kockákra

vágjuk.
A főtt húst vagy igen apróra vagdossuk, vagy ledaráljuk húsdarálón.
Ezután már csak össze kell keverni az összes hozzávalót, és tálalni kell.
A dió leírása és botanikája

Vegetáriánus diós ételek
Vázlat:
Almás diós édesburgonya
Bab dióval
Cukkini dióval
Cukkininyárs
Dió édes-savanyú mártásban
Diós babgolyók
Diós burgonyagolyók
Diós gomba
Diós, gombás pástétom
Diós hummusz
Diós padlizsán
Diós padlizsán 2
Diós padlizsán 3
Diós padlizsán 4
Diós padlizsánikra
Diós padlizsántekercsek
Diós pesztó szárított paradicsomból
Diós pesztós tészta
Diós rizzsel töltött káposzta
Diós spenótos polenta
Diós sült krumpli
Diós töltött cukkini
Diós zsályás burgonya gratenmártásban
Dióval töltött cukkini
Dióval töltött gombafejek
Dióval töltött paprika
Dióval töltött paprika 2
Epres kiwis müzli
Erdei gomba dióolajjal
Gombás rizs dióval
Grillezett endívia kecskesajttal, dióval
Grillezett padlizsán pitában, gránátalmás-diós szósszal
Hawaii gomba
Krumplipüré pirított dióval

Kuszkusz articsókával, dióval
Lencsés, diós hamburger
Padlizsán dióval, paradicsommal
Padlizsán gratenmártással
Phali
Rántott kecskesajt
Sajtos diós szeletek
Spárga fűszeres dióval, kéksajttal
Spárga pirított dióval
Sült gomba dióval
Sült padlizsán diómártásban
Sült padlizsán dióval
Sült padlizsán dióval 2
Sültkrumpli diós pesztóval
Tökös-diós tészta
Töltött cukkini
Vegetáriánus hamburger
Vörösbab dióval
Zöldséges sült tészta
Diós gomba
ALMÁS DIÓS ÉDESBURGONYA
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
3 db közepes méretű édesburgonya meghámozva, harapásnyi darabokra
vágva
2 db közepes méretű alma, apróra vagdalva
0,5 csésze almalé
1/4 csésze darabos dióbél
1 kávéskanál őrölt fahéj
Helyezzük az édesburgonya-darabokat egy kb. 20x30 cm-es magasfalú tepsibe, amit
előzőleg enyhén beolajoztunk.
Egyenletesen öntsük az almadarabkákat és az almalevet, majd ugyancsak egyenletesen
szórjuk a fahéjport az édesburgonyára. Fedjük le a tepsit.
190 C°-on süssük, háromnegyed óráig, ekkor vegyük le a fedőt, és szórjuk rá a dióbelet.
Süssük még egy negyedórán át, amíg a burgonya meg nem puhul.
Melegen tálaljuk.
BAB DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
1 csésze szárazbab
1 csésze dióbél
1 fej hagyma

kevés bors, só
zöldfűszer
A babot megmossuk, beáztatjuk 6-8 órára.
Az áztatóvizet leöntjük, felöntjük hideg vízzel, és megfőzzük a babot, apróra vágott
hagymával együtt.
A dióbelet megtörjük, a főtt babhoz keverjük. Sózzuk, borsozzuk, jól átkeverjük. Mielőtt
az asztalra tennénk, zöldfűszerrel díszítjük, ízesítjük.
Forrón és hidegen egyaránt fogyasztható.
CUKKINI DIÓVAL
(német recept)
A cukkini nagyon egészséges, de sajnos, nincs íze. Kívánja a dióízesítést.
Mivel a cukkinit párolni, pirítani, grillezni kell, a dióbél pedig nem szereti a hosszabb
pirítást, az enyhén párolt, sütőben, grillben megkapatott, tehát már ehető cukkinit
szórjuk meg dióbéllel, és már nem sütjük tovább.

Ez az egyetlen eset, amikor a dióbelet lapkákra vágva készítjük elő. Az alábbi, konyhai
gyaluval.

Citromlé kell még rá, metélőhagyma és ízlés szerint só, bors.

CUKKININYÁRS
(német recept, Bernd Leuze receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db középnagy cukkini
8 dkg Gouda sajt
10 dkg vagdalt dióbél
5 dkg vaj
2 dl tejszín
1 dl száraz fehérbor
0,4 dl konyak
1 kis hagyma
16 bazsalikomlevél
só, bors
A cukkinit megmossuk, elejét és végét levágjuk, két oldalán mintegy 2 mm mély szeletben
(a héját) levágjuk, a maradékot 4 egyforma vastag hosszú szeletre vágjuk. A sajtból 16
szeletkét vágunk. A hagymát finom kockákra vágjuk. A bazsalikomot óvatosan

megmossuk, és a leveleket a száráról leszedjük.
Egy liter vízben elkeverünk egy csapott evőkanál sót, és felforraljuk. A 16 cukkiniszeletet
mintegy öt percig blansírozzuk benne. Kivesszük, hideg vízben lehűtjük, egy rostán
lecsöpögtetjük.
A lecsöpögtetett cukkiniszeleteket egy lapos tálra helyezzük, megöntjük a vagdalt
dióbéllel. Sózzuk, borsozzuk. A sajtszeleteket ráfektetjük és egy bazsalikomlevelet is. Az
így megtöltött szeleteket a kép szerint felgöngyöljük, és minden 4 szeletet egy nyársra
tűzünk.
Egy nem túl melegre előmelegített tepsiben a cukkininyársakat vajon aranybarnára
sütjük, majd melegen tartjuk.
A tálon maradt maradék dióbelet és a hagymát vajon enyhén pirítjuk. Megöntjük a
konyakkal, és meggyújtjuk. A borral oltjuk el, aztán hagyjuk befőni. A cukkininyársakat
és a tejszínt hozzáadjuk, és főni hagyjuk, amíg a szósz enyhén be nem sűrűsödik. Ha kell,
még most is utósózhatjuk, borsozhatjuk.
A nyársakat a szósszal együtt tálaljuk.
DIÓ ÉDES-SAVANYÚ MÁRTÁSBAN
(kínai recept)
Hozzávalók:
15 dkg feles dióbél (legjobb a friss dióbél, aminek hártyás héja még
lehúzható)
2 szelet konzerv-ananász
1 zöldpaprika (nem erős)
2 piros paprika (nem erős)
Az "ízesítéshez":
15 dkg teljes őrlésű liszt
1 evőkanál kukoricaliszt
1 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál só
1 dl víz
1 evőkanál étolaj
A mártáshoz:
2 evőkanál kukoricaliszt
7 evőkanál víz
2 evőkanál gyümölcsecet
4 evőkanál cukor
3 evőkanál paradicsom ketchup
Először az "ízesítést" készítjük el. A lisztet, a kukoricalisztet, a sütőport és a sót vízzel
összekeverjük, majd hozzáadjuk az étolajat, és újból összekeverjük.
Ezután a mártás következik. Az összetevőket összekeverjük, és félrerakjuk.
A dióbélről lefejtjük a hártyás héjat, ha lehet. A dióbelet ezután egy percig forró vízben

előfőzzük, majd lecsöpögtetjük.
Forraljunk fel fél liter vizet, főzzük benne az előfőzött dióbelet 3-5 percig egy evőkanál
sóval, amíg meg nem puhul.
A főtt dióbelet forgassuk meg az "ízesítésben", az összes dióbél-darabot vonjuk be a
tésztával.
Hevítsük fel a wok-ot olajjal, süssük ki benne a tésztás dióbelet ropogósra, és tegyük ki
belőle.
A paprikákat és az ananász-szeleteket vagdossuk kisebb kockákra.
Melegítsük fel a wok-ot 2 evőkanál olajjal, és kevergetve pároljuk-süssük meg benne a
paprika- és ananász-kockákat.
A paprikát és az ananászt öntsük a mártásba. Kevergetve forrásig melegítsük. Öntsük bele
a dióbelet is, kevergetve hevítsük kicsit, és tálalhatjuk.
DIÓS BABGOLYÓK
(grúz recept)
Hozzávalók 10 személyre:
1 kg zöldbab
1,5 pohár dióbél
5-6 gerezd fokhagyma
4 db petrezselyemgyökér
3 fej hagyma
2 kávéskanál sáfránymag
4 evőkanál étolaj
bors, só
A zöldbabot megfőzzük, leszűrjük, lecsepegtetjük, hagyjuk kihűlni. A hagymákat és a
petrezselymet apróra vagdaljuk.
A már hideg zöldbabot a dióbéllel, fokhagymával, hagymával, petrezselyemgyökérrel
együtt ledaráljuk. Összekeverjük, belekeverjük a sáfránymagot, megkóstoljuk, sózzuk,
borsozzuk.
A masszából golyókat formálunk, mindegyikbe mélyedést, amibe étolajat töltünk, majd
összezárjuk a golyót. Állni hagyjuk, hogy az étolaj átitassa a golyót.
Tálaláskor vagdalt zöldségfélével dekoráljuk.
DIÓS BURGONYAGOLYÓK
(grúz recept)
Hozzávalók 8 személyre:
1 kg burgonya
1,5 pohár dióbél
2-3 fej vöröshagyma

1 gránátalma
4 gerezd fokhagyma
2 evőkanál étolaj
petrezselyemzöld
só, bors
A burgonyát főzzük meg, és még forrón törjük meg. A fokhagymát is törjük meg, és
keverjük a krumpliba. És keverjük hozzá a petrezselyemzöld egy részét, természetesen azt
is apróra vágva. Továbbá a húsdarálón ledarált dióbelet, és ha már használjuk a
húsdarálót, azon daráljuk le a megtisztított gránátalmát és a hagymafejeket is.
Természetesen, azokat is keverjük a krumplihoz.
A burgonyás keverékből formáljunk golyókat, és forgassuk meg azokat a még fel nem
használt vagdalt petrezselyemben. Rendezzük tálra. Felszolgálás előtt melegítsük meg, és
ekkor díszítsük gránátalma-gerezdekkel.
DIÓS GOMBA
(grúz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
félkiló friss gomba
negyedkiló dióbél
2-3 fej vöröshagyma
1-2 gerezd fokhagyma
3 evőkanál étolaj
kapor, petrezselyem
bors, só
A gombát kevés vízben megpároljuk, majd vékony szeletekre vágjuk. A levét leszűrjük.
A hagymát karikákra vágjuk, egy lábasban az olajon megpirítjuk. Amikor pirul,
hozzáadjuk a gombaszeleteket, és még öt percig pirítjuk. Ekkor hozzáöntjük a leszűrt
gombalevet, és felforraljuk.
A dióbelet ledaráljuk, a zöldfűszereket apróra vágjuk, a dióbélhez keverjük. A gomba
levéből egy kevéssel hígítjuk. Sóval, borssal, apróra tört fokhagymával ízesítjük. Végül a
gombához keverjük.

DIÓS, GOMBÁS PÁSTÉTOM
(német recept)
Hozzávalók:
2 evőkanál szárított gomba
2 evőkanál vaj
1 mogyóróhagyma, apróra vágva
35 dkg vegyes friss gomba, darabokra vágva
13 dkg vagdalt, darabos dióbél
1,25 dl fehérbor
6 dkg reszelt parmezán
1 tojás
12 dkg liszt
csipetnyi só
7,5 dkg vaj
5 dkg túró vagy lágy sajt
1 evőkanál tejszín
A diós, gombás pástétomot tésztába töltve készítjük el. A hozzávalók 12 darabhoz
elegendők.
A lisztet megsózzuk, és hozzádolgozzuk a vajat és a túrót (vagy sajtot). Morzsalékony,
homokszerű állagú lisztet kell kapnunk. A tejszín hozzáadása után gyúrunk a lisztből
tésztát. Gömböt formálunk a tésztából, és fóliával letakarva legalább egy órán át a
hűtőben pihentetjük.
A szárított gombát 1,25 dl vízben áztatjuk, 10 percig.
A vajat megolvasztjuk, a vagdalt mogyoróhagymát megpároljuk rajta. Hozzáadjuk a friss
gombát és a vagdalt dióbelet. Öt percig pirítjuk. Utána hozzáöntjük a fehérbort, valamint
az áztatott gombát, az áztatóvízzel együtt. Összefőzzük, majd levesszük a tűzről.
Miután a gombás-diós pástétom kihűlt, a reszelt parmezánt hozzákeverjük. (Ebben az
állapotban a pástétom hűtőben akár két napig is eláll.)
Liszttel megszórt gyúródeszkán félcentis vastagságúra nyújtjuk a tésztát. 6 cm-es
karikákat szaggatunk a tésztából, 24 db-ot. Púpozott evőkanálnyi pástétomot mérünk egyegy tésztalapra, és a lapot körben tojással bekenjük. Egy másik lappal lefedjük, körben a
tészta szélét villával a képen látható hullámformára összenyomjuk, összeragasztjuk.
Addig sütjük, amíg a tészta színesedni nem kezd.

DIÓS HUMMUSZ
(amerikai recept)
Alisa Demarco pályázatnyertes receptje
Hozzávalók 2 tálhoz:
1 csésze dióbél
1 gerezd fokhagyma, négy részre vágva
5 dkg konzerv csicseriborsó leöblítve, lecsepegtetve
1 evőkanál reszelt narancshéj
1 csésze narancslé
6 db 15 cm-es kovásztalan kenyér, 8-8 db-ra vágva,
pirítva
3 evőkanál dióolaj
só, bors
Pirítsuk a dióbelet sütőben mintegy 8 percig, aranybarnára. Hűtsük szobahőmérsékletűre.
A dióbelet keverjük össze a dióolajjal és a fokhagymával, és mixerrel készítsünk belőle
pürét.
Adjuk hozzá a csicseriborsót, a narancslevet, narancshéjat, és addig keverjük, amíg simán
egyenletes nem lesz. Közben annyi sót, borsot adagoljunk bele, amennyit kíván.
Az így elkészített hummuszt két kisebb tálban szervírozzuk, mellé a pirított lapos
kenyérszeleteket.
DIÓS PADLIZSÁN
(grúz recept)
Hozzávalók 2 személyre:
1 db közepes méretű padlizsán
40 dkg darált dióbél
1 köteg petrezselyem (és más zöldfűszer is lehet)
1/2 fej közepes méretű hagyma
díszítésnek gránátalma-darabok
étolaj
A padlizsánt hosszában vágjuk fel, 6 szeletre. A padlizsánszeletek mindkét oldalát olajban
sütjük ki, majd kivesszük az olajból, és szűrőn lecsepegtetjük vagy papírral leitatjuk a
fölösleges olajat.
A darált dióbélből tölteléket készítünk, amit késsel fogunk a padlizsánszeletekre kenni. A
töltelékhez a petrezselymet (és esetleg más zöldfűszereket is) igen apróra vagdaljuk. A fél
hagymát úgyszintén. A petrezselymet és a hagymát a dióbélhez keverjük, kevés forró vizet
adunk hozzá, és géppel vagy kézzel egynemű masszává keverjük. Akkor jó, ha fehéredni
kezd, mert keverés előtt szürkés az árnyalata. A vizet apró adagokban, folyamatos keverés
közben öntsük bele.
A tölteléket a padlizsánszeletekre kenjük, majd a padlizsánszeleteket csövecskékké
csavarjuk. Tálra helyezzük, petrezselyemmel és - például - gránátalma-darabkákkal

díszítjük.
DIÓS PADLIZSÁN 2
(orosz ünnepi előétel)
Hozzávalók:
2 padlizsán
2 sárgarépa
1 kisebb fej hagyma
2 evőkanál darált dió
1 gerezd fokhagyma
petrezselyem vagy más zöldfűszer
A padlizsánokat hosszú szeletekre vágjuk,
megsózzuk, negyedórára állni hagyjuk.
A sárgarépát durva reszelőn reszeljük le, és az apróra vágott hagymával együtt olajon
megpirítjuk.
A tűzről levett pirult keverékhez hozzákeverjük a darált dióbelet, és megsózzuk. A
felvagdalt fokhagymát és petrezselyemzöldet is hozzákeverjük.
Az állott padlizsánszeletekből kinyomjuk a levet, és olajon megpirítjuk mindkét
oldalukat.
A pirított padlizsánszeletekre egy-egy kanál tölteléket teszünk, és feltekerjük. Forró
vízben leforrázott zöldhagymával köthetjük körbe, de anélkül is kínálhatjuk. Ízlés szerint
díszíthetjük, dióbéllel, petrezselyem zöldjével, paradicsomszeletekkel.
DIÓS PADLIZSÁN 3
(grúz recept)
Szép, közepes méretű padlizsánokat válasszunk.
Ha rövidebbek, könnyebb lesz velük
dolgoznunk. A legfontosabb, hogy kevés
magjuk legyen.
Megfelelő méretű fazékban fogjuk a
padlizsánokat megpárolni, de amíg a víz felforr,
levágjuk a végeiket, és hosszában felvágjuk, de nem végig. Negyedóra elég a párolásra.
Addig pároljuk, amíg a színük szürkésre nem változik. Utána kissé megnyomva, hogy a
padlizsánok ne törjenek meg, a fölösleges vizet kinyomjuk, és lehűtjük a padlizsánokat.
Félbetörjük a padlizsánokat, kissé megsózzuk, és enyhén beolajozott serpenyőben
aranyszínűre sütjük, mindkét oldalukon. Semmiképpen se sózzuk vagy süssük túl! Ezzel a
padlizsán kész, a töltelék összeállítása következik.
A töltelék dióbélből, hagymából, fokhagymából, erőspaprikából, ecetből (vagy
gránátalmagerezdekből) és sóból áll. Sáfrány is mehet bele.
A dióbél színétől függ a töltelék színe. Ezért csak a legszebb, világos, aranyszínbe hajló

dióbelet használjuk. Húsdarálón daráljuk le. A mennyiség nem határozható meg
pontosan, egy ebédre mintegy félkilónyi dióbél kell. Egy nagyobb tálban keverjük össze a
tölteléket.
Közepes méretű hagymából hármat kell apróra vágni,
de hagymát mindig bőségesen adjunk hozzá.
Fokhagymából is sok kell, mintegy a hagyma
mennyiségének harmada. A hagymát és az apróra
vágott fokhagymát a darált dióbélbe kell keverni.
Megszórjuk erőspaprikával, (lehet frissen ledarált
erőspaprika is), de aki még erősebben szereti, frissen
őrölt piros borssal. Sót is bőven adjunk hozzá, mert a
padlizsán sokat felvesz a sóból, és másnapra veszít a
sósságából.
Ezt a keveréket jól keverjük össze. Ha már szárazan összekevertük, apránként forró vizet
adjunk hozzá, és azzal is keverjük össze, hogy a diós keverék ne essen szét pelyhekre.
Mivel a forró víztől már nagyon felmelegszik a töltelék, inkább kanállal keverjük, mint
kézzel. Végeredményként sűrű, ragadós tölteléket kell kapnunk. De azt vegyük
figyelembe, hogy másnapig még sűrűsödhet, de elkészítéskor mégse legyen cseppfolyós.
Nagyon ajánlatos a savanyítást gránátalmagerezdekkel végezni. Ha azzal végezzük, most
keverjük a töltelékbe. Ha nincs gránátalmánk, egy jó evőkanálnyi borecettel
savanyítsunk.
Vegyünk elő egy tálat, amire a kész padlizsánokat fogjuk helyezni, és amiben másnapig a
hűtőben hűlhet.
A padlizsánokat helyezzük át a töltelékes tálba, óvatosan, hogy meg ne törjenek.
Hempergessük meg a ragadós töltelékben. Töltsünk tölteléket a belső felükre, és hajtsuk
össze, kézzel adjuk meg a formáját. Kerekded, kövérkés, dióval töltött padlizsánokat kell
kapnunk, amelyeknek a külső része is töltelékes. Rakjuk sorba egymás mellé az
előkészített tálra, amjd téglaszerű kötésben egymásra. Törekedjünk arra, hogy az összes
tölteléket elhasználjuk. Ha mégis marad, a tetejére kenjük.
A tálat fedjük le, és tegyük hűtőbe. Amikor másnap felszolgáljuk, gránátalma-gerezdekkel
díszítsük.
DIÓS PADLIZSÁN 4
(grúz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
3 db félkilós padlizsán
1 pohár dióbél
1 pohár étolaj
1 kávéskanál koriandermag
1 kávéskanál őrölt sáfránymag
5 zellerszár
5 szál zöldpetrezselyem
4-5 szál zöld kapor

4-5 gerezd fokhagyma
bors, só
A megmosott padlizsánokat félcenti vastag szeletekre vágjuk, megsózzuk, 20-30 percig
állni hagyjuk. Utána megmossuk, papírszalvétán megszárítjuk. Olajon aranyszínűre
pirítjuk. Tálra fektetjük, hagyjuk kihűlni.
A dióbelet húsdarálón daráljuk le. A koriandermagot, a sáfránymagot és a fokhagymát is
ledaráljuk, és a dióbélhez keverjük. Sózzuk, borsozzuk, majd hozzákeverjük az apróra
vágott többi zöldséget is. Pasztasűrűségű anyagot kell kapnunk.
A diós pasztával megkenjük a padlizsánszeleteket, és azokat párosával, a megkent felükkel
összefordítjuk. Tálra rendezzük, és ízlés szerint dióbéllel, salátával, paradicsommal
díszítjük.
DIÓS PADLIZSÁNIKRA
(orosz recept)
Hozzávalók:
1 nagyobb padlizsán
2 evőkanál tehina
(A tehina sok országban készen kapható.
Őrölt szezámmag, amit sós víz hozzáadásával
tartósítottak, más összetevőt nem tartalmaz.
Házilag is elkészíthető.)
1,5 evőkanál citromlé
1/3 pohár darált dióbél
néhány mentalevél
só, pirospaprika
A padlizsánt puhára pároljuk, lehűtjük, meghámozzuk. A tehinához apránként
hozzáadjuk a citromlevet, állandó keverés közben, hogy megsűrűsödjön, kifehéredjen.
A meghámozott padlizsánt késsel vágjuk apróra, inkább, mint géppel aprítsuk.
Hozzákeverjük a tehinát, az apróra darált dióbelet, megsózzuk, paprikázzuk. Apróra
vágott mentalevelet csak ízlés szerint adunk hozzá.
Pitával vagy kétszersülttel fogyasztjuk.
DIÓS PADLIZSÁNTEKERCSEK
(orosz recept)
Hozzávalók:
3 padlizsán
5 dkg dióbél
1-2 gerezd fokhagyma
étolaj
só

A padlizsánokat hosszában 3-5 mm vastag szeletekre
vágjuk, megsózzuk, egy tányéron egymásra rakjuk.
Megnyomjuk, majd 20 percre állni hagyjuk. Utána a
levét kinyomjuk, a szeleteket megmossuk,
megszárítjuk.
Beolajozott serpenyőben mindkét oldalukról megsütjük a szeleteket. Addig kell sütni,
amíg aranybarna elszíneződés nem kezd mutatkozni. Ne felejtsük el, hogy a padlizsán sok
olajat felvesz, ne mulasszuk el az olajat pótolni.
Papírszalvétára helyezve itassuk le a
sült padlizsánszeletekről a fölösleges
olajat.
A tölteléket darált dióbélből
készítjük, belekeverjük a darált
fokhagymát is. Ízlésünk szerint kevesebb vagy több fokhagymát adjunk a dióbélhez.
Minden padlizsánszeletre fokhagymás dióbelet helyezünk, de csak egy nem egész
kávéskanálnyit. Föltekerjük a szeleteket.
Tálra rendezzük, zöldfűszerrel és gránátalma-gerezdekkel díszítjük.
DIÓS PESZTÓ SZÁRÍTOTT PARADICSOMBÓL
(vegetáriánus recept)
Igazi nemzetközi recept, kalandos utat járt be, mire a magyar diófogyasztó elé került.
Alapanyagával, a napon szárított paradicsommal egy libanoni receptben találkoztam
először. De a diós pesztó jellegzetesen olasz étel, mindenki az olaszoktól vette át.

A recept egy mexikói hölgy, Karla Oliveira szakácskönyvében jelent meg, aki a japán
buddhisták egyik kaliforniai kolostorából ismerte meg.

Hozzávalók:
1/2 csésze szárított paradicsom
1/4 csésze dióbél
1 gerezd fokhagyma
2-4 evőkanál citromlé
4 evőkanál olivaolaj
2 evőkanál friss fűszernövény, felvagdalva (bazsalikom,
oregánó, édeskömény)
só
A száraz paradicsomot puhára kell főzni. Vagy nem kell
főzni, csak vízben áztatni negyedóráig.
Ezután az összes többi hozzávalóval együtt mixerben el
kell mixelni.
Ha hűtőben lehűtjük, a pesztó felületén vékony olajréteg
válik ki, ami hűtőben legalább hat hétig megvédi a romlástól.
Ha van diós pesztónk, annak felhasználási lehetőségei szinte korlátlanok.
Grillezett zöldségekre kenhetjük, mint a képen, például cukkinira, burgonyára.
Pirítósra kenhetjük, akár kecskesajttal is.
Főtt tésztát ízesíthetünk diós pesztónkkal, parmezánsajttal és vagdalt
bazsalikomlevéllel együtt.
Pizzára tehetjük.
Majonézzel, krémsajttal keverve kenyérre kenhetjük, szendvics céljára.

DIÓS PESZTÓS TÉSZTA
(olasz vegetáriánus recept)
Hozzávalók:
A pesztóhoz:
3/4 csésze dióbél
3 gerezd fokhagyma
1/4 csésze durvára vágott petrezselyem levél
1/4 csésze étolaj
1 evőkanál citromlé
2 kávéskanál édes gyümölcsszörp
só, bors
A tésztához:
50 dkg tészta
1/2 csésze fenyőmag
1 nagy piros paprika, vékony szeletekre vágva
1/2 evőkanál étolaj
1 cukkini, félkarikákra vágva
1 csésze zöldségleves
1 csésze diós pesztó
1 csésze főtt csicseriborsó
1-2 evőkanál citromlé
só, bors
friss bazsalikomlevél
reszelt parmezán
Először a pesztót készítjük el. Nagyon egyszerű, az összes hozzávalót robotgépben
dolgozzuk össze, majd ízlésünknek megfelelően sózzuk, borsozzuk.
A tészta megfőzéséhez 4 l sós vizet forralunk fel. Beletesszük a tésztát, és gyakran
megkavarjuk. A tészta fajtájától függően (és a tészta csomagolásán olvasható útmutató
szerint) 10-20 percig főzzük, majd leszűrjük.
Amíg a tészta fő, a fenyőmagot olajon enyhén megpirítjuk. Amikor enyhén barna,
kiszedjük, és a serpenyőben a piros paprikát sütjük meg. Amikor lágy, és a szélein
feketedni kezd, beletesszük a cukkinit, és néhány percig tovább tartjuk a tűzön, hogy a
cukkini is megpuhuljon.
A tésztát tegyük lábasba, és a megsült zöldségeket öntsük rá.
A csicseriborsót főzzük meg.
A zöldségleveskockát öntsük fel vízzel, és főzzük sűrűre. Keverjük a pesztóhoz, és együtt is
főzzük néhány percig. Ezután keverjük az egészet a tésztához. A csicseriborsót is, a
fenyőmagot is, végül öntsük meg citromlével.
Ízesítsük, majd díszítsük bazsalikomlevéllel, és szórjuk meg parmezánnal.

DIÓS RIZZSEL TÖLTÖTT KÁPOSZTA
(orosz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
25 dkg hosszúszemű rizs
2 fej hagyma
3 gerezd fokhagyma
5 dkg mazsola
3-4 evőkanál étolaj
10 dkg darabos, vagdalt dióbél
1/2 kávéskanál őrölt koriander
1/2 fej káposzta
2 db apró erőspaprika
2,5 dl húsleves (lehet leveskockából is)
2 dl tejföl
só
A rizset bő, sós vízben puhára főzzük, és leszűrjük. A vöröshagymát és a fokhagymát
megtisztítjuk, apróra vágjuk, 1 kanál étolajon megpároljuk. Hozzáöntjük a még meleg
rizst, a dióbelet, a mazsolát, a koriandert, és hagyjuk az így elkészített tölteléket kihűlni.
Megmosunk 8 káposztalevelet, és enyhén megpároljuk (blansírozzuk). Megtöltjük
töltelékkel, összesodorjuk, és pálcikával (fogpiszkálóval) összefogjuk. 2-3 evőkanálnyi
étolajon rövid ideig pirítjuk.
Az erőspaprikákat megmossuk, kimagvazzuk, apróra vágjuk. Félkanálnyi olajon enyhén
megsütjük. Hozzáöntjük a húslevest és a tejfölt, és sűrűsödésig főzzük.
A töltött káposztákat sütőformába tesszük, hozzáöntjük a sűrített húslevest, és sütőben 200
C°-on 45 percig sütjük.
DIÓS SPENÓTOS POLENTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
8 közepes méretű paradicsom
50 dkg előre elkészített polenta
12,5 dkg liszt
2 evőkanál étolaj
40 dkg spenót
1 gerezd megtört fokhagyma
1 erős paprika, felvagdalva
15 dkg dióbél
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és olajozzunk meg egy
sütőlapot. A paradicsomokat vágjuk félbe, és süssük 25 percig.
A polentát vágjuk 16 szeletre, kenjük meg olajjal, helyezzük a sütő közepén egy sütőlapra,
és süssük 15 percig.

Egy nagyobb lábasban melegítsünk meg egy evőkanál étolajat, és a spenótleveleket
könnyen, 2 percig fonnyasszuk benne. Adjuk hozzá a tört fokhagymát, a vagdalt paprikát
és a dióbelet. Keverjük át, és még egy percig tartsuk a tűzön.
Osszuk a spenótos keveréket négy tányérra. Tegyük rá a polenta szeleteket és a sült
paradicsomot. Ízlés szerint fűszerezzük, szórjunk rá még egy kevés étolajat.
Friss kenyérrel szervírozzuk, hogy a levét feltunkolhassuk.
DIÓS SÜLT KRUMPLI
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4-5 db közepes méretű krumpli
3/4 csésze vagdalt dióbél
1 hagyma, apróra vagdalva
1 db zöldpaprika, szeletelve
2 gerezd apróra vagdalt fokhagyma
1,5 evőkanál vagdalt friss vagy 1,5 kávéskanál szárított
kakukfű
2 tojás fehérje
1 doboz joghurt
só, bors
Héjában főzzük meg, majd kihűlés után hámozzuk meg a krumplikat. Rakjuk egy
nagyobb tálba, törjük meg, és tegyük félre.
Melegítsük elő a sütőt. Egy 22-25 cm-es tortasütő formát gyengén olajozzunk ki, aztán
béleljük ki egy sütőpapírral, amit felülről szintén olajozzunk meg.
Tegyünk egy közepes méretű teflonos edényt közepes tűzre. Kevés olajon pároljuk meg a
hagymát, a paprikát és a fokhagymát. Alkalmanként keverjük meg. Adjuk hozzá a
darabos dióbelet és egy kanál kakukfüvet, és egy perc elteltével vegyük le a tűzről. Adjuk
hozzá a krumplihoz, és keverjük össze. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A tojásfehérjét is
öntsük hozzá, és egy villával gyorsan keverjük össze.
A krumplis keveréket nyomkodva egyengessük el a tortasütőben. Süssük 30-35 percig,
amíg meg nem szilárdul, a teteje meg nem szárad.
Egy késsel válasszuk el a sütőforma szélétől körben a sült krumplit, majd rázogassuk meg
a sütőformát, hogy jól elváljon. Fordítsuk ki, emeljük le róla a sütőformát, szedjük le a
papírt is.
Közben a maradék kakukfüvet keverjük a joghurtba.
A sült krumplit vágjuk 12 szeletre. Melegen vagy szobahőmérsékleten szervírozzuk.
Kakukfüves joghurttal és dióbéllel díszítjük.
DIÓS TÖLTÖTT CUKKINI
(spanyol recept)

Hozzávalók:
4 nagy cukkini
40 dkg főtt rizs
20 dkg dióbél
5 evőkanál olivaolaj
6 gerezd fokhagyma
3 dl zöldségleves
2 evőkanál zsemlyemorzsa
2 piros paprika, kockákra vágva
1 citrom leve
1 közepes hagyma
1,5 dl víz
só, bors
4 percig főzzük a cukkinikat. Utána hosszában vágjuk ketté, közepét szedjük ki.
A finomra összevágott hagymát 2 gerezd apróra vágott fokhagymával egy serpenyőben
pirítsuk meg. Adjuk hozzá a rizst, a paprikakockákat, a cukkini kivágott közepét, kevés
sót, borsot. Ha a keverék túl száraz, kevés zöldséglevest adjunk hozzá, majd lassú tűzön
főzzük.
Miután a sütőt 180 C°-ra előmelegítettük, ezzel a keverékkel töltsük meg a cukkinikat. A
sütőedénybe kevés olivaolajat öntsünk, sütőpapírt fektessünk bele, a cukkinikat 25 percig
süssük.
Ezalatt a dióbél felét mozsárban törjük meg, keverjük el 4 apróra vágott
fokhagymagerezddel és a zsemlyemorzsával, 2 evőkanál olivaolajjal, a citrom levével, a
vízzel, egy csipet sóval. Jól dolgozzuk össze, ebből lesz a mártás. Ha túl sűrű, kevés vízzel
hígítsuk. A mártás ezután pihenjen egy órát, aztán újból keverjük össze.
A cukkinikat négy lapostányérra helyezzük, a mártást is, és a maradék dióbéllel díszítjük.
DIÓS ZSÁLYÁS BURGONYA GRATENMÁRTÁSBAN
(amerikai recept)
Hozzávalók:
6 db közepes méretű burgonya (kb. 1 kg)
1/2 csésze vagdalt hagyma
2 gerezd fokhagyma, apróra vágva
3 evőkanál dióolaj
3 evőkanál liszt
1/2 kávéskanál só
1/4 kávéskanál bors
2,5 csésze tej
3 evőkanál apróra vagdalt zsályalevél
1 csésze (12 dkg ) reszelt gruyere sajt
1/3 csésze darabos dióbél
díszítésnek friss zsályalevél

A burgonyát hámozzuk meg, vágjuk vékony szeletekre, és egy tésztaszűrőben folyó víz
alatt mossuk meg, végül tegyük félre, hogy lecsöpögjön.
A mártáshoz egy közepes méretű lábasban pároljuk meg a hagymát és a fokhagymát a
dióolajon. Csak annyira, hogy meglágyuljon, de ne barnuljon meg. Keverjük hozzá a
lisztet, sót, borsot, és egyben öntsük hozzá a tejet is. Közepes lángon kevergetve pároljuk,
amíg sűrűsödni és buborékosodni nem kezd. Ekkor vegyük le a tűzről, és keverjük hozzá a
vagdalt zsályalevelet.
Egy kétliteres kerek tűzálló edényt olajozzunk ki, és rétegezzük bele a burgonya felét.
Öntsük rá a mártás felét. Szórjuk meg a sajtreszelék felével. Ismételjük meg a rétegezést,
a megöntést és megszórást, de ha akarjuk, a maradék reszelt sajtot csak a sütés után
szórjuk rá.
Üvegfedővel fedjük le a tűzálló edényt, és tegyük sütőbe. 170 C°-on 40 percig süssük.
Ekkor vegyük le a fedőt, és legalább 25 percig anélkül süssük. Annyira, hogy a burgonya
megpuhuljon.
Végül a maradék sajtot is rászórjuk, valamint a darabos dióbelet is, és öt percig még fedő
nélkül sütjük.
Mielőtt tálalnánk, várjunk vele 10 percet, mert nagyon forró. Zsályalevéllel díszíthetjük.
DIÓVAL TÖLTÖTT CUKKINI
(görög recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db cukkini
5 dkg elmorzsolt feta-sajt
5 dkg zsemlyemorzsa
4 dkg dióbél
1 apróra vágott hagyma
1 apróra vágott fokhagyma
1 habart tojás
1 kávéskanál frissen vágott kapor
3 evőkanál étolaj
só, bors
A cukkinit vízben 3 percig blansírozzuk, majd hideg vízzel leöblítjük, leszárítjuk.
A cukkinik végét levágjuk, majd egy éles késsel két hosszanti vágatot vágunk rajtuk,
amelyek vályúszerűen a cukkinik közepéig érnek. Kanállal kiszedjük a cukkinik magját
és húsát. A cukkinik kiemelt húsát kockákra vágjuk.
Egy serpenyőben 2 evőkanál olajat melegítünk, a hagymát és a fokhagymát üvegesre
dinszteljük. Hozzáadjuk a kockázott cukkinit, tovább pároljuk, míg a hagyma meg nem
barnul. Ekkor levesszük a serpenyőt a tűzről, és hagyjuk kihűlni.
Sorrendben előbb a sajtot, utána a dióbelet, a zsemlyemorzsát, a tojást és a kaprot
keverjük bele, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A keveréket a cukkinikba töltjük.

A töltött cukkinikat tepsiben sütőbe tesszük, a maradék olajjal meglocsoljuk, és
alufóliával fedjük. 190 C°-ra előmelegített sütőben 30 percig sütjük. Ekkor levesszük róla
a fóliát, és további 15 percig sütjük.
Forrón tálaljuk, fehér kenyeret adunk melléje.
Ha nem vagyunk annyira vegetárok, a dióval töltött cukkinit grillezett hal, vagy - ne adj'
Isten - hús mellé is adhatjuk.
DIÓVAL TÖLTÖTT GOMBAFEJEK
(amerikai recept)
Hozzávalók 6 személyre:
18 nagyobb gombafej
1/4 csésze csirkehúsleves
1/4 csésze vagdalt mogyoróhagyma
1 nagyobb vagy 2-3 kisebb, igen jó minőségű
paradicsom
1/2 csésze vagdalt dióbél
2/3 csésze majonéz
1,5 csésze zsemlemorzsa
1 evőkanál vagdalt friss tárkony vagy 1 kávéskanál szárított tárkony
só, bors
A sütőt melegítsük elő.
A gombafejekből vágjuk ki a szárat, és mélyítsük ki a fejeket, hogy legyen hely a
tölteléknek. A szárát tegyük félre.
Egy szélesebb teflonos lábasba vagy serpenyőbe tegyünk kevés olajat, és közepes lángon
melegítsük fel. Amikor forró, a gombafejek mindkét oldalát 1-1 percig süssük benne, amíg
gyengén meg nem barnulnak. Helyezzük a gombafejeket kalapjukkal lefelé egy tepsire.
A teflonos lábasban levő olajhoz öntsük hozzá a húslevest, és forraljuk fel. Amikor forr,
adjuk hozzá a gombaszár-vagdalékot és a mogyoróhagymát. Főzzük el a levét, ez 2-3 perc
alatt megtörténik.
A keveréket kaparjuk egy tálba, adjuk hozzá a szépen kockázott paradicsomot, a dióbelet,
a majonézt, a zsemlemorzsát és a tárkonyt. Keverjük össze, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
Halmozzuk a diós keveréket a gombafejekre, mindegyikre egy bő evőkanállal. 15-18
percre tegyük a meleg sütőbe, amíg a gombafejek meg nem lágyulnak, de alakjukat
tartsák meg. A sütés után ízlés szerint egy pillanatra meg is grillezhetjük a gombafejeket.
Melegen vagy szobahőmérsékleten tálalhatjuk.

DIÓVAL TÖLTÖTT PAPRIKA
(angol vegetáriánus recept)
A képtől eltérően nemcsak piros, hanem más színű paprikát is
használhatunk, és a körítést is variálhatjuk a szezonnak és
ízlésünknek megfelelően.
Hozzávalók 4 személyre:
8 db paprika
4 csésze dióbél
4 db paradicsom
2 kis fej hagyma
1 kígyóuborka
zöldfűszerek, étolaj
A négy kevésbé szép paprikát négyfelé vágjuk, kimagvazzuk. A paradicsomokkal és a
dióbéllel együtt elektromos darálóban, mixerben ledaráljuk, egyenletes pástétom-állagúra
dolgozzuk.
A hagymákat apróra vágjuk, és a pástétomba keverjük. Jó, ha darabos marad, nem kell
eldolgozni.
A négy szebb paprikát a kép szerint körbevágjuk, a paprikákat kimagozzuk, és megtöltjük
a diós pástétommal. Visszatesszük a "kalapjukat", és egyenként tányérokra helyezzük.
A kígyóuborkából spirális, rugószerű csavart vágunk késsel, és a paprika köré rendezzük.
Kevés maradék paradicsomkockával, néhány darab feles dióbéllel, továbbá ízlés szerinti
fűszerekkel is gazdagítjuk, végül étolajjal megöntjük.
DIÓVAL TÖLTÖTT PAPRIKA
(amerikai recept)
Hozzávalók 3 személyre:
4 közepes méretű paradicsom, meghámozva
4 fej közepes vöröshagyma, apróra vágva
2 gerezd fokhagyma felvagdalva
1 evőkanál étolaj
1 csésze csirkehúsleves, leveskockából
1 kávéskanál só
1 zöldpaprika kimagvazva, apróra vágva
csipetnyi őrölt szegfűszeg és fahéj
6 zöldpaprika megpirítva, bőre lehúzva
12 dkg kemény sajt
2 evőkanál étolaj
3 tojás
1 csésze liszt
1 csésze apróra vagdalt darabos dióbél
Először szószt készítünk. Géppel dolgozzuk pürévé a paradicsomokat a hagymával és a
fokhagymával. Egy közepes méretű lábasban olajat melegítünk, és 10 percig pároljuk

benne a paradicsomot. Alkalmanként megkeverjük.
10 perc elteltével hozzáöntjük a csirkehúslevest, megsózzuk, és a fűszerekkel igazi
amerikai ízt adunk neki. Gyenge lángon negyedóráig pároljuk, majd lefedve tesszük félre,
hogy meleg maradjon.
A paprikákon oldalt vágjunk egy-egy nyílást, és azon keresztül szedjük ki a magvaikat. A
paprikák csumáját semmiképpen ne távolítsuk el. Papírtörlővel töröljük szárazra a
paprikákat. A sjtból 6 hosszúkás szeletet vágjunk, és minden paprikába tegyünk egyet. A
diót is osszuk hat adagra, és szintén töltsük a paprikákba. Töltsük meg teljesen, ha kevés
lenne a dió, töltsünk még hozzá.
Egy nagyobb serpenyőbe öntsünk olajat, és közepesnél nagyobb lángon addig forrósítsuk,
amíg a belecsöppentett vízcsepp azonnal fel nem forr.
A tojások fehérjét verjük kemény habbá. A sárgáját pedig egy másik, kisebb tálban
gyengén verjük fel. Óvatosan keverjük össze a fehérjét és a sárgáját.
A megtöltött paprikákat forgassuk meg lisztben, majd tojásban. A tojás teljesen vonja be
a paprikákat. Forró olajban aranybarnára süssük. Minden oldala süljön meg, legjobb, ha
falapáttal fordítjuk meg. Amikor megsült, konyhai törlő papíron itassuk fel a felesleges
olajat.
Azonnal, forrón tálaljuk, a még meleg szósszal megöntve.
Megjegyzés: Ha ebédünk nem csak dióval töltött paprikából áll, ez a mennyiség 6
személyre is elég lesz.
EPRES, KIWIS MÜZLI
(német recept, Margarete Janssen receptje)
Hozzávalók 2 személyre:
25 dkg földieper
1 kiwi
1 evőkanál sűrű gyümölcsszörp
2 dl teljes tej
2 evőkanál vagdalt dióbél
2 evőkanál zabpehely
Az epret megmossuk, lecsöpögtetjük, felszeleteljük. A
kiwit meghámozzuk, hosszában elfelezzük, ha középen torzsája keményebb, kivágjuk.
Utána feldaraboljuk. A gyümölcsöket összekeverjük, gyümölcsszörppel és tejjel öntjük
meg.
A dióbelet és a zabpelyhet összekeverjük, és egy lábasban zsiradék nélkül aranysárgára
pirítjuk. Forrón szórjuk a gyümölcsökre, és azonnal tálaljuk.
ERDEI GOMBA DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 4 személyre:
40-50 dkg erdei gomba, vagy felerészben apró termesztett csiperke
2 mogyoróhagyma, vagdalva

2-3 gerezd fokhagyma
2-3 evőkanál vagdalt petrezselyem
3 evőkanál dióolaj
só, bors
Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra.
Tisztítsuk meg a gombát a rátapadt füvektől, levelektől, stb. Vegyük ki a szárát. Keféljük
le a száráról és a kalapjáról a homok- és talajszemcséket. Mossuk meg a gombákat, de ne
álljanak sokáig vízben, nehogy vizet szívjanak fel. Csepegtessük le egy szűrőedényben.
A mogyoróhagymákat és a fokhagymákat tisztítsuk meg, és vágjuk apróra. Vagdossuk
össze a petrezselymet is, és egy edényben keverjük el a mogyoróhagymával, a
fokhagymával és a dióolajjal.
A nagyobb gombákat vágjuk kisebb darabokra. A gombát öntsük a dióolajos keverékbe, és
tegyük a sütőbe. Lazán terítsünk rá alufóliát. 20-25 percnyi sütésre, párolásra a gombák
megpuhulnak. Ekkor levesszük a fóliát, és további sütéssel hagyjuk a gomba levét elfőni.
Ez 10-15 percig tart.
Rögtön, melegen tálaljuk.
GOMBÁS RIZS DIÓVAL
(amerikai vegetáriánus étel)
Hozzávalók 6 személyre:
1 csésze rizs, ami indián rizs is lehet
1/2 csésze hántolt zab vagy árpa
1/2 csésze aszalt áfonya, apróra vagdalva
1 evőkanál étolaj
1/2 csésze gomba, felvagdalva
1 csésze vagdalt dióbél
2 mogyoróhagyma, felvagdalva
1 evőkanál petrezselyemzöldje, felvagdalva
1 evőkanál dióolaj
só, bors
A rizsát (vagy az indián rizst) megfőzzük, annyira, hogy puha legyen, de ne kásás.
Időközben a hántolt zabot vagy árpát is megfőzzük, egy másik fazékban.
Az aszalt gyümölcsöt egy kisebb tálban annyi meleg vízbe áztassuk be, amennyi ellepi.
Egy lábasban melegítsük fel az étolajat, ebben pároljuk meg a hagymát, majd azon a
felvagdalt gombát. 8-10 percig pároljuk, amíg levet nem enged, ekkor vegyük le a tűzről,
és sózzuk, borsozzuk. Öntsük át abba a tálba, amiben majd asztalra kerül. Öntsük bele a
dióbelet és a vagdalt petrezselymet is.
Amikor az aszalt gyümölcs megpuhult, öntsük le róla a vizet, és a gyümölcsöt is öntsük a
tálba. Ugyanígy a főtt rizst és a főtt gabonát is.
Amikor minden összetevő a tálban van, hintsünk rá kevés dióolajat, és egy kissé kavarjuk

meg. Kóstoljuk meg, és ha kell, ízesítsük még.
Melegen vagy szobahőmérsékleten fogyasztható.
GRILLEZETT ENDÍVIA KECSKESAJTTAL, DIÓVAL
(angol recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 fej endívia
2 evőkanál olivaolaj
további 1,25 dl olivaolaj
6 evőkanál gyümölcsecet
só, bors
6 dkg kecskesajt, darabokra törve
5 dkg vagdalt dióbél
Melegítsük elő a sütőt vagy grillet. Az endíviákat vágjuk hosszában félbe, és olajozzuk be
jól. Tegyük az endíviákat a vágott felükkel alulra a tepsibe, és pirítsuk, amíg világos
aranyszínűek nem lesznek, ez kb. 2 perc. A másik oldalát ne pirítsuk meg a sütőben, de a
vágott oldalával felfelé helyezzük a tálra, amin szervírozni fogjuk.
Keverjük össze egy csavaros fedelű üvegben a 2 evőkanál olivaolajat a gyümölcsecettel, és
adjunk hozzá kevés sót, borsot. Csavarjuk rá az üveg fedelét, és rázzuk jól össze.
Öntsük a salátalevet az endíviára, és a tetejét hintsük meg a kecskesajttal és a dióbéllel.
GRILLEZETT PADLIZSÁN PITÁBAN, GRÁNÁTALMÁS-DIÓS
SZÓSSZAL
(közel-keleti vegetáriánus recept)
Hozzávalók 8 személyre:
3 db apró padlizsán (kb. 70 dkg)
1 kávéskanál só
2 közepes cukkini
2 nagy zöldpaprika
2 fej nagy vöröshagyma
1/4 csésze citromlé
1/3 csésze étolaj
2 gerezd eldörzsölt fokhagyma
1 kávéskanál bors
8 db kész pita
2 csésze gránátalmás-diós szósz, ha készen nem kapható, az alábbi hozzávalókból
készíthető:
1 evőkanál étolaj
1 csésze apróra vagdalt hagyma
1 gerezd apróra vágott fokhagyma
1 csésze darált dióbél
1/4 kávéskanál fahéjpor
1 csésze víz
1/3 csésze gránátalmalé (konzerv is lehet)

1,5 evőkanál méz
1/2 kávéskanál só
Ne ijedjünk meg a hozzávalók beszerezhetetlenségétől. Kész pita már Magyarországon is
kapható, de lehetőleg jó minőségűt, szilárdat válasszunk, nehogy a tölteléktől szétessen.
Azért válasszunk kisebb padlizsánokat, hogy szeletekre vágva elférjen a pita "zsebében".
Ha csak nagyobbat kapunk, grillezés után a szeleteket vágjuk negyedekre. Kész
gránátalmás-diós szószt közel-keleti kereskedők forgalmaznak, de magunk is
elkészíthetjük. Végső soron áfonyalé-sűrítményből is dolgozhatunk, az is ugyanolyan jó.
A padlizsánokat 1 cm-nél valamivel vékonyabb szeletekre vágjuk, és megsózzuk. A
cukkinit hosszában félbevágjuk, majd ugyanolyan vastag szeletekre vágjuk, megsózzuk.
Mindkét zöldségféle szeleteit konyhai papírtörlőre fektetjük, és legalább egy óráig állni
hagyjuk. Végül száraz papírtörlővel itatjuk fel a szeleteket.
A zöldpaprikákat vágjuk 1-1,5 cm széles karikákra. A két fej hagymát is vastag karikákra
vágjuk, és a paprikaszeletekkel együtt tegyük egy tálba.
Töltsük a paprikára és a hagymára a citromlé, az étolaj, az eldörzsölt fokhagyma és a bors
keverékét, és keverjük el vele. Tegyük hűtőbe.
A pitatésztát vágjuk be, hogy tölthető legyen.
A gránátalmás-diós szószt házilag úgy készítjük el, hogy egy serpenyőben olajon
megpároljuk az apróra vágott hagymát és fokhagymát, és amikor üveges, levesszük a
tűzről. Kihűlés után mixerbe töltjük át, és a darált dióbéllel, a fahéjporral elmixeljük.
Öntsük hozzá a vizet, a gránátalmalevet, a mézet, a sót, és mindezekkel együtt mixeljük
tovább, legalább 2 percig, de közben néhányszor, ha kell, vakarjuk le a mixer falára kiült
részeket. A majonéznél sűrűbb állagú szószt kell kapnunk.
Végül kóstoljuk meg, és ha úgy ítéljük meg, mézzel vagy sóval változtathatunk az ízén.
Felhasználásig tartsuk hűtőben.
Grillezzük meg a padlizsánt, a cukkinit, a paprikát és hagymát. Ezt legjobb szabadtéren,
faszén fölött végezni. Közepes hőmérsékletet használjunk. A paprika és a hagyma
grillezéséhez fémdrótból készült grillezőkosarat használjunk, nehogy megégjenek.
Amikor a zöldségek kellően lágyak, barnulni kezdenek, vegyük le a tűzről és töltsük a
pitákba. A zöldségek után szósszal is töltsük meg.
Vörösbor illik hozzá, Merlot vagy Cabernet.
HAWAII GOMBA
Hozzávalók:
2 evőkanál dióbél
1 evőkanál étolaj
2 csésze darabokra vagdalt fehér gomba
2 csésze darabokra vagdalt színes gomba
2 csésze darabokra vagdalt shiitake gomba
2 evőkanál apróra vagdalt petrezselyem

2 gerezd apróra vagdalt fokhagyma
1 evőkanál gyümölcsecet
2 evőkanál cukor
1 teáskanál szójaszósz
Egy kisebb edényben közepes lángon néhány percig pirítsuk a dióbelet, míg barnulni nem
kezd. Tegyük félre.
Egy nagy edényben közepes lángon melegítsük meg az étolajat, öntsük bele a gombákat, és
pároljuk néhány percig keverés nélkül. Néhány perc elteltével kezdjük meg a keverést,
adjuk hozzá a petrezselymet és a fokhagymát, és pároljuk további 3-5 percig, amíg a
gombák levet nem kezdenek ereszteni, és barnulni nem kezdenek.
Egy kisebb tálban keverjük össze az ecetet, a cukrot és a szójaszószt. Öntsük a gombához,
és főzzük további egy percig. Ízlés szerint sózhatjuk.
A dióbelet tálaláskor öntsük a tetejére. (A képen tészta körettel látható.)
KRUMPLIPÜRÉ PIRÍTOTT DIÓVAL
(amerikai recept, Steven Wheeler receptje, aki köretként
hagymamártást ajánl)
Hozzávalók 4 személyre, a hagymamártással együtt:
1 kg burgonya
10 dkg lágy sajt
10 dkg durvára vagdalt dióbél
3/4 csésze tej
só, bors, szerecsendió
1 nagy sárga hagyma, felvagdalva
2 evőkanál étolaj
1 evőkanál liszt
1,5 csésze forró csirkehúsleves
2 evőkanál barna mártás (nem kötelező)
A krumplikat hámozzuk meg, vágjuk négybe, öntsünk rájuk annyi vizet, hogy elfedje, és
főzzük mintegy 25 percig. A főzővíz nagyját öntsük ki, csak egy keveset hagyjunk a
krumpli alatt. Dolgozzuk el apróra a krumplit, míg teljesen sima nem lesz. Öntsük bele a
tejet, keverjük bele a dióbelet, valamint az apróra darabolt sajtot. Ízesítsük. Még annyi
tejet adhatunk hozzá, hogy ne ragadjon a kanálra.
Enyhén pirítsuk meg a hagymát az olajon. Keverjük bele a lisztet, és lassan adagolva
öntsük hozzá a csirkehúslevest. Közben folyamatosan kevergessük a tűz fölött. A
krumplipürével tálaljuk.

KUSZKUSZ ARTICSÓKÁVAL, DIÓVAL
(holland vegetáriánus recept)
Hozzávalók:
30 dkg kuszkusz
1 db articsóka
5 szál zöldhagyma
1 nagy gerezd fokhagyma
maréknyi petrezselyemzöld
3 evőkanál étolaj
1 citrom leve
12 dkg vagdalt dióbél
bors, só
zöldsaláta
A kuszkuszt egy csésze vízben és az étolajban megfőzzük. További öt
percig a főzőedényben tartjuk.
Az articsókát negyedekre vágjuk, a negyedeket tovább szeleteljük,
keresztben. A zöldhagymát karikákra, a fokhagymát apróra vágjuk.
Feldaraboljuk a dióbelet, felvagdaljuk a petrezselymet is.
Mindezt egy nagy salátás tálba rakjuk, a megfőtt kuszkuszra.
Az étolajból és a citromléből dresszinget keverünk, ízlés szerint borsozzuk, sózzuk, és a
zöldségekre öntjük.
Kevés zöldsalátával díszítve szervírozzuk.
LENCSÉS, DIÓS HAMBURGER
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 zsömléhez:
3/4 csésze pirított, majd kihűtött dióbél
1/3 csésze száraz zsemlyemorzsa
3 gerezd fokhagyma, nagyjából összevágva
2 kávéskanál őrölt köménymag
2 kávéskanál őrölt koriandermag
1/4 kávéskanál őrölt pirospaprika
só, bors
3/4 csésze főtt, leszűrt, kihűlt lencse
4 evőkanál étolaj
1 nagy tojás
4 készen vásárolt hamburger-zsömle
Robotgépben őröljük és keverjük össze a pirított dióbelet, a zsemlyemorzsát, fokhagymát,
a fűszereket, sót, borsot. Addig őröljük, amíg egyformán aprószemű keveréket kapunk.
Adjuk hozzá a főtt lencsét és egy kanál olajat. Járassuk tovább a gépet. Nem baj, ha
néhány szem lencse egészben marad, de nagyjából daráljuk meg.

Egy nagyobb tálban verjük fel a tojást. Öntsük hozzá lencsés keverékünket, és mixeljük
jól el. Osszuk négy egyenlő részre, kézzel formáljunk belőlük pogácsát.
A maradék három kanál olajat melegítsük meg egy szélesebb, nem odaégős serpenyőben.
Közepesnél kisebb lángon süssük ki benne a hamburger-pogácsákat. süljenek barnára, és
vékonypengéjű spatulával fordítsuk meg, hogy a másik oldaluk is megsüljön. Oldalanként
8-10 perc elég. Papírtörlővel bélelt lapostányérra szedjük ki, hogy az olajat felitassuk.
Rakjuk készen vásárolt hamburger-zsömlékbe. Salátával, hagymával, egyéb zöldségekkel
gazdagíthatjuk.
PADLIZSÁN DIÓVAL, PARADICSOMMAL
(görög recept)
Hozzávalók 4 személyre:
2 kg kerek padlizsán
0,5 kg darált dióbél
2,5 dl étolaj
0,5 kg paradicsom
2-3 gerezd fokhagyma
só
Mossuk meg a padlizsánokat, vágjuk félbe, és vágjuk ki a magjukat. Helyezzük vízzel telt
edénybe félórára-egy órára, majd öntsük le a vizet, és a padlizsánokat sózzuk meg.
Olajban süssük puhára a fél padlizsánokat, végül szedjük ki az olajból.
A paradicsomot törjük pürévé, és kevés víz hozzáadásával a sütőolajban addig főzzük,
amíg sűrű szószt nem kapunk.
A fokhagymát vágjuk apróra, vagy dörzsöljük el, és a darált dióbéllel együtt keverjük a
paradicsomszószhoz. (Ha szükséges, kevés vizet adhatunk hozzá.) A padlizsánt is tegyük
bele, és 3-4 percig forraljuk össze.
A padlizsánokat tányérokra szedjük, és a diós-paradicsomos szószt is rászedjük.
PADLIZSÁN GRATENMÁRTÁSSAL
(francia recept)
Hozzávalók 2 személyre:
1 padlizsán, lehetőleg vékony héjú
10 dkg fetasajt
5 dkg dióbél
1 evőkanál méz
kevés étolaj
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. A padlizsánt mossuk meg, és
vágjuk hosszában félbe. Vágott felükkel felfelé fordítva
tegyük egy tepsibe, és locsoljuk meg kevés olajjal.
Háromnegyed órán át süssük.
A fetasajtot morzsoljuk szét egy tálba. A dióbelet kisebb darabokra vagdossuk, és öntsük a

sajthoz. Öntsük rá a mézet is, és jól keverjük össze. Az így kapott gratenmártással kenjük
be a sült padlizsánt.
Visszatesszük a sütőbe, magasabbra állítjuk a hőfokot, és kb. negyedóra alatt rásütjük a
padlizsánra a gratenmártást. Akkor jó, amikor a teteje aranyszínűre vált.
PHALI (diós spenót)
(grúz recept)
A diós spenóthoz csak dió, spenót és némi
zöldfűszer kell. Egyszerű, hagyományos
grúz ennivaló. Aki Grúziába készül, még
itthon kóstolja meg, mert ott nagyon
gyakori. A grúz kukoricalepényhez
ugyanolyan jól megy, mint az örmény
lavashoz, de friss kenyérre kenve is
nagyon jó. Vörösborral szokás
fogyasztani.
Hozzávalók:
20 dkg dióbél
2 kg spenót
2 köteg friss koriander
2 köteg petrezselyemzöld
3-4 gerezd fokhagyma
30 dkg hagyma
pirospaprika, só ízlés szerint
kávéskanálnyi borecet, vagy gránátalma-gerezdek, savanyításnak
A spenótlevél ha száras, a szárát vágjuk le. A leveleket tegyük egy nagyobb tálba,
folyassunk rá annyi vizet, amennyi ellepi, hogy a spenót megszívja magát. Amíg a spenót
ázik, egy lábasban forraljunk fel ugyanannyi vizet.
Bő negyedórányi áztatás után öblítsük, mossuk le a spenótleveleket, hogy mindenhol
tiszták legyenek. A tiszta spenótot tegyük a forrni kezdő vízbe, és a főzővízbe tegyünk
kevés sót. Ügyeljünk rá, hogy főzés közben a spenót mind a víz alatt legyen.
Fontos, hogy ne főzzük túl a spenótot, a színe maradjon élénkzöld. Úgy győződhetünk meg
arról, hogy a spenót megfőtt, hogy villával próbáljuk átszúrni a legvastagabb levélköteget.
Ha a villa könnyen belemegy, a spenót megfőtt. Szűrőkanálban csepegtessük le, és tegyük
félre lehűlni.
Most jön a lényeg. A dióbelet, a fokhagymát, a koriandert és ha erőspaprikaként csöves
paprikát használunk, a paprikát is daráljuk le darálóval vagy aprító géppel. A hagymát és
a petrezselymet vagdossuk olyan apróra, amennyire tudjuk. Ezt mind keverjük annyira
össze, hogy egynemű legyen.
A kihűlt főtt spenótból két kézzel nyomjuk ki a vizet. Utána vagy késsel vágjuk apróra,
vagy húsdarálón daráljuk le. Ha finomabbra akarjuk készíteni, akkor a daráló ajánlott.

A phali összeállítása következik. A darált spenótot a diós keverékkel keverjük össze.
Kóstoljuk meg, savanyítsuk ízlés szerint, borecettel vagy gránátalmával. Ha gránátalmagerezedeket keverünk bele, azok savanykás levet eresztenek. Most is jól keverjük össze. És
ízlés szerint sózzuk is.

A kész phali hűtőben tartható. Amikor tányérra tesszük, vagy halomba rendezzük, vagy
elsimítjuk késsel. Gránátalmával díszítjük.
RÁNTOTT KECSKESAJT
(francia recept)
Hozzávalók 2 személyre:
friss kecskesajt
zsemlyemorzsa
1 tojás
étolaj
dióolaj
vinegrett
szép dióbél
salátalevél
só,bors
A tojást egy tányérban villával
verjük fel, keverjünk el benne sót, borsot.
Egy másik tányérba szórjunk prézlit. A kecskesajtból vágjunk szeleteket. Mártsuk meg a
tojásban, majd a morzsában mindkét oldalát.
Serpenyőben, meleg olajon süssük meg a bundázott sajtot, hogy mindkét oldala szép színes
legyen.
A salátalevélre öntsünk vinegrettet és dióolajat. Sózzuk, borsozzuk a salátát, finoman
keverjük át a leveleket.
A tányérokra rendezzünk salátaleveleket, Óvatosan helyezzük rá a rántott sajtot, hogy
szét ne essen, és díszítsük szép dióbéllel.

Míg meleg a sajt, addig kínáljuk.
SAJTOS DIÓS SZELETEK
(mai buddhista vegetáriánus egytálétel)
Hozzávalók:
2 csésze dióbél
1,5 csésze főtt barnarizs
2 evőkanál vaj
1 közepes fej hagyma, apróra vagdalva
1/2 csésze gomba, apróra vagdalva
2 evőkanál petrezselyemlevél, vagdalva
2 kávéskanál friss vagy 1 kávéskanál szárított
kaukfű
1 kávéskanál friss vagy 1/2 kávéskanál szárított zsályalevél
2 nagy gerezd fokhagyma, nagyon apróra vágva
2 nagy tojás, elhabarva
30 dkg reszelt sajt
1 csésze túró
kávéskanálnyi só, bors
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk ki egy kenyérsütő formát, fektessünk bele
zsírpapírt, és vajazzuk ki annak is a felszínét.
A dióbelet enyhén pirítsuk meg egy tepsin, majd hagyjuk kihűlni. Vágjuk késsel apróra.
A vajat olvasszuk meg egy közepes méretű lábasban, közepes lángon. Pároljuk rajta
üvegessé a hagymát. A gombát addig pároljuk a hagymán, amíg barnulni nem kezd, és
kiengedett levének fele elfő. Ekkor keverjük hozzá a főtt rizst, a diót, a zöldfűszereket, a
tojást, sajtot, túrót, vagdalt fokhagymát, sót, borsot.
Összekeverés után töltsük a keveréket az előkészített sütőformába, a felszínét simítsuk el.
Addig süssük, amíg aranybarna színt nem kap, és érintésre szilárdnak nem tapasztaljuk.
Vagyis körülbelül egy óráig.

Sütés után a formában hűljön 10 percig, aztán vágjuk körül egy késsel, úgy borítsuk ki.
Már fogyasztható is. Valamilyen szószt, például gombaszószt készíthetünk mellé.

SPÁRGA FŰSZERES DIÓVAL, KÉKSAJTTAL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg spárga
20 dkg szalonna
20 dkg kéksajt (Rokfort, stb.)
20 dkg darabos dióbél
étolaj
fűszerek
A dióbelet olajon pirítjuk, rövid ideig, amíg barnulni nem kezd. A tűzről levéve
megszórjuk ízlésünk szerinti fűszerekkel (pirospaprika, köménymag, currypor, fahéj,
stb.). Sózzuk, borsozzuk.
A spárgát tisztítsuk meg, ha kell, alsó részét hámozzuk meg.
A szalonnát pároljuk üvegesre, a fölösleges zsírt öntsük le róla.
A spárgát vízben pároljuk puhára, szedjük át a szalonnára, és azon fejezzük be a
párolását. Szedjük tálra.
A kéksajtot morzsoljuk a spárgára, és az egészet szórjuk meg a fűszeres dióval.
SPÁRGA PIRÍTOTT DIÓVAL
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 nagy narancs
0,5 kg spárga
2 evőkanál étolaj
1/2 csésze dióbél
só, bors
Először a dióbelet pirítsuk meg, sütőben. 8-10 perc alatt enyhén barnulni kezd, akkor jó.
A narancsot hámozzuk meg, héját tegyük félre. A narancs levét facsarjuk egy kisebb
lábasba, tegyük fel a tűzhelyre, forraljuk fel. Amikor forrni kezd, a tüzet vegyük
gyengére, és pároljuk tovább a narancslevet, amíg felére nem sűrűsödik.
Eközben a spárgát forró vízben pároljuk puhára, majd öntsük le róla a vizet.
A besűrűsödött narancsléhez adjuk hozzá az étolajat, és jól keverjük össze, végül ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk.
Helyezzük ki a spárgát egy tálra, és öntsük meg a narancsos keverékkel. A dióbelet és a
narancshéjat a tetejére rakjuk.

SÜLT GOMBA DIÓVAL
(grúz recept)
Hozzávalók 2 személyre:
félkiló fehér, friss gomba
3/4 pohár darált dióbél
1-2 fej vöröshagyma, vagy 5-6 szál zöldhagyma
0,8 dl étolaj
petrezselyem és más zöldfűszer
almaecet
bors, só
A megtisztított gombát vágjuk szeletekre, sózzuk meg, süssük meg. A keletkező levet
öntsük le róla, és keverjük össze az almaecettel, a keveréket borsozzuk meg.
Az ecetes keveréket öntsük a sült gombára. A gombát vagdaljuk fel, keverjük a gombához.
Ugyanígy a zöldfűszereket és a darált dióbelet is.
Melegen szervírozzuk, akkor is, ha korábban készítettük el. Ez esetben hűtőben
tarthatjuk, és szervírozás előtt sütőbe tesszük.
SÜLT PADLIZSÁN DIÓMÁRTÁSBAN
(angol vegetáriánus recept)
A diómártást előre is elkészíthetjük, hűtőben
egy hétig is eláll. Többféle ízben készíthetjük,
mentásan, paprikásan, citromosan.
Hozzávalók:
1 csésze dióbél
1 kis gerezd fokhagyma
1/4 csésze zsemlyemorzsa
1,5 csésze forró víz
2-3 kávéskanál dióolaj
1/4 kávéskanál tört édeskömény mag
só, bors
A dióbelet a zsemlyemorzsával és a fokhagymával együtt tegyük robotgépbe, és daráljuk,
keverjük össze. Aprómorzsás szerkezetű legyen. Ne állítsuk le a gépet, úgy öntsünk bele
egy csésze forró vizet. Rövid idő után állítsuk le a gépet, a faláról vakarjuk le a
kicsapódott anyagot, és öntsünk hozzá még kb. 1/2 csésze forró vizet. Annyit, hogy az
általunk kívánt állagú legyen.
Keverjük bele a dióolajat, az édeskömény-magot, és sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.
Ilyen állapotban lehűthetjük, felhasználásig eltarthatjuk. Felhasználáskor ízlés szerint
mentalevéllel, pirospaprikával, citrommal, joghurttal ízesíthetjük.

A sült padlizsán hozzávalói:
4 padlizsánkarika, kb. 1-1,5 cm vastagra vágva
étolaj, só, bors
Sütés előtt negyedórával a padlizsánszeleteket
enyhén megsózzuk, és állni hagyjuk. Ez azért
szokás, hogy meg ne keseredjenek. De sózás
nélkül is megfelelő eredményt kapunk.
Kevés forró olajon aranybarnára sütjük a
padlizsánt. Amint a felülete olajos lett, fordítsuk
meg, hogy a másik felét is beolajozzuk. A sütéshez kb. öt perc kell, közepes lángon.
Szervírozáskor a sült padlizsánt öntsük meg az előre elkészített diómártással.
SÜLT PADLIZSÁN DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
4 padlizsán
10 dkg dióbél
2-3 gerezd fokhagyma
só, bors, zöldfűszer ízlés szerint
A padlizsánokat megmossuk, tövi részüket levágjuk.
220 C°-os sütőben megsütjük, időnként, mondjuk 20
percenként megforgatva. A sült padlizsánokat
tányérra szedjük ki, és hagyjuk lehűlni.
Ezalatt ledaráljuk a dióbelet, a fokhagymával együtt.
Megsózzuk, ízlés szerinti vagdalt zöldfűszert keverünk hozzá. Ha túl száraz, kevés vízzel
egészíthetjük ki. Összetapadós legyen a keverék állaga.
A sült padlizsánokat hosszában vágjuk fel, de
legfeljebb fele mélységig. Kanállal megnyomjuk a
húsukat, és ha kell, meg is sózhatjuk. A nyílásba diós
keveréket töltünk. Alufóliába csavarjuk a töltött
padlizsánt. A fólia végét visszahajtjuk. Néhány órára
hűtőbe tesszük.
A hűtőből kivéve kitekerjük a fóliából, és felszeleteljük.
Ha igényesek vagyunk arra, hogy a töltelék ne sötétedjen meg, fakanállal dolgozzunk, és a
tölteléket hintsük meg citromlével.

SÜLT PADLIZSÁN DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
félkiló padlizsán
2 fej hagyma
1 evőkanál étolaj
10 dkg dióbél
10 dkg gránátalmagerezd
őrölt bors, só
A padlizsánt negyedórán át forró vízben pároljuk. Bőrét lehúzzuk, húsát szalmaszálnyi
vékony szeletkékre vágjuk, megsózzuk, megborsozzuk.
A hagymát próra vágjuk, meleg olajon megpároljuk. A dióbelet enyhén megpirítjuk,
utána megtörjük.
Keverjük össze a padlizsánszalmát a pirult hagymával és az apróra tört dióbéllel.
Melegen és hidegen is tálalhatjuk, tálaláskor megszórjuk gránátalmagerezdekkel.
SÜLTKRUMPLI DIÓS PESZTÓVAL
(svájci recept)
Hozzávalók 4 személyre (a képen egy adag látható):
1 kg lehetőleg kisméretű burgonya
1 dl étolaj
2 köteg petrezselyem, bazsalikom, rozmaring, vagy más
zöldfűszer
2 gerezd fokhagyma
10 dkg dióbél
csipetnyi pirospaprika
25 dkg mozzarella sajt
só, bors
A tepsit kenjük ki étolajjal. A burgonyát meghámozzuk, félbevágjuk, és a vágott
felületével felfelé helyezzük a tepsibe. (Azért, hogy biztosan vízszintesen feküdjön, a
félkrumpli alját is megvághatjuk kissé.) A félkrumplikat is kenjük be étolajjal. Sóval,
borssal szórjuk meg. 200 C°-on mintegy félórán át süssük, amíg teljesen meg nem
puhulnak.
Amíg a sülésre várunk, mossuk meg a petrezselymet, és vágjuk össze. Nem kell apróra
vágni, durván is elég, utána úgyis botmixerrel dolgozunk. A zöldfűszert a fokhagymával, 1
dl étolajjal, kevés pirospaprikával, sóval, borssal együtt botmixerrel aprítjuk és keverjük
össze. Ez a pesztó.
A mozzarellát felszeleteljük. A dióbelet apróra vagdossuk, vagy mozsárban törjük meg.
A megsült burgonyát kivesszük a sütőből. A pesztót a burgonyákra osztjuk. A dióbél egy
részét is a burgonyákra szórjuk. Letakarjuk mozzarella-szeletekkel, és a sajtra is dióbelet
szórunk. Ezután még mintegy negyedórán át sütjük.

Bár a pesztós, diós sültkrumpli összeállítása nem sok munkát kíván, a háromnegyed órás
sütési idő hosszabbítja meg az elkészítési időt.
TÖKÖS-DIÓS TÉSZTA
(amerikai őszi vegetáriánus vacsora)
Szokatlan kombináció. Bármilyen tökből készíthető, talán a sütőtök a
legjobb.
Hozzávalók 2 személyre:
Sütőtök 1 cm-esre kockázott húsa, 2-3 diónyi nagyságú
2 db apró cukkini húsa, ugyancsak 1 cm-esre vagdosva
3 nagy gerezd fokhagyma, vagdalva
étolaj
10 db dió bele, igen apróra vagdosva
20 dkg tészta
só, bors
dióolaj
Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A sütőtök-kockákat egy nagyobb sütő-edényben (tálban)
kevés olivaolajon süssük 10 percig. Adjuk hozzá a fokhagymát és a cukkinit, és süssük
további 15 percig, vagy amíg jónak látjuk. Hintsük meg a dióbél-morzsával, sózzuk,
borsozzuk, és süssük további 5 percig.
Közben főzzük meg a tésztát sós vízben. Szűrjük le róla a főzővizet, és borítsuk a sült
tökre. Hintsük meg dióolajjal, és keverjük jól össze. Ízlés szerint fűszerezzük, a
sütőedényben tálaljuk.
Reszelt sajttal gazdagíthatjuk.
TÖLTÖTT CUKKINI
(francia recept)
A cukkinit parmezános dióval töltjük, vegetáriánus
módra.
Hozzávalók 4 személyre:
2 cukkini
10 dkg apróra tört dióbél
12 dkg reszelt parmezán
8 dkg prézli
2 elkevert tojás
1,5 dl félzsíros tej
só, bors
A cukkinikat hosszában vágjuk két darabra, és a belsejüket kiszedjük.
A cukkinikat (a belsejükkel együtt) gőzön pároljuk 10 percig, hogy megpuhuljanak.
A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő.

Elkészítjük a tölteléket. Egy lábasban a prézlit a tejjel felmelegítjük, rövid ideig főzzük.
Ráöntjük az elkevert tojást, hozzáadjuk a párolt cukkinik belsejét, megszórjuk
parmezánnal, tört dióbéllel. Sózzuk, borsozzuk.
Ezzel a meleg keverékkel töltjük meg a cukkinikat. Tíz-tizenöt percre sütőbe tesszük.
VEGETÁRIÁNUS HAMBURGER
Hozzávalók:
9 pohár zabpehely
1 pohár dió
2-3 gerezd fokhagyma
2-3 fej kisebb vöröshagyma
2 kávéskanál kapor
1 evőkanál zellerzöld
2-3 kávéskanál só
őrölt szezámmag
2 dkg élesztő
kis olaj a sütéshez
8 pohár víz
A hozzávalókat 8 pohár forró vízben 5-10 percig főzzük.
Ha kihűlt, 2 dkg felfuttatott élesztőt tegyünk bele. Kicsit kelesztjük.
Olajozott tepsibe lapos pogácsákat teszünk, és mindkét oldalát 15-20 percig sütjük.
VÖRÖSBAB DIÓVAL
(grúz recept)
A diós vörösbab a hagyományos grúz
kukoricalepény kiváló tölteléke. Csípős,
fűszeres.
Hozzávalók:
3-4 csészényi főtt vörösbab (konzervbab is
lehet)
1 pohár tört dióbél
1 fej hagyma
3 gerezd fokhagyma
1 kávéskanál őrölt koriandermag
1/2 kávéskanál őrölt sáfrány
őrölt erős pirospaprika, ízlés szerint
só
1 evőkanál ecet
kis köteg friss koriander
Inkább magunk főzzük meg a babot, mint konzervbabot használjunk, mert így
elkerülhetjük, hogy a bab túlfőjön, szétessen. Az a jó, ha a babszemek egészben maradnak.
(A képen már túlfőtt bab látható.) A főtt babot szűrjük le, hogy nedvesség ne maradjon
benne.

Most az ízesítést készítjük el. A megtört vagy darált dióbelet egy tálba öntsük, és szórjuk
rá a fűszereket: koriandert, pirospaprikát, sót. Ehhez az ételhez az erős íz illik, ízlés
szerint más erős fűszert is használhatunk. Só helyett pedig azt helyettesítő fűszerkeverék
is jöhet.

A hagymát nagyon vékonyra vagdaljuk, egy csészébe tesszük, és ecetet öntünk rá. Öt perc
elteltével a hagymából kinyomjuk az ecetet, és a hagymát a diós-fűszeres tálba tesszük át.
Végül kevés friss koriandert is a tálba teszünk, apróra vágva, valamint a fokhagymát is,
felvagdalva. Az egész masszát nagyon-nagyon kevés forró vízzel hígítjuk, és kézzel
keverjük össze. Sűrű püré állagú keveréket kell kapnunk.

Az ízesítést összekeverjük a főtt babbal. Mielőtt felszolgálnánk, hagyjuk egy órán át állni,
hogy az ízek összeérjenek.
ZÖLDSÉGES SÜLT TÉSZTA
(amerikai vegetáriánus recept)
Hozzávalók 1 tésztához:
A tésztához:
15 dkg liszt
7,5 dkg margarin
7,5 dkg dióbél
csipetnyi só
3-4 evőkanál hideg víz
A zöldség-feltéthez:
2 zöldpaprika
1 fej hagyma
1 cukkini
1/2 padlizsán
étolaj
1 fej fehér hagyma
1 gerezd fokhagyma
1 kockázott paradicsom konzerv
fűszerek, só, bors ízlés szerint
esetleg diós pesztó
A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.
Először a tésztát készítjük el. A diót mozsárban törjük meg. A lisztet öntsük egy tálba, és
dolgozzuk bele a margarint. Keverjük bele a megtört dióbelet is, és annyi hideg vizet,
hogy szilárd tésztát keverhessünk, dagaszthassunk. Amikor a tészta kész, formáljunk
belőle golyót. Fedjük le, és tegyük hűtőbe.
Amíg a tészta hűl, megpirítjuk a zöldségeket. A vöröshagymát négy részre vágjuk, és
minden negyedet további 2-3 cikkelyre. Felszeleteljük a paprikát, cukkinit, padlizsánt. A
sütő hőmérsékletét 180 C°-ra csökkentjük, és egy tepsiben betesszük a zöldségeket.
Meghintjük étolajjal, és kb. félóráig sütjük.

a fehér hagymát és a fokhagymát apróra vágjuk, és kevés étolajon néhány percig
pároljuk. Hozzáöntjük a paradicsomkocka-konzervet, és ízlésünk szerint fűszerezzük.
Fedő nélkül 10 percig pároljuk, amíg be nem sűrűsödik.
Olajozzunk ki egy tésztasütő formát (a kép szerintit), vegyük ki a tésztát a hűtőből, és
belisztezett deszkán nyújtsuk köralakúra. Szórjunk kevés lisztet a tésztára, tekerjük fel a
nyújtófára, és kigöngyölve fektessük a sütőformába. A fölösleges tésztát éles késsel vágjuk
körbe.
20 percig süssük a tésztát magában, zsírpapírral leborítva. Előbb a paradicsomot, majd a
többi zöldséget töltjük rá. Ha van diós pesztónk is, azzal is megönthetjük.
További 10 percig süssük, amíg jól át nem melegszik.
A dió leírása és botanikája

Ünnepi ételek, különlegességek
Vázlat:
Főtt fürj és bacon dióval
Báránykotlet ínyenceknek
Cserkesz csirke
Garnélarák mézes dióval
Mexikói töltött paprika diószószban
Mexikói töltött paprika diószószban 2
Római csemege
Sertésszelet paradicsomos-diós szósszal, kukoricamuffin körettel
Tisztelt Kollégám, az angol történelem az angolszászokkal kezdődött. És amit ettek, a
dióval készített fürjjel és bacon-nel.
A receptet ma már a British Museum őrzi.
ABC-sorrend ide vagy oda, a különleges diós recepteket a főtt fürj és bacon dióval című
recepttel kell kezdeni.
Ma már nem ajánlatos ezt a finom ételt megenni, mert a fürj védett madár, megfőzése
vagy pláne elfogyasztása börtönbüntetést von maga után. Magyarországon. Máshol nem.
FŐTT FÜRJ ÉS BACON DIÓVAL (korai angolszász
recept)
Hozzávalók 4 személyre:
6 vastag szelet zsíros bacon-szalonna, felvagdalva
3 gerezd fokhagyma, apróra vágva
4 fürj (a recept közlője megjegyzi, hogy talán galamb is

jó)
25 dkg gomba (bármilyen fajtájú), összevagdalva
1 csésze vagdalt dióbél
1,5 csésze angol sör (az eredeti receptben bor szerepel, csak a mai angolok jobban szeretik
sörrel)
3/4 csésze víz
3 babérlevél (a recept közlője szerint az angolszászoknak valószínűleg nem állt
rendelkezésükre babérlevél, ezért más, helyi fűszer is megfelel)
4 szelet barna kenyér
só, bors (a bors elmaradhat, az angolszászoknak se volt)
Egy széles lábasban süssük meg a bacont saját zsírjában, a fokhagymával együtt. Adjuk
hozzá a fürjeket, és a bacon zsírján süssük barnára mindkét oldalukat. Adjuk hozzá a
gombát és a diót, és süssük még néhány percig. Öntsük bele a sört (bort), a vizet, és
fűszerezzük a babérlevéllel. Ízlés szerint sózzuk (borsozzuk). Forraljuk fel, forráskor
tegyük takaréklángra, és hadd főjön lefedve 2-2,5 órán át. Annyira meg kell főzni, hogy a
madár húsa leváljon a csontról.
A fürjeket tegyük egy-egy szelet kenyérre, és öntsük rá az étel többi részét. Így tálaljuk.
BÁRÁNYKOTLET ÍNYENCEKNEK
(német recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 szelet bárányhús
2 evőkanál (4 dkg) méz
3 evőkanál (6 dkg) apróra vagdalt dióbél
1 evőkanál vagdalt petrezselyem
1 evőkanál vagdalt kakukfű
1 gerezd apróra vagdalt fokhagyma
1 db friss gyömbér
1 csapott teáskanál cukor
2 dl étolaj
2 dkg vaj
1,25 dl kókusztej (nem édesített)
8 nagy shiitake gomba
8 kisebb feles dióbél
2 evőkanál vörösbor
csipetnyi cukor
só, bors
A húst megmossuk, lecsöpögtetjük.
A mézet, a vagdalt dióbelet, a fűszereket és a fokhagymát összekeverjük.
A gyömbért meghámozzuk, kockákra vágjuk. A kókusztejjel és kevés cukorral mixerben
szósszá keverjük.
A gombát megmossuk, a szárát kidobjuk, a húsát leszárítjuk. Forró vajon rövid ideig
sütjük. Fapálcikákból négy kisebb nyársat készítünk 2-2 gomba, illetve 2-2 feles dióbél

felszúrásával. Melegen tartjuk.
A bárányszeleteket sózzuk, borsozzuk. Fritőzben, forró olajban mintegy 2 percig sütjük.
Kivesszük, és a diós-fűszeres keveréket a szeletekre osztjuk. Rányomkodjuk. Sütőben,
grill alatt a húson a diós bundát 1-2 perc alatt ropogósra sütjük. Melegen tartjuk. Kevés
vörösborral locsoljuk, fűszerezhetjük, és még sütjük kicsit.
A bundás bárányszeleteket gombás nyársakkal és kókusz-szósszal tálaljuk. Ízlés szerint
zöldsalátát is adhatunk mellé.
CSERKESZ CSIRKE
A cserkeszek a Kaukázus vidékén élő török eredetű nép. Különleges egy
nép. Nemcsak azért, mert az egyik legjobb diós ételt, a cserkesz csirkét
ők találták fel, ami aztán a török konyha közvetítésével mint jellegzetes,
ünnepi török étel lett világhírű, amit speciális alkalmakkor, nagy
ünnepeken fogyasztanak. Törökországban járván cserkez tavugu néven keressük.
A cserkeszek azért is különlegesek, mert speciális, sajátos dióolaj-kinyerési technikát
fejlesztettek ki, aminek az a lényege, hogy a dióbelet két kő között morzsolják, és a
dióolajat egy tálban fogják fel.
A cserkeszek nevéhez fűződik a világ legszebb diófa-anyagának a faiparban használatos
neve is. Angol nyelven - Amerikában is - "circassian walnut"-nak, vagyis cserkesz diónak
mondják a legszebb rajzolatú diófát.
A cserkesz csirke hozzávalói 4-6 személyre:
1 kg kicsontozott, bőr nélküli csirkemell
3 csésze csirkehúsleves
2 evőkanál dióolaj
2 kávéskanál pirospaprika
2 evőkanál apróra vagdalt petrezselyem
feles dióbél
A diószószhoz:
2 karéj másnapos, szikkadt kenyér
2 evőkanál vaj
1 kis fej hagyma apróra vágva
2 gerezd apróra vágott fokhagyma
1,5 evőkanál piros paprika
1 kávéskanál őrölt vörös bors
1,5 csésze vagdalt dióbél
só
A csirkemellet a csirkehúslevesben fedő alatt felforraljuk. Ha forr, csökkentjük a tüzet, és
15 percig főzzük, mialatt a csirkemell megfő. Ügyeljünk rá, hogy ne főjön túl, mert akkor
veszít az ízéből. A főzés befejeztével a húst szedjük ki a levesből, és hagyjuk kihűlni. A
levesből 2 csészével tegyünk félre, a többit használjuk a diószósz elkészítéséhez.
Készítsük el a diószószt. Áztassuk be a száraz kenyeret a húslevesbe, aztán préseljük ki
teljesen a kenyérből a levest. A kenyeret morzsoljuk egy kisebb edénybe. Tegyük félre.

Egy másik kisebb edényben mérsékelt lángon melegítsük meg a vajat, és pároljuk benne
az apróra vágott hagymát mintegy 2 percig. A hagyma ne barnuljon meg, maradjon
üveges. Keverjük hozzá a fokhagymát, a paprikát és a borsot. Vegyük le az edényt a
tűzről, és tegyük félre.
Daráljuk finomra a dióbelet, és öntsük össze egy csésze levessel, a hagymás keverékkel és
az elmorzsolt kenyérbéllel. Jól keverjük el, simára, közben ízlés szerint sózzuk. Ha túl
sűrű, levessel hígítsuk.
Éles késsel vágjuk fel a csirkehúst, és tegyük a húsdarabokat egy nagyobb edénybe. Adjuk
hozzá a szószt, és jól keverjük el. Töltsük át a keveréket tálaló tálba.
Melegítsük meg a dióolajat, és öntsük bele a paprikát. Amikor meleg, hintsük a
csirkehúsos keverékre. Végül petrezselyemmel és feles dióbéllel díszítsük.
GARNÉLARÁK MÉZES DIÓVAL
(hawaii recept, Brandi Jim On első hercegnő receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
25-30 dkg garnélarák
2 csésze víz
1 csésze szép dióbél
4 csésze víz
1/2 csésze cukor
1/4 csésze méz
étolaj
2 tojás fehérje, gyengén felverve
1/4 csésze liszt
1/2 evőkanál fehér ecet
2 evőkanál majonéz
1 evőkanál édes sűrített tej
1 evőkanál cukor
Bontsuk ki a rákokat a páncéljukból.
Forraljuk fel a 2 csésze vizet, és főzzük benne a dióbelet 10 percig. Vegyük ki és
csöpögtessük le. A 4 csésze vizet, benne a fél csésze cukrot forraljuk fel. Öntsük bele a
blansírozott dióbelet, és főzzük további 10 percig. Vegyük ki a diót, és öntsük rá a mézet.
Egy wokban melegítsük meg az olajat, és süssük benne a mézes diót 5-8 percig, amíg
aranybarna nem lesz. Vegyük ki az olajból.
Mártsuk a garnélarákokat a felvert tojásfehérjébe, majd forgassuk meg a lisztben. Forró
olajban 1-2 percig süssük, majd öntsük ki az olajat a wokból. A forró edényben öntsük a
rákhoz a többi hozzávalót (ecet, majonéz, sűrített tej, cukor), és főzzük még egy percig.
A dióval szervírozzuk.

MEXIKÓI TÖLTÖTT PAPRIKA DIÓSZÓSZBAN (Chiles en nogada)
A chiles en nogada világhírű mexikói diós étel. Eredete 1821-re nyúlik
vissza, a mexikói függetlenségi háború idejére, amikor Pueblo de los
Angeles városa vendégül látta Agustín de Iturbide imperátort, és
rendkívüli ebédet kreáltak számára. A mexikói töltött paprika a
mexikói nemzeti színeket, a zöldet (paprika), a fehéret (tejes diószósz) és a pirosat
(gránátalma-díszítés) emeli ki.
Ízvilága igen eltér a magyar ízléstől, külföldön is különlegességként tartják számon. De
mióta nálunk is kóstolhatók a különböző édes-savanyú, édes-csípős és egyéb
ízkombinációjú keleti ételek, volt módunk megismerni az édes ízesítésű húsokat. Biztosan
ízleni fog a mexikói, édes ízesítésű töltött paprika, édes diószószban.
A chiles en nogada sok variációban létezik. Martha Sanchez receptjét alapul véve egy
hagyományos elkészítéssel ismerkedhetünk meg. Előrebocsátom, sok munkával jár. Nagy
adagot érdemes ezért készíteni, és nagyobb társaságot meghívni. Nagy előnye ennek az
ételnek, hogy a munka nagy része előre elvégezhető. A vendégség napján csak befejezzük,
és egyértelmű csodálat lesz a nagy munka eredménye. Receptünk 12 adagos.
Az első lépés a paprikák előkészítése. Válasszunk ki 12 szép húsos, erős zöldpaprikát.
Fontos, hogy hibátlanok, vastag húsúak legyenek. Mint Martha Sanchez írja, falusi
paprikát válasszunk. Egyformák legyenek. És nagyok.
A paprikák héját le kell húzni. Erre a célra a paprikákat nyílt láng fölött forgatják, és
ügyelnek arra, hogy egyenletesen hevüljön minden részük. A hevítés után 10-15 percre
lefedett (műanyag) edénybe helyezik a paprikákat, hogy tovább puhuljanak. Ezután
húzzák le a héjat.Külön kell arra is vigyázni, hogy a héj lehúzása közben se sérüljenek
meg.
Most következik a kicsumázás. A paprikák szára körül vágunk nyílást, és szárastul
kiszedjük a magjait. Martha Sanchez felhívja a figyelmet arra, hogy a paprikák erét - a
rajta maradt magokkal - külön vágjuk ki. Szerinte ennek hiányában túl erős lesz az étel.
Ha még ezután is túl erős a paprikánk, kevés ecettel és sóval ízesített vízzel kimoshatjuk a
paprikákat.
A második lépés a töltelék elkészítése.
Hozzávalók:
30 dkg darált marhahús
30 dkg darált sertéshús
2 gerezd finomra vágott fokhagyma
1 csésze finomra vágott hagyma
4 evőkanál kukoricaolaj
3 alma, 3 körte, 2 őszibarack meghámozva, apróra vágva
1 csésze mazsola
1 csésze darabos dióbél
1 csésze darabos fenyőmag (ha nincs, helyette is dióbél)
1 csésze acitrón (Ez nem citrom, hanem tipikus mexikói édesség. A szótár szerint
cukornádbefőtt, de ezt ne higgyük el, valójában egy mexikói kaktusz gyökeréből készült
édesség. Ilyent valószínűleg még a hipermarketekben se fogunk kapni, helyettesítsük ízlés

szerinti hazai édességgel, olyannal, ami kis kockákra vágható. Ilyen például a kandírozott
narancshéj. De az acitrón el is maradhat.)
1 csésze cukor
1 kávéskanál reszelt szerecsendió
só, bors
Egy tágas serpenyőben - lábasban is lehet - melegítsük meg az olajat. Mikor meleg, tegyük
bele a hagymát és a fokhagymát, és hagyjuk megüvegesedni. Tegyük bele a húsokat, és
sózzuk meg ízlés szerint. Addig hagyjuk a tűzön, amíg piros színüket el nem vesztik. Az
apróra vágott gyümölcsöket adjuk hozzá, előbb az almát, majd hamarosan a körtét, végül
az őszibarackot. Még néhány percig hagyjuk a tűzön, majd adjuk hozzá a diót (és a
fenyőmagot), valamint a mazsolát. Majd az acitrónt, vagy amivel helyettesítettük, apróra
vágva.
Ízleljük meg keverékünket, és ízlés szerint adjunk hozzá borsot és szerecsendiót. Mikor
kellően főttnek ítéljük, akkor adjuk hozzá a cukrot. Mikor kész, hagyjuk kihűlni. A
hűlést gyorsíthatjuk, ha a tölteléket vékony rétegban egy tepsire terítjük.
Egy kanál segítségével töltsük a tölteléket a paprikákba. Ilyen állapotban a töltött
paprikák lefagyaszthatók, 4 hónapig romlás nélkül elállnak.
A harmadik lépés a sütés.
Hozzávalók:
15 dkg liszt
8 tojás
3 csésze étolaj vagy vaj
só ízlés szerint
Szétválasztjuk a tojások fehérjét és sárgáját. A sárgáját könnyedén elkavarjuk, majd
félretesszük. A fehérjét kemény habbá verjük. A sárgáját és a fehérjét összeöntjük.
Megsózzuk. A lisztet egy csészében tartjuk, és minden töltött paprikát beleforgatunk. A
fölösleges lisztet lerázzuk. A belisztezett töltött paprikákat mártsuk a tojáshabba. Süssük
ki forró olajban vagy vajban. Addig forgassuk, amíg aranyszínű nem lesz. Alaposan
csöpögtessük le róluk a zsiradékot. Sőt, szívópapírral itassuk is le. Tegyük félre.
A negyedik lépés a diószósz elkészítése.
Hozzávalók:
10 dkg darált mandula
20 dkg darált dió
30 dkg falusi kecskesajt (helyettesíthető más sajtfélével is)
tej, cukor
A mandulát, a diót, a sajtot öntsük, tűzön olvasszuk egybe. Apránként adagoljuk hozzá a
tejet, amíg kívánt sűrűségű nem lesz. Ne legyen túl sűrű, inkább könnyed. Elkészítés után
hűtőben tárolhatjuk, vékony fóliával légmentesen körbezárva.
Az ötödik lépés a tálalás.
Hozzávalók:
1 csésze petrezselyem, finomra vágva
2 gránátalma

A 12 töltött paprikát egy lapos tálra rakjuk. A diószósszal benedvesítjük a paprikákat, és a
szószt a paprikákhoz öntjük. Petrezselyemmel és gránátalma-szeletekkel díszítjük.
A töltött paprika fogyasztható környezeti hőmérsékleten is, vagy ízlés szerint - pl.
mikrohullámú sütőben - felmelegítve. A diószósz is adható hidegen, nem kell
megmelegíteni.
TÖLTÖTT PAPRIKA DIÓSZÓSZBAN
(mexikói nemzeti étel, chile en nogada néven)
Hozzávalók:
6 tölteni való nagy zöldpaprika
3/4 csésze tejszín
1/2 kávéskanál cukor
1/4 csésze sűrített tej
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél
1 gránátalma, darabokra szedve
25 dkg darált sertés- vagy marhahús
3 gerezd fokhagyma
1/4 fej vöröshagyma hámozva, apróra vagdalva
1 evőkanál disznózsír (esetleg étolaj)
1 alma meghámozva, kimagvazva, kockázva
2 evőkanál vagdalt mandulabél
1/4 kávéskanál őrölt fahéj
csipetnyi szerecsendió
1/4 kávéskanál köménymag
1 köteg zöldpetrezselyem
2 evőkanál mazsola, meleg vízbe áztatva
3 tojás
Rövid idejű sütéssel kapassuk meg a paprikákat, hogy külső héjuk lehámozható legyen, a
sült paprikákat hámozzuk meg, magvazzuk ki.
A darált húst egy nagyobb lábasban közepes tűzön zsíron süssük meg. Amikor megsült,
adjuk hozzá a fokhagymát, hagymát, almakockát, mandulát és a fűszereket. Kissé
megsózva, megborsozva öt percig pároljuk együtt. A sült húst töltsük a paprikákba.
A tojásfehérjéből verjünk kemény habot. A habba keverjük bele a tojássárgáját és egy
csipetnyi sót. Mártsuk meg a töltött paprikákat a tojásban, és úgy süssük ki,
aranybarnára.
A tejszínhez keverjük hozzá a dióbelet, a cukrot és a sűrített tejet. Az így kapott diókrémet
töltsük a frissen kisült töltött paprikákra, és hintsük meg a gránátalma darabkáival és
kevés maradék petrezselyemmel.
Mexikó (és Magyarország) nemzeti színeiben fog pompázni ez az ünnepi étel.
RÓMAI CSEMEGE
(ókori különlegesség)

A régi római patríciusok kedvelt csemegéje az őszi súlyára meghízott nagy pele volt. A
pele egy kistermetű rágcsáló. A fennmaradt pergamentekercsek szerint szegény pelét
tölgymakkal, gyümölcsökkel felhizlalták, majd sütve, mézzel, dióval körítve tálalták a
híres-hírhedt római lakomákon. Ez a sajnálatos szokás, ha nem is a régi formájában, de
napjainkig fennmaradt a Földközi-tenger vidékén, dacára annak, hogy napjainkban a
pelefélék családjának minden európai faja nemzetközi védelem alatt áll.
Ezért pontos receptet nem közlök, mert az már természetkárosításnak minősülne.
SERTÉSSZELET PARADICSOMOS-DIÓS SZÓSSZAL,
KUKORICAMUFFIN KÖRETTEL
(egy német szakácsverseny receptjei közül)
Hozzávalók 4 személyre:
75 dkg paradicsom
1 hagyma, 2 apró piros erőspaprika
1/2 citrom, 1 köteg koriander
10 dkg dióbél
75 dkg sertéshús
só, bors, paprika
3-4 evőkanál étolaj
1 kávéskanál erős paprikakrém
1 dl zöldségleves, 1 leveskockából
0,2 dl erős pálinka
Először a diós-paradicsomos szószt készítjük elő. A paradicsomok héját úgy tudjuk
lehámozni, hogy kereszt alakú vágást ejtünk rajtuk, forró vízbe dobjuk, onnan kivéve
hideg vízbe merítjük. Ezután hámozhatók. Ha akarjuk, a paradicsommagot is
kiszedhetjük. A paradicsom húsát kockákra vágjuk.
A hagymát apróra vágjuk. Az erőspaprikák erejét és magját kivágjuk, a húsát
apróra vágjuk. A citrom héját lereszeljük, a levét kifacsarjuk. A megmosott,
megszárított korianderleveleket durvára vágjuk. A dióbelet pedig közepesen
durvára.
A húst borssal, sóval bedörzsöljük, és a paprikakrémmel is megkenjük. Olajon
mindkét oldalát kisütjük.
Kivesszük az olajból, amiben ezután a hagymát pároljuk meg, üvegesre. Hozzáadjuk a
paprikahúst, a dióbelet és a paradicsomot.
Visszatesszük a húst is, megsózzuk, megöntjük a zöldséglevessel és a citromlével, végül
meghintjük a reszelt citromhéjjal. 15 percig közepes tűzön pároljuk.
Kivesszük a húst, és felszeleteljük. A szószt megkóstoljuk, korianderlevéllel és pálinkával
ízesítjük. A szószt tálaláskor a képen látható módon öntjük a hússzeletekre.

A kukorica-muffin köret hozzávalói (kb. 6-8 darabra):
10 dkg kukoricaliszt
12,5 dkg liszt,
2 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál só
1 tojás
7,5 dkg főtt konzerv-kukoricaszem
1 kisebb zöldpaprika
1 dl tejföl
1 dl étolaj
vaj és kukoricaliszt a sütéshez
A sütőt 200 C°-ra előmelegítjük. A muffinsütő formákat kivajazzuk, kukoricaliszttel
meghintjük.
Egy tálban összekeverjük a kukoricalisztet, lisztet, sütőport, sót. A konzerv
csemegekukorica-szemeket lecsöpögtetjük. A paprikát megmossuk, kicsumázzuk, apróra
vagdaljuk. Mindent összekeverünk.
A tojást a tejföllel és az étolajjal elkeverjük. A tojásos keveréket is belekeverjük a lisztes
keverékbe. Az így kapott tésztával mintegy 2/3-ig töltjük meg a muffinsütő formákat.
Meleg sütőben 20 percig sütjük. A sütőből kivéve melegen tesszük tányérra a sertésszelet
mellé.
A dió leírása és botanikája

Kalácsok
Vázlat:
Almás, mazsolás, diós kalács
Áfonyás diós kalács
Áfonyás, narancsos diós kalács
Bajor almás-diós kalács
Banános, csokoládés, diós kalács
Banános-diós kalács
Banános-diós kalács 2
Barackos diós kalács
Cuxhaveni karácsonyi kalács
Datolyás diós kalács
Diós cheddarsajtos kalács
Diós, datolyás, majonézes kalács
Diós és mogyorós kalács
Diós gesztenyemézes kalács
Diós mazsolás kalács

Diós mazsolás kalács 2
Egytálas banános diós kalács
Gyümölcsös kalács dióval
Hutzelbrot
Indiai diós kalács
Kaliforniai diós kalács
Mangós diós kalács
Narancsos, barackos, diós kalács
Olasz diós lekváros kalács
Sütőtökös diós kalács
ALMÁS, MAZSOLÁS, DIÓS KALÁCS
(francia recept, Lilou receptje)
Hozzávalók egy 25 cm-es sütőformához:
13 dkg búzaliszt
5 dkg rizsliszt
2 tojás
10 dkg cukor
10 dkg vaj
1 zöld alma, reszelve
1 maréknyi (vagy több) darabos dióbél
2 maréknyi (vagy több) mazsola
1/2 kávéskanál fahéjpor
1/2 tasak sütőpor
1/2 kávéskanál sütőszóda
csipetnyi só
A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő.
A vajat megolvasztjuk.
Egy tálban a tojásokat elkeverjük a cukorral, hogy gyöngyözően habos legyen. Ekkor
apránként, folytonos keverés közben hozzákeverjük a kétféle lisztet, majd a
megolvasztott, de már meghűlt vajat is.
A következő fázisban keverjük bele folyamatos keverés közben az almareszeléket, a
dióbelet, a fahéjport és a sót. végül a sütőport és a sütőszódát is.
Borítsuk a tésztát kivajazott, lisztezett sütőformába, és borítsuk le sütőpapírral. Tegyük be
a sütőbe, és 35-40 percig süssük. Kés beszúrásával ellenőrizhetjük a sülést. Ha tisztán
húzható ki, kalácsunk megsült.
Mielőtt felvágnánk, hagyjuk teljesen kihűlni.

ÁFONYÁS DIÓS KALÁCS
(amerikai recept)
Hozzávalók 2 nagy vagy 6 kicsi veknihez:
4 csésze liszt
2 csésze cukor
3 kávéskanál sütőpor
2 kávéskanál só
1 kávéskanál sütőszóda
1,5 csésze narancslé
4 evőkanál vaj
2 evőkanál reszelt narancshéj
2 tojás, felverve
3 csésze vörösáfonya vagy áfonyalekvár
1,5 csésze dióbél
Ez a kalács - amerikai szokás szerint - muffin módjára készül, vagyis a legegyszerűbben.
A sütőt 180 C°-ra kell előmelegíteni. Az összes száraz hozzávalót keverjük össze előbb,
majd folyamatosan a nedves hozzávalókat. Az áfonyát és a dióbelet hagyjuk a végére.
A tésztát kivajazott kenyérsütő formába töltjük. Nagy veknihez 50-55 percnyi sütési idő
kell, a kisebbekhez 30-35 perc elég. Beleszúrt tűvel ellenőrizzük, belül is megsült-e.
Ha megsült, előbb a sütőformában hűtsük legalább 10 percig, mielőtt megpróbálnánk a
formából kivenni.

ÁFONYÁS, NARANCSOS DIÓS KALÁCS
(amerikai recept)
Hozzávalók 2 veknihez:
3 csésze liszt
1 csésze cukor
1 evőkanál sütőpor
1/2 kávéskanál só
1/4 kávéskanál sütőszóda
1 tojás, elkeverve
1 egész és 2/3 csésze tej

1/4 csésze étolaj
3/4 csésze vagdalt dióbél
1 csésze vörösáfonya
1 narancs héja, reszelve
Egy keverőtálban keverjük a liszthez a cukrot, sütőport, sütőszódát, sót.
Egy másik tálban a tejhez az elkevert tojást és az olajat. Öntsük a lisztes keverékhez,
folyamatosan keverve. Amikor teljesen egynemű a tészta, a dióbelet, a reszelt
narancshéjat, végül az áfonyát keverjük bele.
Töltsük a tésztát két kenyérsütő formába. 180 C°-on 40-45 percig kell sütni.
A kihűlt kalácsot takarjuk le, és csak másnap vágjuk fel.
BAJOR ALMÁS-DIÓS KALÁCS
(német recept)
Hozzávalók 2 veknihez:
2 csésze reszelt alma
1/2 csésze darabos, vagdalt dióbél
2/3 csésze vaj
2 egész és 2/3 csésze cukor
4 tojás
2/3 csésze víz
3 egész és 1/3 csésze liszt
2 kávéskanál sütőszóda
1 kávéskanál fahéjpor
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg
1 kávéskanál só
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Kenjünk ki vajjal két 20x10 cm-es kenyérsütő formát.
Mixerrel közepes fordulaton keverjük ki a vajat a cukorral. Üssük és keverjük bele a
tojásokat, majd a reszelt almát, a levével együtt, és egészítsük ki a félcsészényi- egy
csészényi vízzel. Az egészet mixeljük össze.
Egy tálban keverjük össze a lisztet, a sütőszódát, a fűszereket és a sót, majd öntsük a
krémes keverékhez. Amikor elmixeltük, adjuk hozzá a dióbelet.
Osszuk a tésztát két veknire, és süssük kb. egy órán keresztül. A sülést tűpróbával
ellenőrizzük.
A sütőből kivéve 10 percre tegyük hűvös helyre, és csak aztán borítsuk ki a sütőformából.
Reggeliként, villásreggeliként fogyasszuk, vastag szeletekben. Ízlés szerinti társításban,
almalével, krémsajttal, stb.

BANÁNOS, CSOKOLÁDÉS, DIÓS KALÁCS
(amerikai recept)
Hozzávalók 8 személyre:
2,25 csésze liszt
1 kávéskanál sütőszóda
1/2 kávéskanál só
1/2 kávéskanál fahéjpor
10 dkg vaj, + egy kevés a sütőformába
3/4 csésze cukor (lehet valamivel több is)
2 nagy tojás
3 közepes nagyságú, túlérett banán húsa, összetörve
2/3 csésze zsíros joghurt
1 kávéskanál vanília-kivonat
12 dkg félédes csokoládé, darabokra törve
1 csésze durvára vagdalt, pirított dióbél
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és vajazzuk ki a kenyérsütő formát.
A liszthez keverjük hozzá a sütőszódát, fahéjport, sót.
Egy közepes méretű tálban verjük fel a vajat a cukorral, habosra. Amikor megvagyunk
vele, üssük bele a tojásokat egyenként, és azokkal is veressük a vajhabot. Ha teljesen
elkeveredett mindkét tojás, keverjük bele a banánhúst, a joghurtot és a vaníliát.
Keverékünknek kocsonyásnak kell kinézni.
Mixer segítségével, alacsony fokozaton keverjük apránként a lisztet a tálba. Addig
keverjük, amíg teljesen el nem keveredik. Ekkor tegyük bele a diót és a csokoládét.
Töltsük a tésztát a sütőformába, a tetejét simítsuk el.
Addig süssük, amíg a belseje is át nem sül, ez kb. 35-40 perc. Beszúrt tűvel ellenőrizhetjük
a sülést.

BANÁNOS-DIÓS KALÁCS
(spanyol recept)
Hozzávalók:
1 nagy tojás
1 és 2/3 csésze liszt
2/3 csésze tört dióbél
2/3 csésze cukor
1/3 csésze teljes tej
1/4 csésze vaj, vagy margarin
2 érett banán
2 kávéskanál élesztőpor
esetleg 1/2 kávéskanál citromlé
Egy hosszúkás sütőformát vajazzunk ki. Jól melegítsük elő a sütőt.
A tojást, a margarint, a tejet, a citromlevet és a banánokat turmixoljuk össze.
Az élesztőport a cukorral és a liszttel keverjük össze, és ezt a keveréket is adjuk a banános
keverékhez, valamint a dióbelet is. Jól keverjük össze.
A kalácsot közepes tűzön süssük, 1 órán át. A sülést tű beszúrásával ellenőrizzük, míg a tűt
tisztán nem tudjuk kihúzni.
BANÁNOS-DIÓS KALÁCS 2
(amerikai recept)
Hozzávalók:
2 csésze liszt
1 kávéskanál szódabikarbóna
1/2 kávéskanál fahéj
1/4 kávéskanál fűszerkeverék
10 dkg langyos vaj vagy margarin
1 csésze cukor
2 tojás (szobahőmérsékletű)
3 db túlérett banán
1/2 csésze dióbél
A cukrot teljesen keverjük el a vajban. Keverjük hozzá a tojásokat, és addig keverjük,
amíg sima, pelyhes nem lesz. Keverjük bele a banánokat is, előbb alacsony, majd egyre
magasabb fordulatszámon. A száraz hozzávalókat, végül pedig a dióbelet is keverjük
hozzá.
Töltsük a tésztát kizsírozott sütőformába, és egy órán át süssük. Akkor jó, ha a
fogpiszkálót tisztán lehet kihúzni belőle.

BARACKOS DIÓS KALÁCS
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1,5 csésze liszt
0,5 csésze rizsliszt
1,5 kávéskanál sütőpor
0,5 kávéskanál sütőszóda
1/4 kávéskanál só
1 evőkanál reszelt citromhéj
0,5 csésze vagdalt, pirított dióbél
12 db aszalt barack, apróra vagdalva
1 evőkanál hántolt napraforgómag
2 nagy tojás
3/4 csésze cukor
6 evőkanál olvasztott vaj
0,5 csésze tej
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és készítsünk egy sütőrácsot a sütő közepére. Kenjünk ki
vajjal és lisztezzünk be egy 23x12 cm-es sütőformát.
Keverjük össze a kétféle lisztet, sütőport, sütőszódát, sót, citromhéjat, barackot,
napraforgót és diót, és a keveréket tegyük félre.
Egy nagyobb tálban keverjük össze a tojásokat a cukorral, olvasztott vajjal és a tejjel.
Veressük mixerrel össze. Három részletben adagoljuk és keverjük az így kapott krémbe a
száraz keveréket. Jól keverjük össze.
A kapott tésztát töltsük az előkészített formába, és simítsuk el a tetejét egy nedves
spatulával.
Addig süssük, amíg a beleszúrt tűt tisztán nem tudjuk kihúzni, vagyis majdnem egy óráig.
Hűlni rácsra tegyük ki, öt percig a sütőformában, utána kiborítva.
Levegőtől elzárva szobahőmérsékleten 2-3 napig friss marad, lefagyasztva pedig akár egy
hónapig is.

CUXHAVENI KARÁCSONYI KALÁCS
(német recept)
Hozzávalók:
12,5 dkg vaj vagy margarin
50 dkg porcukor
62,5 dkg liszt
12,5 dkg dióbél
12,5 dkg apró mazsola
2 tojás
1 teáskanál só
1 teáskanál őrölt fahéj
1 teáskanál szerecsendió
4 dl almalé
Míg a sütő 180 C°-ra felmelegszik, a vajból és a cukorból sima krémet keverünk.
Hozzáadjuk a tojást, és jól eldolgozzuk.
A lisztet, a sót, a fahéjat, a szerecsendiót összekeverjük, és adagonként, az almalével
váltakozva hozzákeverjük a krémhez, míg egynemű tésztát nem kapunk.
A dióbelet akkora darabokra vagdossuk, mint a mazsola, és mindkettőt beledolgozzuk a
tésztába. 20x30 cm-es, 5 cm magas falú, jól kivajazott, kilisztezett tepsibe simítjuk a
tésztát.
180 C°-on 35 percig sütjük. A sülést tűvel ellenőrizhetjük. Ha megsült, a sütőformában
engedjük kihűlni, mielőtt a szeletelésbe kezdenénk.
DATOLYÁS DIÓS KALÁCS
(skót recept)
Népszerű sütemény a skót teaházakban, ahol "házi" változataival
találkozhatunk. Az itt közölt recepttől eltérően két kisebb vekni
formájában is elkészíthető.

Hozzávalók:
1 csésze forró víz
1 csésze datolya, mag nélkül, apróra vagdalva
1 kávéskanál sütőszóda (szódabikarbóna)
12,5 dkg vaj
12,5 dkg (1 csésze) cukor
1 tojás
25 dkg (2 csésze) liszt
1/2 csésze vagdalt dióbél
néhány csepp vanília-kivonat
Öntsük a forró vizet a datolyadarabokra, és szórjuk rá a sütőszódát is. Tegyük félre állni.
A cukorból és a vajból verjünk krémet, verjük hozzá a tojást is, és amikor egyenletes,
fokozatosan adagolva keverjük hozzá a lisztet. Utána a dióbelet is. Jól keverjük el.
Végül a datolyát a vízzel együtt keverjük a tésztába, és cseppentsünk bele kevés vaníliakivonatot. Keverjük teljesen bele.
Előmelegített sütőben, kivajazott tepsiben 170 C°-on süssük ki.
Teasüteményként fogyasszuk, délutánonként.
És itt a datolyás diós kalács egy "házi" változata, a datolyás, aszaltszilvás diós kalács. Jó
étvágyat hozzá!
Hozzávalók:
8 dkg aszaltszilva, előző este beáztatva
12,5 dkg lágy vaj
17,5 dkg barna cukor
2 tojás, gyengén felverve
12,5 dkg teljes őrlésű liszt
12,5 dkg fehérliszt
csipetnyi só
1 csapott kávéskanál sütőpor
12,5 dkg durvára vagdalt dióbél
8 dkg kimagvazott, vagdalt datolya
3-4 evőkanál tej
Az aszaltszilvát csepegtessük le, magvazzuk ki, vágjuk darabokra.
A vajból és a cukorból keverjünk világos, habos krémet. A tojást apránként keverjük,
verjük a krémhez.
A lisztet, a sót, a sütőport ugyancsak fokozatosan, lehetőleg egy fémkanállal keverjük a
tésztába.
Amikor a tészta már egyenletes, az aszaltszilvát, a datolyát és a dióbelet akkor keverjük
bele. És a tejet is ekkor, a végén öntjük, keverjük bele, amennyi kell.
A tésztát kivajazott sütőformába töltjük, és elegyengetjük. 180 C°-on egy bő órán át

sütjük, amíg úgy nem ítéljük, hogy belül is átsült.
DIÓS CHEDDARSAJTOS KALÁCS
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1/2 csésze lágy vaj
1 csésze cukor
2 tojás
1 kávéskanál vaníliás cukor
2 csésze liszt
2 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál sütőszóda
1/4 kávéskanál só
1 csésze tejföl
1/4 csésze tej
1 csésze reszelt cheddar sajt
1 csésze apróra vágott aszalt alma
1/2 csésze darabos tört dióbél
A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő, és kivajazunk egy 22x13 cm-es sütőformát.
A vajat és a cukrot mixerrel közepes fordulatszámon krémesre keverjük. Hozzákeverjük a
tojást és a vaníliás cukrot.
A lisztet, a sütőport, a sütőszódát és a sót egy kisebb tálban keverjük össze, majd úgy
öntjük fokozatosan a krémhez, hogy közben alacsony fordulatszámon állandóan keverjük.
Közben a liszttel váltakozva a tejfölt és a tejet is belekeverjük. De liszttel fejezzük be.
Mindent keverjünk jól össze, az aszalt almát, a reszelt sajtot és a dióbelet csak a végén
keverjük bele. Simítsuk a tésztát az előkészített sütőformába.
50-55 percig süssük, amíg a beleszúrt tű tisztán nem húzható ki belőle. Sütés után a
formában hűtsük 15 percig, majd onnan kivéve helyezzük rácsra a teljes kihűlésig.
Fóliával leborítva szobahőmérsékleten tárolható.
DIÓS, DATOLYÁS, MAJONÉZES KALÁCS
(francia recept)
Hozzávalók:
2,5 csésze (30 dkg) liszt
3/4 csésze (15 dkg) cukor
1 kanál sütőpor
csipetnyi só
1 csésze (10 dkg) darabos dióbél
2,25 csésze (17,5 dkg) datolya
2 tojás
3/4 csésze (1,75 dl) víz
1/2 csésze majonéz

1,5 kávéskanál vaníliakivonat
Vajazzunk és lisztezzünk be egy 23 x 13 x 8 cm-es sütőformát. Vagy több kisebbet, ha
zsömlenagyságú kalácsokat szeretnénk. A sütőt melegítsük elő 180 C°-ra.
Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot,
sütőport, sót, dióbelet. A datolyákat vágjuk darabokra,
és azt is keverjük bele.
Egy kisebb tálban a tojásokat verjük kissé fel, majd
keverjük hozzá a vizet, majonézt, vaníliát. Addig
keverjük, amíg egynemű masszát nem kapunk. Ezt a
folyékony keveréket öntsük a nagy tál tartalmához, és
alaposan keverjük össze.
A nyerstésztát egy kanál segítségével tegyük át a sütőformába. Mintegy 50 percig süssük.
(A zsömlenagyságúaknak 30 perc elég.)
Ha nem fogy el egyszerre, a kalács le is fagyasztható.
DIÓS ÉS MOGYORÓS KALÁCS
(spanyol recept)
Hozzávalók:
50 dkg liszt, élesztőporral elkeverve
35 dkg cukor
25 dkg vaj
10 dkg tört, darabos dióbél
10 dkg apróra tört mogyoró
4 tojás
1,5 csésze tej
kevés porcukor
A vajat a cukorral krémmé dolgozzuk. A tojások sárgáját
egyenként keverjük bele, fakanállal jól dolgozzuk el.
A lisztet a tejjel keverjük el. Keverjük egybe a krémmel, majd a habbá vert tojásfehérjét
is adjuk hozzá.
Osszuk kétfelé, az egyikbe a diót, a másikba a mogyorót dolgozzuk be. A két részt
egyformán dolgozzuk ki.
Kivajazott, lisztezett tepsiben 175 C°-on egyszerre süssük a két kalácsot. Egy órán át kell
sütni, addig, amíg a próbaként beleszúrt tű már nem lesz ragacsos.
Vegyük ki, és kifordítva hűtsük le. Kevés szitált porcukorral hintsük meg.
Teához, uzsonnához, reggelihez, italokhoz ajánlott. Ha több napra el akarjuk tenni,
műanyag zacskóban friss marad, ne fagyasszuk le.

DIÓS, GESZTENYEMÉZES KALÁCS
(francia recept)
Hozzávalók:
10 dkg (vagy több) dióbél
2 evőkanál gesztenyeméz
2,5 dkg vagy több) cukor
2 tojás
15 dkg liszt
7 dkg lágy vaj
5 dkg sózott vaj
1 pohár joghurt
kevés szódabikarbóna
Melegítsük elő a sütőt. A dióbelet vagdaljuk darabosra, de ne legyen lisztszerű.
Egy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, a dióbelet és a vajat, lehetőleg egyenletesre.
Formáljunk a keverékben egy mélyedést, és töltsük bele a tojásokat, a joghurtot és a
mézet. Gyúrjuk tésztává.
Vajazzunk és lisztezzünk ki egy sütőformát. Mielőtt a tésztát beletennénk, közvetlen előtte
gyúrjuk bele a szódabikarbónát. (Egyébként a kalács szétdurranhat a sütőben.)
Körülbelül félóráig süssük, a sülést tűvel, villával ellenőrizhetjük.
Megjegyzés: Ha nincs gesztenyemézünk, másféle méz is használható, csak az a lényeg,
hogy jellegzetes íze legyen.

DIÓS MAZSOLÁS KALÁCS
(amerikai recept)
Hozzávalók egy veknihez (kb. 12 szelet):
3/4 csésze mazsola
1 csomag élesztőpor
2 csésze langyos víz
2 evőkanál méz
2,75 csésze teljes őrlésű liszt
1,75 csésze fehérliszt
2 kávéskanál só
1 csésze durvára vagdalt dióbél
Egy nagy keverőedényben keverjük össze a mézet fél csésze langyos vízzel. Keverjük bele

az élesztőport, hogy feloldódjon. Addig hagyjuk állni, amíg habos nem lesz, ez kb. 5 perc.
Ekkor a maradék 1,5 csésze langyos vizet is keverjük bele.
Most töltsük bele a többi lisztet és a sót, de egy kevés lisztet tartalékoljunk. Keverjük jól
össze. Végül a tartalék lisztből annyit adjunk hozzá keverés közben, hogy a tészta elváljon
az edény falától.
Sima, száraz konyhaasztalra szórjunk kevés lisztet, és a tésztát arra borítva kézzel gyúrjuk
5-10 percig. Ha még kívánja, adhatunk hozzá lisztet. A tészta sima, rugalmas legyen, de ne
túl száraz.
Olajozzunk ki egy nagyobb tálat, és tegyük bele a tésztát kelni. Konyharuhával lefedve
tegyük félre meleg helyre. Másfél óra alatt kétszeresére dagad.
Amikora tészta megkelt, borítsuk újra az újból belisztezett konyhaasztalra, és gyúrjuk
bele a mazsolát és a dióbelet. Formáljuk ízlésünk szerinti veknivé a tésztát.
A sütőforma alját béleljük ki sütőpapírral, és fektessük bele a veknit. Ruhával lefedve
hagyjuk állni további félórán át, hogy újból a kétszeresére keljen.
Melegítsük elő a sütőt legalább 200 C°-ra. A veknit szórjuk be vízzel, és a tetején késsel
vágjunk egy bemetszést. Szórjuk meg liszttel.
Negyedórán át süssük magas hőmérsékleten, utána csökkentsük kissé a hőfokot, és süssük
további félórán át, amíg szép barnára nem sül. Mielőtt felvágnánk, rácson hűtsük ki.
DIÓS MAZSOLÁS KALÁCS 2
(orosz recept)
Hozzávalók:
20 dkg vaj
0,5 csésze tej
1 csésze kristálycukor
2 evőkanál kakaópor
0,5 csésze mazsola
0,5 csésze darált dióbél
4 tojás
2 kávéskanál sütőpor
liszt
A vajat megolvasztjuk, a tejjel, kakaóporral, porcukorral keverjük össze, majd hagyjuk
lehűlni.
Amikor lehűlt, belekeverjük a mazsolát, dióbelet, a tojásokat, sütőport, végül annyi
lisztet, hogy kalácstésztát kapjunk.
Vajazott, lisztezett sütőformában megsütjük, és amikor a képen látható színt kapta,
kivesszük a sütőből. Kihűlés után jó étvággyal megesszük.

Készítik sütőpor helyett élesztővel is, kakaó nélkül. Ekkor a
hozzávalói:
2,5 csésze liszt
1 csésze tej
0,5 csésze cukor
0,5 csésze mazsola
1 csésze darált dióbél
4 tojás
0,5 csésze vaj
0,5 kocka friss élesztő
1 kávéskanál só
Az élesztőt meleg vízben megfuttatjuk, majd az élesztőből, lisztből, sóból, cukorból,
vaníliás cukorból, a felvert tojásokból tésztát készítünk. Hozzáöntjük a megolvasztott
vajat is. Lefedjük, és 2-2,5 óráig kelesztjük.
A mazsolát meleg vízbe áztatjuk, a diót megdaráljuk.
A megkelt tésztát átgyúrjuk, belegyúrjuk a mazsolát és
a dióbelet. Újabb egy órán át kelesztjük.
Vajjal kikenünk, liszttel meghintünk egy sütőformát,
és beleborítjuk a megkelt tésztát. Még a formában is
hagyjuk félórát kelni.
Mielőtt sütőbe tennénk, a kalács tetejét elkevert tojással kenjük meg, és megszórjuk
porcukorral. Közepesen meleg sütőben bő félórán át sütjük.
A kész kalácsot újból megszórhatjuk porcukorral.
EGYTÁLAS BANÁNOS DIÓS KALÁCS
(ausztrál recept)
Hozzávalók 8 személyre:
2 csésze fehér liszt
1 kávéskanál szódabikarbóna
1,5 kávéskanál fahéjpor
2/3 csésze kristálycukor
1 csésze nagyobb darabos dióbél
1 csésze tej
2 tojás
2 evőkanál étolaj
2 érett banán
2 csésze porcukor
2 csésze citromlé
A két érett banán húsát villával törjük pürévé.
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Zsírozzunk ki egy 6 cm mély, alapjánál 10,5x20,5 cm-es
kenyérsütő formát.

Az első négy, száraz hozzávalót egy nagyobb tálban keverjük össze, és keverjük bele a
dióbél 2/3-át is.
A tejet, a tojásokat, az étolajat és a banánpürét keverjük össze, és öntsük a lisztes
keverékhez. Óvatosan keverjük össze, ne durván.
A nyerstésztát töltsük az előkészített sütőformába, és a maradék dióbelet szórjuk a
tetejére.
50-55 percig süssük, amíg a belseje is meg nem sül. 10 percig a formában hagyjuk hűlni,
és csak utána borítsuk ki rácsra, hogy teljesen kihűljön.
A porcukrot ugyanannyi citromlével keverjük sűrűre. Mikrohullámú sütőben 20 percig
magas fokozaton forgassuk, amíg folyós nem lesz. Kenjük a kihűlt kalácsra.
GYÜMÖLCSÖS KALÁCS DIÓVAL
(spanyol recept)
Hozzávalók:
10 dkg vaj
22,5 dkg cukor
2 tojás sárgája
10 dkg mazsola
0,75 dl rum
15 dkg liszt
1 csapott kávéskanál sütőpor
1/2 csésze cseresznyebefőtt, lecsepegtetve
1/2 csésze aszalt gyümölcs
1/2 csésze darabos dióbél
2 tojás fehérje
A mazsolát egy csészében öntsük meg a rummal, és néhány percig álljon rajta a rum. Az
aszalt gyümölcsöt vágjuk apró darabokra.
A vajból és a cukorból verjünk krémet. A krémhez keverjük hozzá egyenként a két tojás
sárgáját.
A sütőport keverjük a lisztbe.
Csöpögtessük le a mazsoláról a rumot, és a rumot is tegyük félre. A mazsolát keverjük
össze a cseresznyével, a dióbéllel és az aszalt gyümölccsel. A gyümölcskeverékre öntsük
annyi lisztet, hogy a liszt jól bevonja a mazsolát, az aszalt gyümölcsöket.
Ezután a gyümölcsöket teljesen keverjük össze a liszttel, valamint a krémmel. A rumot is
keverjük a tésztához, és géppel könnyű, levegős tésztát keverjünk. Verjünk a
tojásfehérjéből habot, és a tojáshab bekeverésével is könnyítsük a tésztát.
Töltsük a tésztát sütőformába, amit előzőleg kivajaztunk, beliszteztünk, és a tésztára
borítsunk szintén vajazott, lisztezett sütőpapírt. Negyedóráig süssük erősen meleg sütőben,
majd csökkentett lángon még háromnegyed órát.

Sütés után rácsra borítsuk ki a kalácsot, és ott hagyjuk kihűlni.
A kalácsot mázzal is boríthatjuk, amit egy fél tojás fehérjéből, egy csésze porcukorból
keverünk, néhány csepp citromlével. Ezzel öntjük meg a kész kalácsot, és feles
dióbelekkel is dekorálhatjuk.
HUTZELBROT
(német karácsonyi kalács)
Hozzávalók:
75 dkg liszt
50 dkg aszalt szilva
50 dkg aszalt körte
12,5 dkg mandula
12,5 dkg dióbél
12,5 dkg füge
5 dkg datolya
5 dkg kandírozott citrom
5 dkg kandírozott narancs
10 dkg aprószemű mazsola
10 dkg nagyszemű mazsola
5 dkg cukor
5 dkg élesztő
1/2 citrom lereszelt héja
1 kávéskanál fahéjpor
1 kávéskanál szegfűszeg por
1 evőkanál ánizs
1 teáskanál só
és a díszítéshez még mandula és kandírozott citrom
Az aszalt szilvát félbevágjuk, az aszalt körtével kissé főzzük. A szilváról és a körtéről a
levet lerázzuk, és a főzőlevet félretesszük.
A megfőzött gyümölcsöket durva darabokra vágjuk. Mindkét mazsolát meleg vízben
mossuk meg. A mandulát, a diót, a datolyát és a fügét durva darabokra vágjuk. A
kandírozott citromot és narancsot kis kockákra vágjuk.
A felsorolt hozzávalókat melegen tartjuk.
Az élesztő feléből kevés vízzel és liszttel kovászt készítünk, és állni hagyjuk, amíg
buborékot nem képez.
Ezután a maradék élesztőt vízben elkeverjük, és a kovászhoz adjuk. Elkeverjük a liszttel
és annyi - melegen tartott - szilvalével, hogy szép szilárd tészta jöjjön létre.
Erősen belegyúrjuk a melegen tartott többi hozzávalót is.
Egy kendővel letakarjuk, meleg helyen kelni hagyjuk.
Később ízlés szerint kisebb vagy nagyobb kalácsokat formálunk belőle. A kalácsokat
tovább kelesztjük.

Sütés előtt mandulával és kandírozott citrommal díszítjük, és szilvalével megkenjük.
A kalácsokat 200 C°-on 35 percig sütjük. A sütés vége előtt a maradék szilvalével még
egyszer megkenjük.
INDIAI DIÓS KALÁCS
Különlegesség. Nem kell hozzá élesztő, és nem
sütőben, hanem gőzben, gyümölcspároló edényben
készül.
Hozzávalók:
2,5 csésze liszt
1 csésze apró darabos dióbél
2 tojás
1 csésze tej
1/2 csésze cukor
2 kávéskanál sütőpor
1 evőkanál méz
csipetnyi só
A liszthez keverjük hozzá a sütőport, a sót és az apró dióbelet.
Verjük fel a két tojást, és a mézzel, cukorral dolgozzuk össze
alaposan. A tejet is keverjük, dolgozzuk bele. Öntsük a diós
liszthez, és fakanállal jól keverjük össze a tésztát.
Zsírozzunk ki egy lapos aljú tálat, hasonlót a képen
láthatóhoz, és töltsük bele a tésztát. Fedjük le alufóliával.
Szorítsuk a fóliát szorosan a tálra, hogy gőzölés közben ne
kerüljön gőz a kalácsba.
Gyümölcspároló fazékban fogjuk gőzölni a diós kalácsot.
Töltsünk az alsó részébe legalább 3 pohár vizet, és a felső
részébe helyezzük a lezárt tálat a tésztával. A forrástól
számított 30 perc párolás után a vizet utána kell tölteni az
alsó részben. Amikor újból felforrt a víz, már csak 5-10 percig
kell tovább párolni. Ekkor lezárjuk a tüzet, és helyben
hagyjuk az edényt teljesen kihűlni.
Amikor a fazék kihűlt, akkor vesszük ki a kalácsos tálat. Hagyjuk a kalácsot is teljesen
kihűlni, csak aztán vágjuk fel. Meglepően lágynak fogjuk találni. Másnapra fog
megszilárdulni.
Reggelire ajánlott.

KALIFORNIAI DIÓS KALÁCS
(amerikai recept)
Az igazi kaliforniai kalács utánozhatatlan ízét a diótól és a
melasztól kapja. Mindkettő egyben ásványi anyagokkal is
gazdagítja elfogyasztóját.
Hozzávalók 12 kalácshoz:
3 csésze teljes őrlésű liszt
1 csomag élesztőpor
1 evőkanál cukor
1/2 kávéskanál só
1/2 csésze vagdalt dióbél
1/3 csésze mazsola
1,25 csésze alacsony zsírtartalmú tej + 1 evőkanállal a megkenéshez
3 evőkanál melasz
3 evőkanál margarin vagy vaj
kevés étolaj
1 tojás
Egy nagy keverőtálban mixerrel keverjük össze a lisztet, az élesztőt, a cukrot, a dióbelet és
a mazsolát, majd tegyük félre.
Forraljuk fel az 1,25 csésze tejet, és keverjük hozzá a melaszt és a margarint. Tegyük
félre, hogy hűljön egy kicsit, de azért meleg maradjon. Ezután fokozatosan adagoljuk
hozzá a lisztes keveréket, állandó keverés mellett. Kézzel gyúrhatjuk, vagy lassú fokozatú
mixerrel keverhetjük. Végül tésztánk nedves állagú maradjon, ne essen szét.
Borítsuk ki egy belisztezett gyúródeszkára, és kézzel gyúrjuk további 10 percig. A kész
tésztát beolajozott tálba rakjuk, és fordítsuk meg, hogy mindkét fele olajos legyen.
Borítsuk le konyharuhával, és tegyük langyos helyre félórára vagy háromnegyed órára,
mialatt tésztánk kétszeresére fog kelni.
A tészta nagy buborékait lukasszuk ki, és borítsuk ki a kelt tésztát lisztes gyúródeszkára.
Vágjuk 12 részre, és nyújsuk hengeresre. A hengerekből ízlésünk szerinti formájú
kalácsokat fonhatunk.
Gyengén olajozzunk ki egy tepsit, és helyezzük rá a kalácsokat. Kissé lapítsuk meg őket,
és borítsunk a tepsire egy konyharuhát. Hagyjuk tovább kelni, félórán át, illetve addig,
amíg újból a duplájára nem dagadnak. Addig verjük fel a tojást egy kanálnyi tejjel, és a
megkelt kalácsokat kenjük meg.
200 C°-ra előmelegített sütőben 10-15 percig süssük. Akkor jó, ha ujjunkkal
megkopogtatva már kopog. Rácson hűtsük ki.

MANGÓS DIÓS KALÁCS
(amerikai, kaliforniai recept)
Hozzávalók 1 veknihez:
1,25 dl (1/2 csésze) étolaj
1,75 dl (3/4 csésze) kristálycukor
2 tojás
1/2 kávéskanál vaníliás cukor
1,75 dl (3/4 csésze) hámozott mangókocka,
érett gyümölcsből
2 kávéskanál reszelt citromhéj
1 evőkanál citromlé
5 dl (2 csésze) liszt
1 kávéskanál sütőszóda
csipetnyi só
1,25 dl (1/2 csésze) dióbél
A mázhoz:
1 csésze porcukor
1 evőkanál apróra reszelt citromhéj
1-2 evőkanál citromlé
Egy nagyobb tálban simára keverjük az olajat a cukorral. A két tojást egyenként keverjük
hozzá, utána a vaníliás cukrot. Végül a mangót, citromhéjat, citromlevet.
Egy közepes méretű tálban keverjük a liszthez a sütőszódát és a sót. Öntsük a lisztet a
tojásos keverékbe, és keverjük el teljesen. Ekkor szórjuk bele a dióbelet.
A tésztát 22x11 cm-es kenyérsütő formába töltsük, amit előzőleg kiolajoztunk. 180 C°-on
50 percig kell sütnünk. Sütés után néhány percig a formában hűtsük, utána tegyük ki
rácsra, tovább hűlni.
Mázat készítünk. Egy kisebb tálban a porcukorba keverjük a citromhéjat. Hozzáöntjük a
citromlevet, és egyenletesre keverjük. A kalácsveknire hintjük vagy kenjük.
Reggelire ajánlott, pirítós helyett. Ha máz nélkül készítjük, műanyagfóliába csomagolva
le is fagyaszthatjuk.
NARANCSOS, BARACKOS, DIÓS KALÁCS
(olasz recept, Ursula Ferrigno receptje)
Hozzávalók 1 veknihez:
12 dkg aszalt sárgabarack, de vigyázzunk, ne legyen kénezett
1 narancs héja
6 dkg vaj
1 dkg friss élesztő
20 dkg liszt
8 dkg cukor
8 dkg darabos dióbél
2 tojás
1 evőkanál méz

2 evőkanál narancslé
4 dkg darált dióbél
6 db aszalt barack, darabokra vágva
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és zsírozzunk, lisztezzünk ki egy 1,2 literes kalácssütő
formát.
12 dkg aszalt barackot a narancshéjjal konyhai robotgépben alacsony fokozatban
daráljunk össze. Ne daráljuk túl, ne készítsünk belőle gyümölcsvelőt, de ne legyen
darabos. Töltsük át egy lábasba, és adjuk hozzá a vajat. Melegítsük gyenge lánggal,
kavargassuk, amíg a vaj meg nem olvad, akkor vegyük le a tűzről.
Az élesztőt keverjük el két kanál vízzel, majd keverjük a liszthez. A cukrot és a 8 dkg
dióbelet is keverjük hozzá.
Verjük fel a tojásokat, és az olvasztott vajat a gyümölcsökkel együtt is dolgozzuk a felvert
tojásokhoz. Alaposan keverjük el. Öntsük a liszthez, és jól keverjük össze. Az így
összeállított tésztát töltsük az előkészített sütőformába, és a tetejét simítsuk el.
Egy és egynegyed órán át süssük, majd kivéve hagyjuk kihűlni.
Amíg a kalács sül, toppingot készítünk rá. Egy lábaskában felforraljuk a mézet a
narancslével, és még fél percig főzzük, kevergetve. A darált dióbelet egy kisebb tálba
tesszük, és ráöntjük a mézes narancslé felét. Az aszaltbarack-darabokat pedig a mézes
narancslé másik felébe rakjuk, és gyenge lángon egy percig melegítjük. A diót a kész
kalács tetejére rakjuk, középre, a barackot pedig kétoldalt mellé.
Csak teljesen kihűlt állapotban vágjuk fel.
OLASZ DIÓS LEKVÁROS KALÁCS
(északolasz, piemonti recept)
Hozzávalók:
30 dkg teljes őrlésű liszt
1 kávéskanál szárított élesztő
10 dkg durván darabos dióbél
2 tojás, enyhén felverve
0,8 dl tej
5 dkg lágy vaj
15 dkg narancslekvár
Keverjük az élesztőport a liszthez, majd utána a dióbelet,
tojást, tejet, vajat, narancslekvárt. Kézzel vagy géppel gyúrjunk belőle tésztát. Addig
gyúrjuk, amíg egynemű, finom tésztát nem kapunk.
Formáljuk veknivé, és tegyük egy jól kivajazott és lisztezett kenyérsütő formába.

Hagyjuk legalább 20 percig meleg helyen kelni, utána tegyük 180 C°-ra előmelegített
sütőbe. Addig süssük, amíg enyhén meg nem barnul, és belül is át nem sül, vagyis kb.
félóráig.
Amikor kész, helyezzük rácsra hűlni. Amíg hűl, megkenhetjük porcukor és sűrű narancslé
keverékével a tetejét.
Már langyosan is kínálhatjuk, vajjal, lekvárral.
SÜTŐTÖKÖS DIÓS KALÁCS
(amerikai recept)
Hozzávalók:
4 csésze teljes őrlésű liszt
2 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál sütőszóda
3/4 kávéskanál só
40 dkg pürévé tört sütőtök
2 csésze barna cukor
1 csésze hígítatlan almalé
4 nagy tojás
1/4 csésze étolaj
2 kávéskanál vaníliás cukor
1 csésze vagdalt dióbél
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és olajozzunk ki egy 23x12 cm-es kalácssütő formát.
Egy közepes méretű tálban keverjük a liszthez a sütőport, sütőszódát és a sót.
Egy nagyobb tálban ebben a sorrendben keverjük össze a sütőtök-pürét, cukrot, almalevet,
tojásokat, étolajat, vaníliás cukrot. Jó alaposan keverjük el.
A lisztet és a dió háromnegyedét is keverjük a nagy tálba, majd a nyers tésztát töltsük a
sütőformába. A maradék dióbél-darabokat szórjuk a vekni tetejére.
60-70 percnyi sütés elég ahhoz, hogy a belseje is átsüljön. Ezt beleszúrt tűvel
ellenőrizhetjük. Sütés után sütőformában, rácson hűtsük 10 percig, utána pedig a kalácsot
borítsuk ki a formából a rácsra, teljes kihűlésig.

A dió leírása és botanikája

Desszertek
Vázlat:
Banános diós sütemény, krémsajtos glazúrral
Barackos-túrós desszert
Diós köles-szuflé
Diós édesség
Diós gyümölcszselé
Égetett diókrém
Joghurt dióval, mézzel
Joghurt mézzel, kakukfűvel, dióval
Juharszirupos diós krém
Mézes-diós kehely
Ördögi almák
Pelamusi
Spot
Sütemény erdei gyümölcsökkel, dióval
Tejszínes, bonbonos csokoládékrém dióval
BANÁNOS DIÓS SÜTEMÉNY KRÉMSAJTOS GLAZÚRRAL
(amerikai recept, Kate Hopkins receptje)
Az édes sütemény és a savanykás glazúr meglepően jó ízhatást
ad.
Hozzávalók 16 adagra:
2 túlérett, már barnuló banán
1/2 csésze étolaj
2 tojás
1,5 kávéskanál vaníliás cukor
1 csésze tejszín
1,25 csésze cukor
1 kávéskanál sütőszóda
2 csésze liszt
1 kávéskanál sütőpor
1 csésze apróra vagdalt dióbél
24 dkg krémsajt
1/3 csésze tejföl
2 evőkanál lágy vaj
1 kávéskanál vaníliás cukor
1 csésze porcukor
1/2 csésze durvára vagdalt dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
A túlérett banánok húsát egy nagyobb tálban törjük pürévé. Kézi mixert használjunk.
Dolgozzuk hozzá az étolajat, a tojásokat, a tejszínt és a vaníliát.
Egy másik tálban keverjük össze a cukrot, lisztet, sütőport, sütőszódát. A száraz keveréket
lassacskán keverjük a banános keverékhez, hogy teljesen elkeveredjen. Keverjük bele az
egy csészényi apró dióbelet is.
A tésztát töltsük egy kivajazott 23x30 cm-es sütőformába. Kb. 35 percig süssük, hogy a
teteje megbarnuljon, állaga érintésre rugalmas legyen.
Amíg a sütemény sül, elkészítjük a glazúrt. Mixeljük össze a krémsajtot a tejföllel, vajjal,
vaníliával, cukorral.
Amikor a sütemény megsült, kihűlt, vágjuk szeletekre. Tálaláskor egy-egy szeletet
helyezzünk egy tányérra, kenjük meg glazúrral, és szórjunk rá dióbelet a félcsészényi
darabos dióból.
BARACKOS-TÚRÓS DESSZERT
(német recept)
Hozzávalók 2 személyre:
25 dkg érett sárgabarack
4 evőkanál sűrű gyümölcslé
15 dkg túró
15 dkg natúr lágy sajt
1 evőkanál dióolaj
1/2 teáskanál vaj
1 evőkanál cukor
4 dkg dióbél
2 db feles dióbél
A barack héját kereszt alakban hasítsuk be. A barackot merítsük forró vízeb, utána a
héját húzzuk le, a barackot vágjuk félbe, magozzuk ki. A húsát vágjuk kisebb darabokra,
egy evőkanál főzővízzel 5 percig pároljuk, majd dolgozzuk pürévé.
Keverjünk a pürébe egy evőkanál gyümölcslevet.
A A többi gyümölcsléhez adjuk a dióolajat, a túrót és a lágy sajtot, és habarjuk össze.
Töltsük ki két desszertes üvegpohárba, és töltsük rá a barackpürét.
A vajat olvasszuk meg, öntsük bele a cukrot, és azt is olvasszuk meg. A durvára vagdalt
dióbelet a vajas cukorban karamellizáljuk meg. Öntsük a desszert tetejére, és 1-1 db feles
dióbéllel díszítve szervírozzuk.

DIÓS ÉDESSÉG
(mexikói recept)
Hozzávalók:
2 csésze dióbél
4 tojás
8 dkg margarin
2 csésze cukor
4 evőkanál porcukor
1/2 evőkanál vaníliás cukor
1/2 csésze tej
A frissen darált dióbelet 2 csésze cukorral, valamint a 4 tojás sárgájával és a margarinnal
keverjük össze. A keveréket 1/2 csésze tejjel közepes lángon melegítsük, és ha meleg,
öntsük egy kivajazott tűzálló tálba. Most szórjuk rá a porcukrot és a vaníliás cukrot, és a
tetejére kenjük a felvert tojáshabot. Süssük meg, de csak annyira, hogy a képen láthatónál
ne legyen sötétebb. A tetejét feles dióbéllel díszítsük.
A sütés alatt az édesség alja nem sül át. Meleg desszertként fogyasszuk.
DIÓS GYÜMÖLCSZSELÉ
(orosz recept)
Hozzávalók:
1 csésze mag nélküli aszaltszilva
1/2 csésze mélyhűtött eper
1/2 csésze szilva, kimagvazva
1/2 csésze dióbél
1 evőkanál zselatin
3/4 csésze hideg víz
4-5 evőkanál kristálycukor
A zselatint 40 percig vízben kell áztatni. Az aszaltszilvát pedig 15-20 percig, meleg vízben,
majd leszárítani, és a belsejét dióbéllel megtölteni.
A dióval töltött aszaltszilvát egy kisebb, megfelelő formájú edénybe helyezzük,
rárétegezzük a fagyasztott epret és a szilvát.
A feloldódott zselatinhoz hozzákeverjük a kristálycukrot. Tűzön addig melegítjük, amíg a
zselatin is és a cukor is teljesen fel nem oldódik. Ekkor a gyümölcsökre öntjük, és hűvös
helyre tesszük, hogy a zselé megszilárduljon.
Amikor a zselé szilárd, diós gyümölcszselénket kiborítjuk a formából.

DIÓS KÖLES-SZUFLÉ
(német recept)
Hozzávalók:
13 dkg kölesliszt vagy pelyhesített köles
4 dkg dióbél, finomra darálva
3 dl tej
2 tojás
1 kiskanál reszelt citromhéj
2 evőkanál méz
1 kiskanál őrölt vanília
csipetnyi só
15 dkg nagyszemű fehér szőlő
15 dkg nagyszemű piros szőlő
1 dl joghurt
2 evőkanál homoktövis-velő konzerv
A kölest elkeverjük a darált dióbéllel és a tejjel, amíg sűrű masszát nem kapunk. A
tojásokat szétválasztjuk, és a sárgáját a kölesmasszába keverjük. A citromhéjjal, a mézzel
és a vaníliával ízesítjük, és félórára félretesszük, állni hagyjuk.
A tojásfehérjéből kevés sóval kemény habot verünk, és óvatosan a köleshez keverjük. A
masszát négy kivajazott formába vagy csészébe töltjük. A formákat (csészéket) hőálló
edénybe állítjuk, amit megtöltünk a formák (csészék) fele magasságáig vízzel.
Előmelegített sütőbe tesszük, és 30-40 percig sütjük.
A szőlőszemeket félbe vagy negyedbe vágjuk, szükség szerint kimagozzuk. Tányérra
helyezzük, leöntjük a joghurttal és a homoktövis-velővel. A kihűlt szuflét is a tányérokra
borítjuk.
ÉGETETT DIÓKRÉM
(orosz recept)
Hozzávalók 3 személyre:
2 dl tejszín
1,5 dl tej
4 tojás sárgája
4 dkg darált dió + 6 db feles dióbél
6 dkg cukor
csipetnyi fahéjpor
néhány csepp folyékony vanília-kivonat
A sütőt csak 150 C°-ra melegítsük elő. A tejszínt, a
tejet, a darált diót egy lábasba tesszük,
felforraljuk. Vaníliával, fahéjjal ízesítjük.
A tojássárgákat 4 dkg cukorral verjük fel, és
vékony sugárban, keverés közben öntjük a krémbe.
A krémes lábast forrásban lévő vízfürdő fölött tartjuk 40-50 percig.

Kihűlés után hűtőben tároljuk, felhasználásig. Akkor a maradék cukrot
megkaramellizáljuk, és a krémre öntjük. Még mielőtt megszilárdul, személyenként két
szép dióbéllel díszítjük.

JOGHURT DIÓVAL, MÉZZEL
(görög recept)
Gyors, egyszerű, ízletes desszert.
Hozzávalók személyenként:
2 dl joghurt
4 dió bele
4 kávéskanál folyékony méz, Magyarországon például
akácméz, vagy vegyes virágméz
(Vigyázat, nem kínai recept, kínai méz nem való hozzá!)
Ha megvannak a hozzávalók, kész is a tápláló, jóízű desszert.
A dióbelet nagyobb darabokban szórjuk a joghurtba, és a mézet rácsurgatjuk. Kész.
JOGHURT MÉZZEL, KAKUKFŰVEL, DIÓVAL
(görög desszert)
Hozzávalók 2 személyre:
2 evőkanál vaj
1/4 csésze darabos, tört dióbél
1/2 evőkanál szárított vagy 1 evőkanál friss kakukfű
2 evőkanál jó minőségű méz
2 csésze görög joghurt
A görög joghurt jóval sűrűbb a máshol szokásosnál, ezért nem valószínű, hogy
élelmiszeráruházban meg tudjuk vásárolni. Ha nem tudunk venni, készítsünk magunk,
közönséges joghurtból. Muszlinból vagy más alkalmas anyagból készítsünk sűrű szűrőt, és
öntsük bele joghurtunkat. 2-4 órára függesszük egy tál fölé, hogy a fölösleges nedvesség
kicsöpögjön belőle. Akkor jó, ha lágy krémsajt-állaga lesz. Felhasználásig tartsuk
hűtőben, zárt edényben.

Olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben mérsékelt lángon, és pirítsuk meg benne a
dióbelet, amíg barnulni nem kezd. Ekkor gyorsan keverjük hozzá az apróra vágott
kakukfüvet, öntsük rá a mézet, és kavarjuk meg, hogy a dióbelet bevonja.
A joghurtot mérjük ki két desszertes tálkára, és kanalazzuk rá a mézes diót.
JUHARSZIRUPOS DIÓS KRÉM
(amerikai desszert)
Hozzávalók 6 személyre:
1 csésze juharszirup
2 csésze tej
2 evőkanál kukoricakeményítő
1/4 kávéskanál só
2 tojás, könnyen felverve
1 csésze apróra vagdalt dióbél
A valódi juharszirupot vízfürdő fölött, forrón keverjük össze 1,5 csészényi tejjel. A
kukoricakeményítőt is keverjük bele. Sózzuk meg, és a maradék fél csészényi tejet is
keverjük hozzá, apránként. Vízfürdő fölött forraljuk tovább, közel félórán át, hogy
besűrűsödjön. Közben kavargassuk. Kevés tojást is keverjünk hozzá, azzal is főzzük öt
percig.
Hat kehelybe osszuk szét a krémet, a dióbelet pedig a tetejére szórjuk. Hűtve szervírozzuk.
MÉZES-DIÓS KEHELY
(amerikai recept)
Hozzávalók 1 kehelyhez:
1/3 csésze nyers, hántolt zab
3 evőkanál darabos, vagdalt dióbél
1/4 csésze méz
1 tojás fehérje
1/4 teáskanál fahéj
1/4 teáskanál vaníliás cukor
csipetnyi só
étolaj-spray
Melegítsük elő forróra a sütőt.
Egy tálban keverjük össze a zabot a dióval. Tegyük félre.
Egy kisebb tálban keverjük egyenletesre a mézet, a tojásfehérjét, a fahéjat, a vaníliás
cukrot és a sót. A mézes keveréket öntsük a zabhoz, és keverjük el.
Egy kb. 27x42 cm-es tepsit béleljünk ki alufóliával, és permetezzük meg étolajjal. Terítsük
el benne egyenletesen a keveréket, és süssük 15-17 percig, aranybarnára, közben 3-4
alkalommal mozgassuk, keverjük meg.
A sütőből kivéve hűtsük le. Omlós, ropogós lesz.

A süteményt töltsük kehelybe, és díszítsük valamilyen gyümölcsbefőttel.
ÖRDÖGI ALMÁK
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 db Golden alma
20 dkg friss kecskesajt
2 db endívia
8 dkg dióbél
1 rózsaszín árnyalatú grape-fruit
1 citrom
4 evőkanál lágy túró
1 csipet szerecsendió
1 evőkanál dióolaj
só, bors
Az almák legalját vágjuk le, annyira, hogy szilárdan megálljanak. A felső 1/3-uknál
vágjuk le a kalapjukat. A vágott felületeket dörzsöljük be citrommal, hogy ne
barnuljanak. Az almák belsejét, magházát vágjuk ki, de arra ügyeljünk, hogy az alma
húsából belül körben maradjon a héjon. A kivágott almahúst vágjuk vékony szeletekre,
öntsük meg citromlével.
Hámozzuk meg a grépet, és vágjuk negyedekre egy salátástál fölött, hogy a kicsorgó levét
is felfogjuk. A kecskesajtot morzsoljuk szét villával.
A salátástálban vegyítsük össze az almaszeleteket, a kecskesajtot, a túró és a diót. Ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a dióolajat és a szerecsendiót.
Az almákat töltsük meg ezzel a töltelékkel, és díszítsük endíviával. Tálalás előtt 20 percig
hűtsük.
PELAMUSI
(grúz recept)
A pelamusi tulajdonképpen sűrű diós
szőlőkocsonya, szüreti desszert.
Hozzávalók:
félpohár dióbél, és még egy kevés, dísznek
félliter jó minőségű must, lehetőleg piros színű
4 csapott evőkanál kukoricaliszt
1 evőkanál búzaliszt
cukor csak akkor, ha a must savanyú
A mustból 3 dl-t felteszünk főni, közben időnként megkeverjük. A maradék 2 dl-t a
kukoricaliszttel és a búzaliszttel keverjük össze, csomómentesre. A lisztes mustot a
felforrott mustba keverjük, és kevergetve sűrűsödésig főzzük, addig, hogy a liszt illata már
ne érződjön. Ez kb. 20 perc. A dióbél nagyobb részét a főzés végén, daráltan keverjük bele.
A megfőtt pelamusit lapostányérra öntjük ki, 1-2 cm vastagságban. A tetejét vizes késsel

vagy kanállal simítjuk el. Szép dióbéllel díszítjük.
Már forrón is kanalazhatjuk, de hidegen is jó.
SPOT
(örmény desszert)
A spot jellegzetes kaukázusi desszert, Karabahból. A karabahi örmény közösség
mohamedán népek, főleg azeriek között él, akik nem isznak bort annak ellenére se, hogy
adottságaik kiválók a szőlőtermesztésre.
A spot alapanyaga a dosáb, ami tulajdonképpen sűrű must. Úgy készül, hogy a mustot
felfőzik, leülepítik, öthatod részét leöntik és megisszák, az alján maradt legsűrűbb része a
dosáb.
Marco Polo kínai utazása nyomán számolt be először róla Európában.
Hozzávalók:
7 dl sűrű must (dosáb)
25 dkg liszt
20 dkg durván darabos dióbél
1 kávéskanál fahéj
3 db szegfűszeg
kevés kardamommag
A sűrű mustot kevés, legfeljebb fél pohárnyi vízzel hígítjuk, és alumíniumfazékban
tesszük fel főni. Állandó keverés közben forrásig hevítjük.
A lisztet fél liter vízben keverjük el, és a forrásban levő musthoz öntjük. Addig főzzük
gyenge lángon (állandó keverés közben), amíg zselészerű állagú nem lesz.
Úgy győződünk meg arról, hogy mikor van kész, hogy egy kanállal kimerünk egy
tányérba, és ha a gyors lehűlés után fénylő hártya látszik a felszínén, akkor jó.
A megőrölt fűszereket a főzés befejezése előtt 10 perccel keverjük csak bele.
A kész spotot mélytányérokra szedjük, és durvára vagdalt dióbéllel szórjuk meg, hogy
lehűléskor belefagyjon.
Melegen és hidegen egyaránt fogyasztható, desszertként.
"SÜTEMÉNY" ERDEI GYÜMÖLCSÖKKEL ÉS
DIÓVAL
Hozzávalók:
3 csésze nem tartósított, nem cukrozott almalé
2 csésze cseresznye- vagy baracklé
15 dkg vegyes erdei gyümölcs
15 dkg dióbél
1 csésze kuszkusz
rizsszirup

Egy fazékba öntsük össze a gyümölcsleveket, és hevítsük forrásig. Keverjük bele a
kuszkuszt, fedjük le egy fedővel, és oltsuk el alatta a tüzet.
Kb. 10 perc múlva, amikor a folyadék elnyelte a kuszkuszt, keverjük bele a gyümölcsöket.
Öntsük át egy nem túl magas falú tálba, és kanállal simítsuk el a kuszkusz tetejét. Most
öntsük rá a dióbelet, és a kanállal nyomkodjuk a kuszkuszba.
Hűtsük le, és egy kávéskanálnyi rizssziruppal ízesítve szervírozzuk.
TEJSZÍNES, BONBONOS CSOKOLÁDÉKRÉM, DIÓVAL
(portugál recept)
Hozzávalók:
A csokoládékrémhez:
2 doboz sűrített tej
2,5 dl tej
6 tojássárgája
1 evőkanál margarin
6 evőkanál kakaópor
továbbá:
6 tojás fehérje, habbá verve
2,5 dl tejszín
15 db csokoládébonbon, elvagdalva
10 dkg feles dióbél
A csokoládékrém összetevőit keverjük jól össze egy lábasban. Tegyük fel a tűzre, és
állandó keverés közben sűrítsük be. Vegyük le a tűzről, de tartsuk melegen.
A habbá vert tojásfehérjét addig keverjük a csokoládékrémhez, amíg meleg. Rögtön utána
öntsük hozzá a tejszínt (ha nem tejipari tejszínt használunk, az alját ne öntsük hozzá), és
keverjük jól el. Végül az összevagdalt csokoládébonbonokat keverjük bele.
A krémet mérjük kelyhekbe, és a tetejére helyezzük a feles dióbeleket. Tálalás előtt
legalább két órán át tartsuk hűtőben.
A dió leírása és botanikája

Baklava (Mézes rétes)
Vázlat:
Tunéziai baklava
Tunéziai baklava 2
Marokkói baklava
Szerb baklava
Bosnyák baklava
Albán baklava

Bolgár baklava
Azeri baklava
Azeri baklava 2
Azeri baklava 3
Bakui baklava
Görög baklava
Görög baklava 2
Görög baklava 3
Platszenta
Török baklava
Török baklava 2
Szultáni baklava
Bőjti baklava
Vándorok baklavája
Libanoni baklava
Spanyol baklava
Pisztáciás diós baklava
És még egy baklavarecept
Örmény baklava
Örmény vajas baklava
Sari burna
Grúz baklava
Iráni baklava
Orosz baklava
Bőjti baklava 2
Kaukázusi baklava
Orenburgi baklava
Réteges baklava
Román baklava
Újszerű baklava
Diós-mandulás-pisztáciás rétes
A mai diós sütemények leírását a baklavával kell kezdeni. A baklava az egész mediterrán
térségben jellemző édesség, mindenhol sajátos változatban. A Földközi-tenger mellett
minden országban ismerik, a Balkánon is, és keletebbre a Kaukázus vidékén és
Oroszországban is. Nálunk nem. Pedig déli határaink mentén már gyakori. Egy macedón
és egy horvát baklava fényképe:

A baklavával való ismerkedést kezdjük egy tunéziai recepttel.

BAKLAVA
Hozzávalók:
70 dkg liszt
30 dkg gríz
46 dkg vaj
45 dkg dióbél
25 dkg mandula
25 dkg mogyoró
35 dkg cukor
narancslé
2 dl étolaj
1 l cukorszirup
kevés étkezési keményítő
Egy 70 cm átmérőjű kerek tepsi is szükséges és egy akkora sütő, amibe belefér. A baklava
készítéséhez szükség van még igen nagy türelemre is, de az eredmény megéri.
A mogyorót, a mandulát és a dióbélből 30 dkg-ot pirítsunk meg kissé (egyben is lehet),
majd daráljuk finomra.
Egy nagy tálban a lisztet, a grízt és 6 dg vajat egy csipet sóval keverjük el. 20 percen át
gyúrjuk keményen, közben mindig adjunk hozzá egy igen kevés vizet, míg kellően szilárd
tésztát nem kapunk. Vágjuk 14 egyenlő részre, és külön-külön nyújtsuk ki vékony, 70 cm
átmérőjű kerek lapokká. Munka közben időnként hintsük be a lapokat keményítővel. A
tepsit jól vajazzuk ki. 7 tésztalapot helyezzünk egymásra a tepsiben, közben mindegyiket
kenjük meg olvasztott vajjal.
Keverjük össze a dió-mandula-mogyoró darát a cukorral és a narancslével.
A hetedik lapra töltsük az így elkészített tölteléket, és egyengessük el. Ezután a másik 7
lap felhelyezése következik, amelyeket előzetesen jól megkentünk olvasztott vajjal. Ezek a
lapok valamivel nagyobbak lehetnek, és a széleiket hajtsuk le, jól nyomkodjuk körbe a
töltelék körül.
Ha mind a 7 lapot felhelyeztük, az egészet egy késsel vágjuk rombusz-alakú szeletekre.
Ezután a maradék olvasztott vajjal a tetejét kenjük be.
Süssük meg. Amikor kivesszük a sütőből, a szeletekre helyezzünk egy-egy fél dióbelet (a
képen nem látszik), és öntsük meg a cukorsziruppal. Tegyük hűvös helyre, takarjuk le.
Két napig hagyjuk állni. Szervírozás előtt a sütés előtti felvagdosást ismételjük meg.
Aki nem akar a tésztakészítés fáradságos munkájával bajlódni, annak azt ajánlom, hogy
előre elkészített rétestésztából dolgozzon, a következő baklavareceptek szerint.

TUNÉZIAI BAKLAVA 2
Hozzávalók:
1 csomag rétestészta (ha a hipermarketben kapható,
libanonit vagy görögöt vegyünk)
20 dkg darált mandula
35 dkg darált dióbél
25 dkg darált mogyoró
35 dkg cukor
2 evőkanál méz
narancslé
40 dkg olvasztott vaj
15 dkg fehér színű mandulabél, egészben
1 l cukorszirup
Először pirítsuk meg enyhén a magvakat (együtt, vagy külön). Amelyiknek hártyája van,
dörzsöljük le.
A cukorral és a mézzel daráljuk le a magvakat, robotgépben. Egy kávéskanálnyi
narancsszörpöt is öntsünk hozzá. Addig járassuk a gépet, amíg elég sűrű tészta-formációt
nem kapunk.
A vajat takaréklángon olvasszuk meg.

A tészta kicsomagolását óvatosan végezzük. Készítsünk elő két nagy konyharuhát,
akkorákat, mint a kihajtogatott tészta, és enyhén nedvesítsük be. Az egyiket a
munkaasztalra terítjük, fektessük rá a kicsomagolt tésztát, és fedjük le a másikkal.
Azt a tepsit, amiben sütni fogunk, egy ecsettel kenjük ki olvasztott vajjal. A rétestészta
leveleit egyenként fektessük a tepsibe, mindegyiket kenjük meg olvasztott vajjal.
Amikor nyolc réteg tésztát a tepsibe fektettünk, kenjük rá a diós tölteléket, és szórjuk rá
az egész mandulaszemeket.

Újabb nyolc réteg, egyenként megvajazott tészta következik. Még sütés előtt vágjuk fel a
tésztát, apróbb, rombusz-forma szeletekre. A maradék olvasztott vajat öntsük a felvágott
süteményre.
Közepesen előmelegített sütőben süssük meg, amíg aranyszínt nem kap. sütés után öntsük
meg a sziruppal, és felszolgálás előtt hagyjuk a baklavát négy órát pihenni.

Végül az utolsó hozzávaló következik, egy 70 cm átmérőjű lapos tál. A lapos tálba szedjük
a baklava-szeleteket, és újból megöntjük cukorsziruppal. Fedjük le, és minden
melegségtől tartsuk távol 1-2 napig.
A baklavaszeletek kínálásához egyedi papíralátéteket használjunk.
MAROKKÓI BAKLAVA
Hozzávalók:
25 dkg tisztított mandula
25 dkg dióbél
2 evőkanál narancsvirág-víz
1/2 evőkanál fahéjpor
10 dkg aprószemű kristálycukor
1/2 csésze olvasztott vaj
25 dkg rétestészta
Díszítésnek:
néhány mandulaszem
25 dkg méz
4 evőkanál narancsvirág-víz
Mixerben daráljuk össze a diót és a mandulát. Egy tálba
öntsük át, öntsük rá a két kanál illatos vizet, adjuk hozzá a
fahéjport, a cukrot és a vajat, és az egészet keverjük jól össze.
Ez lesz a baklava tölteléke.
A rétestésztát osszuk két részre. Egy tepsibe szórjunk lisztet,
és egyenként fektessük bele az egyik csomag tészta lapjait.
Hogy simák legyenek, nyújtófával is segíthetjük a
lesimításukat. Töltsük rá a tölteléket, és a másik csomag
tésztával fedjük be.
Félóráig hagyjuk állni, hogy a tészta megszilárduljon.
Vágjuk a baklavát kockákra, és minden kockát díszítsünk
egy szem mandulával. Közepes hőfokra előmelegített sütőben süssük meg. Akkor vegyük
ki, amikor a tészta aranyszínűvé válik.
Amíg sül, a mézhez öntsük a narancsvirág-vizet, keverjük össze, és langyosítsuk meg. Az
illatos mézet a megsült baklavára öntsük.
Hidegen szervírozzuk.

SZERB BAKLAVA
Hozzávalók:
0,5 kg rétestészta
4 tojás
3 csésze (6 dl) cukor és további 6 csészével a cukormázhoz
2 csésze olaj
2 dl tejszín
1 csomag sütőpor
2 hüvely vanília
25 dkg dióbél
kevés mazsola
1 citrom lereszelt héja
A tojások sárgáját és fehérjét külön felverjük, majd a habot összeöntjük. Belekeverünk 3
csésze cukrot, továbbá az olajat, a tejszínt, a sütőport, a vaníliás cukrot és a citromhéjat.
Ezzel a habos keverékkel megkenjük a tészta minden levelét. A tésztalevelek fele alulra
kerül, a darált dióbelet kevés mazsolával az alsó és a felső tésztarétegek közé simítjuk.
Sütés előtt szeletekre vágjuk. Megsütjük. Bevonjuk 6 csésze cukorból és 6 csésze vízből
főzött forró cukorsziruppal, újból felvágjuk.
BOSNYÁK BAKLAVA
Hozzávalók:
1 kg rétestészta
25 dkg vaj
1,5 kg cukor
80 dkg darált dióbél
1 citrom
A dióbelet daráljuk meg, de ne az egészet. Egy részét tördelt darabosra hagyjuk. Az összes
dióbelet keverjük össze 0,5 kg cukorral.
Vajjal jól kikent tepsibe fektessünk 4-5 levél tésztát, és töltsünk rá cukros diókeveréket.
Majd újból tésztát fektessünk, arra újból diót, amíg tart. A legfelső réteget kenjük ki
olvasztott vajjal.
A baklavát sütés előtt vágjuk fel, majd süssük meg.
Amíg sül, 1 kg cukrot tegyünk fel egy lábasban 1 l vízzel. Mielőt tüzet gyújtanánk alatta, a
citromot vágjuk karikákra, és helyezzük bele. Addig kell főzni, amíg be nem sűrűsödik.
Ezzel a forró sziruppal kell megönteni a frissen kisült baklavát.
ALBÁN BAKLAVA
Hozzávalók:
3 csésze durvára vagdalt dióbél
0,5 kg készen vásárolt rétestészta
0,5 kg vaj
5 teáskanál fahéjpor

40 db szegfűszeg
1 narancs héja, 2 cm széles szalagban
1 citrom héja, 2 cm széles szalagban
1 db fahéj
1/3 csésze cukor
1/3 csésze méz
1/2 citrom leve
Egy közepes méretű tálban keverjük össze a fahéjport a vagdalt dióbéllel. Kenjünk ki egy
35X50 cm-es tepsit olvasztott vajjal.
Tegyünk egy tésztaréteget a tepsibe, és kenjük meg vajjal. Ezt ismételjük még ötször, így
hat vékony réteg vajazott tésztánk lesz a tepsiben. A fahéjas dióbél 1/3-ával hintsük meg a
hatodik tészta felszínét. Ezután újból hat levél tészta következik, majd megint egy réteg
dió. Majd megint hat tészta és a harmadik harmada a diónak. Legfelülre is terítsünk hat
levél tésztát.
Sütés előtt vágjuk fel 40, rombusz alakú (mint forrásom írja, gyémánt alakú) db-ra a
baklavát, és minden darabnak a tetejére helyezzünk egy szem szegfűszeget.
A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő, és 40 percig süssük a baklavát, míg aranybarna nem lesz.
Egy közepes méretű lábasba tegyük a cukrot, ugyanannyi vizet, oldjuk fel, és helyezzük
bele a narancshéjat, a citromhéjat és a fahéjat. Tegyük fel főni, és a forrástól számított 5
percig főzzük. Most öntsük bele a mézet, keverjük el, és újból hevítsük fel, amíg forrni
nem kezd. Ekkor vegyük le a tűzről, és adjuk hozzá a citromlevet. Keverjük el, és hagyjuk
a szirupot lehűlni. Szedjük ki a citrom-, a narancs- és a fahéjat, és a kihűlt szirupot
öntsük a sütőből kivett forró baklavára.
A baklavát fedjük le egy konyharuhával, és hagyjuk állni egy órát, mielőtt feltálalnánk.
BOLGÁR BAKLAVA
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg rétestészta
40-50 dkg darált dióbél
10-15 dkg mazsola
25 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
étolaj
A sziruphoz:
40-45 dkg cukor
1 dl víz
1 csomag vaníliás cukor
1 citrom
Olajjal kenjünk ki egy kisebb tepsit, és fektessünk bele 2-3 levél megolajozott rétestésztát.
Keverjük össze a darált dióbelet a mazsolával és a vaníliás cukorral, és a keverékkel
hintsük meg a réteslapot. A keverékre fektessünk újabb 2-3 réteg megolajozott réteslapot,

és arra megint egy adag keveréket. Ezt ismételjük, amíg a réteslap és a keverék el nem
fogy. A tetejére is 2-3 levél tészta kerüljön. Sütés előtt a tepsiben vágjuk fel a baklavát
négyzetekre.
200 C°-os sütőben addig süssük, amíg enyhén barna nem lesz.
Amíg sül, készítsük el a szirupot. A cukorra öntsük a vizet, szórjuk bele a vaníliás cukrot,
és facsarjuk bele egy citrom levét. Mintegy 20 percig pároljuk, amíg a szirup be nem
sűrűsödik.
A kisült baklavára öntsük a meleg szirupot, és tegyük vissza a langyos sütőbe további 1520 percre, hogy beleivódjon.
Kihűlés után szedjük ki a baklavát a tepsiből, és hagyjuk száradni 1-2 napig. Száraz,
hűvös helyen tartva még 10 nap múlva is kínálhatjuk, minősége nem fog romlani. A
süteményestálon citromkarikákkal és feles dióbéllel díszíthetjük.
BAKLAVA AZERBAJDZSÁNI MÓDRA
Hozzávalók:
24 dg liszt
6 dkg vaj
0,8 dl tej
1 tojás
8 g élesztő
20 dkg dióbél
20 dkg cukor
csipetnyi vaníliás cukor
csipetnyi őrölt sáfránymag
0,2 dl méz
1 tojás sárgája
feles dióbél a díszítéshez
Melegítsük meg a tejet, adjuk hozzá az élesztőt, a tojást, a vajat, végül a lisztet. Gyúrjuk
tésztává, majd hagyjuk állni 1-1,5 órán át.
Közben készítsük el a tölteléket. A dióbelet darabosra vagdaljuk, összekeverjük
ugyanannyi cukorral, ízesítjük kevés vaníliás cukorral.
A tésztát vékonyra, mintegy félmilliméteresre nyújtsuk ki.
Fektessünk egy réteg tésztát kivajazott tepsibe, töltsünk rá 3-4 mm vastag tölteléket, és
borítsuk be egy második tésztalappal. A második tésztalap felső oldalát zsírozzuk
(olajozzuk) meg, és arra újból tölteléket terítsünk. Így folytassuk tovább, amíg 8-10
réteget nem kapunk.
A sütés előtt vágjuk fel 10 cm-es rombusz-formájú szeletekre, és kenjük meg a tetejét egy
tojás sárgájával, amibe csipetnyi őrölt sáfránymagot kevertünk. Minden szeletre
helyezzünk egy féldiót. (A mellékelt képen pisztácia van a baklavaszeleteken, de az nem
olyan jó.)

180-200 C°-on 35-40 percig süssük. Mielőtt teljesen megsülne, a tetejére kenjünk kevés
mézet vagy cukorszirupot.
AZERI BAKLAVA 2
(hagyományos recept, pahlava néven)
Hozzávalók:
A tésztához:
1 kg liszt
2 tojás
1,5 dl étolaj
0,5 kávéskanál élesztőpor
1,5 pohár tej
1-2 dl tejszín (elmaradhat)
só, gyömbér
A töltelékhez:
darált dióbél
cukor
A sziruphoz:
1,5 pohár víz
1,5 pohár cukor
sáfránymag
tojás a megkenéshez
kb. 2 pohár étolaj a tésztalapok kenéséhez
Először a szirupot főzzük meg lassú tűzön. Felforraljuk, utána a tűzön hagyjuk
besűrűsödésig.
A töltelékhez azonos arányban keverünk össze cukrot és dióbelet.
A hozzávalókból tésztát gyúrunk, és addig kelesztjük, ameddig csak növekszik a térfogata.
Ezután 12 részre vágjuk, ezekből kettő a felső, kettő az alsó réteg lesz, és nyolc réteg lesz
közbül.
Vékonyra nyújtjuk a legalsó réteg tésztát, és olajjal kikent tepsibe helyezzük. Újból olajat
öntünk rá. Erre helyezzük a második réteget. A tészta fölösleges, kilógó szélét levágjuk.
Egy réteg diós tölteléket helyezünk a második tésztarétegre, és olajjal hintjük meg. Így
folytatjuk a többi tésztaréteggel is. Ne felejtsük el, hogy a két felső tésztarétag közé nem
teszünk diós tölteléket, csak olajozzuk.
A baklava tetejét felvert tojással kenjük meg, amibe egy csipetnyi őrölt sáfránymagot is
kevertünk. Szép rombusz-alakra vágjuk. A baklavaszeleteket ízlésünk szerint dekoráljuk,
például szép dióbéllel. Ezen kívül a tészta levágott széléből is hajthatunk karikát, vagy
más díszt.
A baklavát 180 C°-on 15-20 percig sütjük. Amikor a sütőből kivesszük, azon melegében
egy pohár forró étolajjal öntjük meg. Visszatesszük, és mielőtt teljesen megsülne, még
egyszer kivesszük. Késsel újra átvágjuk. Megöntjük a forró sziruppal, ne ijedjünk meg, ha
sistereg. Ha most visszatesszük a sütőbe, már csak 3-5 percig kell sütni. Maga a sütés
összesen 40-45 percig tart, a baklavakészítés az előkészítéssel együtt kb. másfél óráig.

AZERI BAKLAVA 3
Hozzávalók:
2 csésze liszt
3 kanál olvasztott vaj
1/2 csésze tej
1 tojás
1 kávéskanál friss élesztő
1 csésze dióbél
1/2 csésze porcukor
1 kávéskanál vaníliás cukor
csipetnyi sáfrány
1 evőkanál méz
csipetnyi só
A tejet kissé meglangyosítjuk, hozzáadjuk az élesztőt, és megsózzuk. Összekeverjük.
Hozzáadjuk a tojást, az olvasztott vajat, lisztet. Mindebből kemény tésztát gyúrunk.
Szalvétával letakarjuk, hogy melegben megkeljen.
A dióbelet kissé megpirítjuk, inkább csak szárítjuk, utána megdaráljuk. Porcukorral és
vaníliás cukorral elkeverjük.
Egy-másfél óra után a kelt tésztát két centi vastagra kinyújtjuk. Nyolc-tíz darabra vágjuk,
a darabokat egymás után rétestészta vékonyságúra nyújtjuk. Akkorára, mint a tepsi,
amiben sütni fogjuk.
Vajjal kikent tepsibe fektetjük az első réteg tésztát, a tetejét is megkenjük vajjal. Egy
réteg tölteléket szórunk rá, és ugyanígy fektetjük egymásra a többi tésztaréteget is, a felső
tésztára már nem teszünk tölteléket.
A tésztát 10 x 4 cm-es rombuszokra vágjuk. A tetejét sáfrányporral ízesített
tojássárgájával kenjük meg. (A sáfránymag-port előbb egy evőkanál forró vízben kell
áztatni húsz percig.) Minden rombusz tetejére szép feles dióbelet ragasztunk.
180-200 C°-os sütőben 35-40 percig sütjük. Negyedórás sütés után ideiglenesen kivesszük a
sütőből, és olvasztott (melegített) mézzel glazúrozzuk, vagyis megöntjük.
BAKUI BAKLAVA
(azeri recept)
Hozzávalók:
kb. 1 kg liszt
kb. 1 l meleg tej
25 dkg vaj
kb. 3 dkg élesztőpor
kb. 1 kg pirított dióbél
kb. 1 kg porcukor
őrölt kardamommag
1 csésze víz
1 csésze porcukor

olvasztott vaj
1 tojás sárgája, a megkenéshez
Talán feltűnik, hogy a baklavareceptek többségével ellentétben
a tészta hozzávalói közül hiányzik a tojás. Az érdekességét, az
ízét ez adja ennek a baklavának.
Az élesztőporból kevés meleg tejjel és liszttel kovászt készítünk.
Meleg helyre tesszük, hogy meginduljon.
Ezalatt megolvasztjuk a vajat, összeöntjük a meleg tejjel,
összekeverjük, és félretesszük, hogy langyosra hűljön.
Félkilónyi lisztet merünk a gyúródeszkára, mélyedést készítünk a közepén, és beleöntjük a
kovászt, majd a vajas tejet. Elkezdjük a tésztát keverni, közben fokozatosan adjuk hozzá a
többi lisztet, de egyszerre csak keveset. A tészta lágy legyen, de ne ragadjon a kézhez. Egymásfél órára tegyük félre meleg helyre, kelni.
A tölteléket valójában előbb szokták elkészíteni, de az alatt is
jó, amíg a tészta kel. A dióbelet megpirítjuk, helyesebben
mondva inkább csak szárítjuk. Utána ledaráljuk, de nem túl
apróra. Hozzákeverjük a porcukrot, és csak egy leheletnyi
kardamommal ízesítjük.
A megkelt tésztát 12-15 részre osztjuk. Egy nagy tepsit
kivajazunk, és belefektetünk egy kinyújtott, vékony levél
tésztát. A legalsó levél valamivel kevésbé vékony is lehet, mint a többi. Pontosan fektessük
le, igazítsuk meg a széleit, kenjük meg olvasztott vajjal, és szórjuk meg töltelékkel.
A többi tésztaréteget hasonlóképp egyenként fektessük egymásra, és kenjük meg vajjal,
szórjuk meg töltelékkel.
A legfelső levél ugyancsak lehet valamivel vastagabb, mint a
többi. Vele pontosan, gondosan zárjuk körbe a baklavát, hogy a
széleken semmi ne szóródjon ki.
Vágjuk a baklavát baklava-szeletekre, pontosan. Ajánlatos a
kés mellé vonalzót fektetni. Minden szelet közepére feles
dióbelet fektessünk. Kenjük meg a süteményt elkevert
tojássárgájával, és tegyük 200 C°-ra előmelegített sütőbe.
Negyedóra sütés után a szeletek széle felhajlik, szétválik. Ekkor kivesszük, még egyszer
felvágjuk, és megöntjük a maradék olvasztott vajjal, néhány kanálnyival, a vágások
mentén. Újból sütjük, ezúttal mintegy 10 percig, ezalatt gyakorlatilag teljesen megsül.
Kivételkor öntjük meg sziruppal, amit egy csésze cukorból és egy csésze vízből főztünk.
A tepsiben hagyjuk kihűlni, de ha szükségesnek tartjuk, még a szirupos megöntés után is
visszatehetjük sülni.

GÖRÖG BAKLAVA
Hozzávalók:
40 lap előre elkészített rétestésztalevél (Görögországban Athens
vagy Apollo márkájút keressünk)
60 dkg vagdalt dióbél
1/2 csésze kristálycukor
1/2 kávéskanál fahéjpor
csipetnyi őrölt szegfűszeg
1 csésze olvasztott vaj (margarin, étolaj is jó)
A sziruphoz:
2 csésze kristálycukor
1 csésze méz
2 csésze víz
1 citrom héja
Először a készen vásárolt rétestésztát vesszük ki a fagyasztóból, és szobahőmérsékleten
hagyjuk felengedni.
Óvatosan tekerjük ki a tésztát egy sima, száraz felületen. Fedjük le egy műanyaglappal,
majd azon egy nedves konyharuhával. Csak akkor vegyük le a borítást, ha egy percen
belül már dolgozunk is a tésztával.
Keverjük össze a dióbelet, a cukrot és a fűszereket.
Olvasszuk meg a vajat. Kenjünk ki egy 30x40 cm-es tepsit vajjal.
Helyezzünk be egyenként 10 tésztalapot. Kenjük meg az összes tésztalapot az olvasztott
vajjal. Vigyázzunk a tészta sarkaira, mert az a legtörékenyebb, ezért a sarkoknál kezdjük
a kenést, és befelé haladjunk. Ne mulasszuk el a felső lap megkenését se.
A tizedik lapra terítsük a diós töltelék egyharmadát. Ezután 7 (vagy több) újabb tésztalap
következik, arra megint egy réteg töltelék, aztán tészta, töltelék, tészta. Nem baj, sőt jobb,
ha a legfelső tésztaréteg több, akár 16 rétegből is áll. A legtetejét is megvajazzuk.
Még sütés előtt felvágjuk a baklavát, 88 darabra. Igen éles kést használjunk. 7-8 cm-es,
gyémánt vagy kocka alakokat vágunk.
170-180 C°-ra előmelegített sütőben 45-60 perc alatt sül aranybarnára. Lassan hűtsük ki.
Ezalatt elkészítjük a szirupot. A hozzávalókat felforraljuk, és a forrástól további tíz percig
főzzük takaréklángon. Leszűrjük. A még forró szirupot töltsük a baklavakockákra,
egyenletesen.

GÖRÖG BAKLAVA 2
Hozzávalók:
75 dkg rétestészta
10 dkg vaj
A töltelékhez:
50 dkg (4 csésze) dióbél
1 csésze cukor
1 kávéskanál fahéjpor
A mázhoz:
3 csésze víz
1 csésze cukor
1 csésze méz
kevés fahéjpor
5-6 db szegfűszeg
Először válasszunk külön két réteslapot. Ezt a két lapot 170 C°-os sütőben süssük 25-30
percig, majd tegyük félre. Osszuk a rétestésztát 5 lapra, ebből 4 rész nagysága a sütőforma
nagyságának feleljen meg, egy rész pedig legyen valamivel nagyobb.
A dióbelet egy csésze cukorral és egy kávéskanál fahéjporral együtt elektromos darálóban
daráljuk meg.
Egy kb. 24x24x6,5 cm-es sütőformának alját és oldalát kenjük ki vajjal, és fektessünk bele
sütőpapírt. A papírra fektessünk két réteg rétestésztát, majd a másodikat kenjük meg
vajjal, és ugyancsak két réteg tésztát fektessünk rá. A negyedik tésztára szórjunk kevés
darált dióbelet. Fektessünk rá egy réteg sült rétestésztát. Szórjuk meg darált dióbéllel, és
fektessük rá a másik réteg sült tésztalapot. Szórjuk rá a maradék dióbelet, arra pedig a
nagyobb méretű réteslapot fektessük. Körben érje el a sütőforma oldalát, amit szintén
megkentünk olvasztott vajjal. A rétestészta felületére kenjünk ujjal hideg vizet.
Éles késsel vágjuk a baklavát szeletekre, a kép szerint.
170 C°-ra előmelegített sütőben süssük egy órán át. A szeletre vágást kivételkor ismételjük
meg még melegen.
A mázhoz szükséges vizet, cukrot, mézet és fűszereket mintegy 5 percig forraljuk együtt,
majd vegyük ki a szegfűszeget. Öntsük a mázt a még meleg baklavára, és hagyjuk kihűlni.
Dióbéllel díszítve szervírozzuk.
GÖRÖG BAKLAVA 3
Hozzávalók 8 adagra:
félkiló rétestészta
40 dkg mandula
60 dkg dióbél
3 kávéskanál fahéjpor
1/2 kávéskanál őrölt szegfűszeg
20 dkg margarin
60 dkg cukor

10 dkg méz
fél citrom reszelt héja
két evőkanál metaxa konyak
késhegynyi vaníliás cukor
A mandulát daráljuk meg, a diót vagdaljuk apróra. Keverjük egybe, fűszerezzük fahéjjal,
szegfűszeggel, ez lesz a tésztarétegek közötti töltelék.
A margarint olvasszuk meg.
Egy 25 x 35 cm-es kis tepsit kenjünk ki olvasztott margarinnal, és fektessünk bele négy
réteg rétestésztát, mindegyiket olvasztott margarinnal kenve, és kevés töltelékkel
megszórva. A negyedik tésztára vastagabb tölteléket terítsünk. Újabb négy réteg tésztát
fektetünk rá, és margarinnal kenjük, töltelékkel szórjuk.
Végül a nyers baklavát felvágjuk, négyzetes adagokra.
175 C°-ra előmelegített sütőben 30-40 percig sütjük.
Amíg sül, a cukrot és a mézet 4 dl vízben elkeverve, citromhéjjal, konyakkal, vaníliával
ízesítve öt percig forraljuk, majd állva hűlni hagyjuk. A kész baklavát öntjük meg ezzel a
sziruppal, és várunk, hogy a szirup a süteménybe ivódjon. A sütemény tetejét fahéjporral
és apróra vagdalt dióbéllel szórhatjuk meg.
A baklava minőségét hetekig is megőrizhetjük, ha fóliával borítjuk le, és hűtőbe tesszük.
PLATSZENTA
(görög baklava Leszbosz szigetéről)
Hozzávalók:
1 kg darált dióbél
1 kg rétestészta
1/2 csésze cukor
1 szerecsendió
1 csésze étolaj
A sziruphoz:
5 csésze cukor
2 csésze víz
fél citrom
Olajozzunk be bőven egy tepsit. A dióbelet és az őrölt szerecsendiót keverjük össze a fél
csésze cukorral.
A tepsibe fektessünk két réteg tésztát, és szórjuk meg diókeverékkel. A következő két
réteg tészta alját is kenjük meg olajjal, és fektessük az első rétegre. Újból szórjunk rá diós
keveréket, és addig ismételjük, amíg van tésztánk. A legfelső tésztaréteg tetejét is erősen
olajozzuk be, utána pedig vágjuk fel kockákra a tésztát.
Mérsékelt tűzön addig süssük, amíg meg nem barnul.
Ez idő alatt készítsük el a szirupot. A cukrot és a fél citrom levét öntsük a vízbe, és

forraljuk fel. Sűrűsödésig kavargassuk, de csak annyira legyen sűrű, hogy ha a megsült
platszentára öntjük, az beszívja.
Akkor öntsük a meleg szirupot a süteményre, amikor az megsült, és úgy hagyjuk kihűlni.
TÖRÖK BAKLAVA
Hozzávalók:
A tésztához:
50 dkg rétestészta
50 dkg durvára vagdalt dióbél
10 dkg zsemlyemorzsa
10 dkg cukor
25 dkg vaj
1 teáskanál fahéjpor
1 mokkáskanálnyi őrölt szegfűszeg
A sziruphoz:
30 dkg cukor
20 dkg méz
1 rúd fahéj
5-6 szegfűszeg
4 dl víz
A dióbelet, a cukrot, a zsemlyemorzsát, a fahéjport és a szegfűszegport összekeverjük. A
rétestésztát öt részre osztjuk, és vékonyra nyújtjuk.
Egy 30x20 cm-es tepsit kivajazunk, egy réteg tésztát belefektetünk, és a tésztát megkenjük
olvasztott vajjal. A tésztalapra diós keveréket terítünk. Újabb tésztalap következik,
bevajazás, és a diós keverék második fele. A tetejére pedig három, egyenként bevajazott
tésztalap kerül.
Sütés előtt a baklavát felvagdaljuk, a tetejére vizet permetezünk. 150 C°-on addig sütjük,
amíg a teteje aranysárga nem lesz.
A szirupot úgy készítjük, hogy a vízben a cukrot, a mézet, a fahéjat és a szegfűszegeket
mintegy 10 percig főzzük. A még forró szirupot a sütőből kivett baklavára öntjük. Kihűlés
után újból felvagdaljuk.
A recept szerinti baklava elkészítéséhez néhány óra szükséges. Ha türelmesek vagyunk,
lassabban, szünetekkel dolgozunk, az eredmény jobb lesz.
TÖRÖK BAKLAVA 2
Hozzávalók 4 személyre:
félkiló rétestészta
10 dkg margarin
A sziruphoz:
25 dkg cukor
3 dkg méz
0,15 dl citromlé

0,15 dl rózsavíz
A töltelékhez:
30 dkg darált dióbél (egy része mandula, mogyoró, pisztácia is lehet, darálva)
3 dkg cukor
csipetnyi fahéjpor és őrölt szegfűszeg
A cukrot 3 dl vízben oldjuk fel. Hozzáadjuk a mézet, és felforraljuk. Mérsékeljük a
lángot, és még 10 percig sűrítjük a szirupot. Amikor levesszük a tűzről, hozzáadjuk a
citromlevet, rózsavizet, és hagyjuk lehűlni. Amikor lehűlt, hűtőbe tesszük.
A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő.
A margarint megolvasztjuk, és kikenünk vele egy 20 x 20 cm-es sütőformát. A nyerstésztát
kigöngyöljük, és nyirkos konyharuhára fektetjük. A tésztát a sütőforma méretének
megfelelően vágjuk el. Egyenként megkenjük olvasztott margarinnal, és a tésztalapok
harmadát egymásra fektetjük a sütőformában.
A töltelékbe való darált dióbelet és más magvakat cukorral és fűszerekkel keverjük. A
keverék felét a tésztalapok első harmadára szórjuk, másik felét a rákövetkező második
harmadra, és a harmadik harmadot is ráfektetjük. A lefektetett tésztalapokat közben ne
mozdítsuk el! Amikor a harmadik tésztaréteget is lefektettük, felvágjuk a nyers
süteményt, lehetőleg rombusz formára, de nem vágjuk át késsel az összes réteget, hanem
mintegy a fele mélységig vágjuk csak be.
Félórán át sütjük 180 C°-on, aztán felvesszük a hőmérsékletet 220 C°-ra, és azon 5-10
percig sütjük tovább.
Amikor a megsült baklavát a sütőből kivesszük, rögtön megismételjük a felvágást, most
már teljes mélységben. És rögtön, még forrón megöntjük a sziruppal.
SZULTÁNI BAKLAVA
(török recept)
A baklavát mindenki szereti, aki egyszer is megkóstolta.
A szultáni baklava elkészítéséhez idő és jó hangulat
szükséges, és a baklava a jó hangulatot továbbadja
azoknak, akik megeszik. Éhesen ne készítsünk baklavát,
mert nem lesz hozzá türelmünk, amikor illatát a sütőből
érezzük.
Aki a mézet szereti, a baklavát is szereti. Aki nem szereti
a mézet, mert lucskos lesz tőle a baklava, az készítse méz nélkül, cukorszirupból,
ropogósan-vajasan.
Ne lepődjünk meg, mennyi vaj kell a baklavához. Ne féljünk, nem fog megártani, nem
bántja a gyomrunkat. És a lelkünket se. Nem kell ahhoz mohamedánná válnunk, hogy a
ramadánt baklavával ünnepeljük.
Hozzávalók:
A sziruphoz:
2,5 csésze víz

3,5 csésze cukor
2 evőkanál citromlé
A töltelékhez:
3 csésze dióbél, és még egy kevés a tetejét megszórni
3 evőkanál cukor
1,5 csésze előkészített vaj (lásd lejjebb)
Tésztának 2 csomag rétestészta, egyenként 20-22 levél tésztával
esetleg finomra vagdalt pisztácia is kell még
Először a sütőt melegítsük elő 180 C°-ra, majd készítsük el a szirupot. Hideg vízben
keverjük el a cukrot, egy közepes méretű tálban. Öt percig forraljuk, majd gyenge lángon,
fedő nélkül főzzük egy negyedórán át. Akkor kész a szirup, amikor enyhén sárgulni kezd.
És amikor egy deszkára kicsöppentett szirupcsepp kihűlve ragad. A főzés végeztével
öntjük bele a citromlevet, és félretesszük a szirpot, kihűlni.
A vajat úgy készítjük elő, hogy közel fél kiló vajat egy edényben felteszünk a tűzre.
Gyenge lángon addig melegítjük, amíg habosodni nem kezd. A habot lemerjük róla, és
amikor már nem habzik, jó a vaj. Lassan öntsük át egy másik edénybe, és ha az alját nem
találjuk tisztának, azt ne öntsük át. Az előkészített vaj hűvösön hetekig is eláll.
A dióbelet cukorral együtt daráljuk le apróra, de ne túl finomra. Tegyük félre.
35x45 cm-es tepsit válasszunk a baklava sütéséhez, és az alját kenjük ki vékonyan
előkészített vajjal. Fektessünk bele egy réteg tésztát, és széles ecsettel vékonyan kenjük
meg vajjal. Helyezzünk újabb levél tésztát a tepsibe, és ugyanúgy kenjük meg vajjal.
Annyi réteget fektessünk és kenjünk, hogy a fele tésztánk elfogyjon.
Ekkor terítsük a darált dióbelet a tésztára, enyhén permetezzük
meg vízzel, hogy a cukros dió a tésztára ragadjon, a következő
réteg tésztához is. Egyenként helyezzük a többi levél tésztát is a
tepsibe, mindet megvajazva. Végül a tészta szélét vágjuk körbe,
hogy jól nézzen ki.
A legfelső tésztaréteget is vajazzuk meg, és jusson vaj a tészta
sarkaira is.
Egy éles kést mártsunk forró vízbe, és a tésztát vágjuk be hosszában 4, széltében 12
vágással, de lehetőleg nem teljesen, a tepsi aljáig, hanem félig.
A baklavát a sütő közepén süssük, 30 percig. Ekkor
csökkentsük le a sütő hőmérsékletét, további félórára. Akkor
jó, ha a tészta teteje aranybarna. Ekkor kivesszük a sütőből, és
10 percig hűlni hagyjuk.
Tíz perc hűlés után vágjuk végig a tésztát, a tepsi aljáig. A
hideg szirupot a vágásokon öntjük végig, egyenletesen. Végül
darált dióbéllel, esetleg pisztáciával is megszórjuk a baklava
tetejét.
Teljes kihűlés után, szobahőmérsékleten szervírozzuk. Hűvös, száraz helyen a baklava egy

hétig is eláll.
De nem tart addig, mert előbb elfogy.
BŐJTI BAKLAVA
(török recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
1 tojás
1 pohár tej
félpohár étolaj
3-4 pohár liszt
1 tasak vanília
1 tasak sütőpor
Egyéb hozzávalók:
1 tasak kukoricakeményítő
1 pohár apró darabos dióbél
1 csomag margarin (vagy étolaj)
A cukorsziruphoz: (negyedórán belüli felhasználással)
3 pohár víz
3 pohár cukor
1 kanál citromlé
A tészta hozzávalóiból tésztát gyúrunk, majd a tésztát hosszabb ideig pihentetjük.
A tésztát 20 egyenlő részre vágjuk, a tésztadarabokat réteslap vékonyságúra nyújtjuk, a
tepsi méretének megfelelő darabokra vágjuk, megszórjuk kukoricakeményítővel.
A tepsiben öt lapot fektetünk egymásra, a dióbelet a lapokra, végül a tetejére terítjük. A
tepsibe fektetett tésztát négyzet, téglalap vagy rombusz alakúra vágjuk, hogy jellegzetes
baklava-formája legyen.
Olvasszuk fel a margarint, és forrón öntsük a tésztára, hogy jól beleivódjon.
180 C°-ra felmelegített sütőben egy óráig kell sütni, esetleg tovább.
A szirupot a sütés vége felé főzzük fel. A forró szirupot a megsült, még forró baklavára két
részletben töltjük rá, hogy jól átitassa. Öt perc elteltével önthetjük meg másodszor.

VÁNDOROK BAKLAVÁJA
(török recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
1 pohár étolaj
1,5 pohár tej
1 tojás
1 tasak sütőpor
1 evőkanál ecet
4-4,5 pohár liszt
A sziruphoz:
5 pohár víz
6 pohár cukor
néhány csepp citromlé
Egyebek:
1 tasak keményítőpor
némi liszt
25 dkg dióbél
25 dkg margarin vagy étolaj
Géppel dolgozzunk, a tészta hozzávalóit géppel keverjük, dolgozzuk össze. Tíz perc alatt
készíthetjük el a tésztát.
A tésztából szaggassunk tojás nagyságú darabokat.
A keményítőhöz keverjünk ugyanannyi lisztet. Ezzel a keverékkel annyira beszórjuk a
tésztadarabokat, amennyire csak lehet.
Nyújtsuk ki a tésztadarabokat, hosszában és keresztben is, hogy össze ne húzódjanak.
Kézzel nyújtsuk tovább, rétestészta vékonyságúra. Kinyújtott állapotban pihentessük a
tésztát 5-10 percig.
Az elszakadt tésztát vagy levágott szélét felső rétegként teríthetjük majd, a diós töltelékre.
A tésztalapokat a tepsi hosszának megfelelő méretűre vágjuk. Megszórjuk dióval,
feltekerjük, a tekercseket egymás mellé tepsibe rakjuk, 4 cm vastag szeletekre vágjuk.

Ilyen állapotban eltehetjük másnapra, akkor is folytathatjuk a munkát.

Másnap megöntjük forró olvasztott margarinnal, és 180 C°-os sütőbe tesszük. Addig
sütjük, míg aranyos színt nem kap.
A sütés vége felé szirupot főzünk, a szirupot a sütőből kivett baklavára öntjük.

LIBANONI BAKLAVA
Hozzávalók:
2 csomag rétestészta
A töltelékhez:
50 dkg dióbél
3/4 csésze cukor
2 evőkanál narancslé
2 csésze vaj
A sziruphoz:
3 csésze cukor
2 csésze víz
2 evőkanál narancslé
2 evőkanál citromlé
Hajtogassuk szét, simítsuk gyűrődésmentesre a felolvasztott fagyasztott rétestésztát.
Fedjük le egy fóliával, zsírpapírral vagy nedves konyharuhával, hogy ne száradjon ki.
A dióbelet durvára vagdaljuk, elkeverjük a cukorral és a narancslével. Vajazzunk ki egy
30x40 cm-es tepsit, és a többi vajat olvasszuk meg.
Az egyik csomag rétestésztát fektessük levelenként a tepsibe, gondosan ügyelve arra, hogy
minden tésztalap mindkét oldalát előbb megkenjük olvasztott vajjal.
A diós keverékhez adjunk két evőkanál vizet, és a keveréket simítsuk el a fölső
tésztalapon.
A réteslapok lefektetésének műveletét ismételjük meg a második adag tésztával, és a
tetejét is vajazzuk be. Ha kész, forró vízbe mártott késsel vágjuk fel az egész tésztát
gyémánt-alakú szeletekre, majd a maradék vajat öntsük a tetejére.
A sütőnktől függően közel egy óráig süssük, amíg a teteje aranybarna nem lesz.

A sziruphoz öntsük fel vízzel a cukrot, és forraljuk fel. Hadd forrjon 15-20 percig. Amikor
levettük a tűzről, öntsük hozzá a narancs- és a citromlevet. Keverjük meg, és hagyjuk
kihűlni.
A szirupot a kisült baklavára töltjük. Ez kétféleképpen történhet. Vagy a forró baklavára
öntünk kihűlt szirupot, vagy a kihűlt baklavára forró szirupot. De sohasem forrót forróra,
mert akkor a baklava vizenyős lesz.
A jó baklavához az is fontos, hogy a sütés előtti felvágáskor még olvasztott vajat öntsünk
rá, ami a tésztába szivárog. Ezért ha közben elfogyott a vajunk, inkább olvasszunk még
keveset.
ALADDIN BAKLAVA
(spanyol recept, Julián receptje)
Hozzávalók:
A rétestésztához:
1 dl borecet
1 dl étolaj
1 dl tömény ital
csipetnyi só
A töltelékhez:
30 dkg darált dióbél
30 dkg cukor
3 csepp narancsvirág-víz (vagy narancslé)
Továbbá:
2 dl sűrű cukorszirup
3 csepp narancsvirág-víz
kevés (kukorica-)keményítő
kevés vaj
kevés mandula vagy feles dióbél díszítésnek.
A lisztet asztalra öntjük, a közepén mélyedést formázunk, amibe a tészta folyékony
hozzávalóit beleöntjük. Tésztát gyúrunk, gömbölyűre alakítjuk, majd kilencvenszer
erősen az asztalra csapjuk.
Letakarjuk, és egy órán át állni hagyjuk. Közben a darált dióbelet a cukorral és kevés
narancsvirág-vízzel keverjük össze, ez lesz a töltelék.
A pihent tésztát négy gömbre vágjuk, nyújtófával igen vékonyra nyújtjuk, közben
keményítővel hintjük, végül kézzel tovább húzkodjuk. A fölösleges keményítőt
eltávolítjuk.
Egy tepsit kivajazunk, egy réteslapot belefektetünk, felületét is megvajazzuk.
A réteslapra tölteléket terítünk, majd újabb réteslapot, megvajazzuk, rá tölteléket, és még
egyszer. A negyedik réteslappal fedjük be.
Még sütés előtt négyszögesen felvágjuk, majd 160 C°-on megsütjük. Amikor megsült, a
sűrű cukorszirupot ráöntjük, és a négyszögek tetejét mandulával vagy dióbéllel díszítjük.

PISZTÁCIÁS DIÓS BAKLAVA
(kanadai recept, közel-keleti mintára)
Hozzávalók 16 szelethez:
A baklavához:
2,5 csésze dióbél
1 csésze pisztácia
3/4 csésze cukor
2 evőkanál őrölt fahéj
2 kávéskanál reszelt vagy őrölt szerecsendió
20 dkg olvasztott vaj
1/2 csomag kész rétestészta
A sziruphoz:
1,5 csésze víz3/4 csésze cukor
1/2 csésze méz
2 db fahéj
5-6 db szegfűszeg
2 kávéskanál friss citromlé
Először a sütőt melegítsük elő 180 C°-ra. Terítsük a diót egy sütőlapra, és pirítsuk kb. 8
percig, amíg könnyen barnulni nem kezd. Ekkor vegyük ki, tegyük félre. Ezt a műveletet
ismételjük meg a pisztáciával is, majd mindkettőt hagyjuk kihűlni. Amikor kihűltek, a
diót és a pisztáciát külön-külön vagdaljuk kisebb darabokra, majd keverjük össze egy
kisebb tálban. Adjuk és keverjük hozzá a cukrot, fahéjport, szerecsendiót is.
A rétestésztát vágjuk 20x20 cm-es négyzetekre, vagy akkorára, amekkora hasonló
nagyságú kistepsink van, és az egészet takarjuk le nedves konyharuhával, nehogy
kiszáradjon a tészta.
A tepsit kenjük ki olvasztott vajjal. Fektessünk bele egy réteg tésztát, és azt is alaposan
kenjük meg vajjal. Utána ugyanúgy a következő réteg tésztát, egészen 8 rétegig. Közben
néhány rétegnél valószínűleg foltozni is kell a tésztát, másik lapból.
Töltsük a diós keverék felét a tésztára. Erre borítsunk négy réteg újabb tésztát, ugyanúgy
megvajazva. Töltsük rá a maradék diós tölteléket, és borítsuk be újabb tésztarétegekkel,
legalább hattal, és ne mulasszuk el minden rétegnél az alapos vajazást.
Mielőtt megsütjük, vágjuk 4x4=16 kockára. De a vágásokkal vigyázzunk, ne érjenek le a
legalsó tésztalapig.

45 percig süssük. Addig, amíg könnyedén
barnulni nem kezd. Ekkor erősen csökkentsük
a hőmérsékletet, és süssük további 20 percig.
Amíg a baklava sül, készítsük el a szirupot. A
hozzávalóit a citromlé kivételével keverjük
össze egy kisebb lábasban. Magas lángon
forraljuk fel, és amikor forr, csökkentsük
közepesre a lángot. Keverjük meg közben, hogy
a cukor jól feloldódjon. Amikor már 20 perce
forrdogál, a szirup sűrűsödik. Mintegy másfél
csészényire lesz a szirupból szükségünk, addig
sűríthetjük.
A citromlevet akkor keverjük bele, amikor levettük a tűzről, de még meleg.
Amikor a baklava megsült, és kivettük a sütőből, a meleg szirupot egyenletesen öntsük a
süteményre. Így hagyjuk teljesen kihűlni, és mielőtt szervíroznánk, vágjuk át teljesen az
összes tésztaréteget a négyzetek körül.
ÉS MÉG EGY BAKLAVARECEPT
Hozzávalók:
0,5 kg (1 csomag) rétestészta
0,5 kg durvára vagdalt dióbél
1 csésze olvasztott vaj
1 teáskanál fahéjpor
1 csésze víz
1 csésze cukor
1 teáskanál vaníliás cukor
1/2 csésze méz
A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő. Egy 25x35 cm-es tepsi alját és oldalait vajazzuk ki.
Aprítsuk fel (ne daráljuk) a dióbelet, és keverjük bele a fahéjport. Tegyük félre.
Ha tekercsben vásároltuk a tésztát, tekerjük ki. Valószínűleg félbe kell vágni, hogy a
tepsibe beleférjen. Takarjuk le a tésztát egy nyirkos konyharuhával, hogy megóvjuk a
kiszáradástól, amíg dolgozunk. Tegyünk két levél tésztát a tepsibe, kenjük meg a
másodikat vajjal. Két levelenként ismételjük meg, míg 8 levél nem lesz egymáson. Kéthárom evőkanál fahéjas diót terítsünk a tetejére. A következő tésztarétegre megint egy
réteg dió kerül. Legfelülre 6-8 levél tészta maradjon.
Kockákra vagy gyémántokra vágjuk a baklavát sütés előtt. Előbb négy hosszanti vágást
ejtsünk, aztán keresztben vagy ferdén vágjuk fel.
Mintegy 50 percig süssük, amíg a baklava aranyos, ropogós nem lesz.
Amíg a baklava sül, elkészítjük az öntetet. A cukrot a vízben addig hevítjük, amíg a cukor
fel nem oldódik teljesen. Ekkor hozzáadjuk a vaníliás cukrot és a mézet, és 20 percig
tovább főzzük.

Amikor a baklava megsült, az öntetet még melegen kanalazzuk rá. Hagyjuk kihűlni. A
kész baklava le is fagyasztható, csak arra ügyeljünk, hogy amikor a fagyasztásból
kivettük, hagyjuk a kicsapódott párát leszáradni tálalás előtt.
ÖRMÉNY BAKLAVA ÉS DIÓS UJJAK
Hozzávalók:
A baklavához:
30 dkg olvasztott vaj
50 dkg darabos dióbél
5 evőkanál cukor
1 evőkanál fahéjpor
50 dkg rétestészta
A sziruphoz:
1 kg cukor
2 csésze víz
1 citromkarika
1 szál fahéj
A diós ujjakhoz:
25 dkg dióbél
2 evőkanál cukor
1 evőkanál fahéjpor
50 dkg rétestészta
20 dkg olvasztott vaj
Szirupot főzünk a megadott cukorból és vízből. Tíz percig főzzük, a citromkarikával és a
fahéjjal együtt. Addig kell főzni, amíg cseppje golyóvá nem áll össze. Akkor leszűrjük, és
lehűtjük.
Olvasztott vajat úgy készítünk, hogy a vajat gyenge lángon melegítjük, a megolvadt
vajnak a habját leszedjük, és az olvadt vajat átöntjük hűlni, úgy, hogy az alján lévő
világosabb részét nem használjuk fel.
A vagdalt, darabos dióbelet cukorral és fahéjjal keverjük.
Az olvasztott vajjal kikenünk egy tepsit. A rétestésztát levelenként fektetjük a tepsibe,
mindegyiket megkenve vajjal, amíg a tészta felét fel nem használtuk. Ekkor ráterítjük a
diós cukrot, és a többi tésztalevelet ugyanúgy egyenként, vajjal megkenve fektetjük rá. A
kész tészt felszínét rombusz-alakúra szeleteljük.
Gyenge tűzön sütjük, egy órán át. Ekkor elzárjuk a tüzet, és még néhány percig a sütőben
tartjuk, amíg a felszíne aranyszínt nem kap. A sütőből kivéve még melegen öntjük meg a
hideg sziruppal, a kész szirup felével.
A diós ujjak készítéséhez a dióbelet cukorral, fahéjjal keverjük. Egy réteg rétestésztára
diós tölteléket helyezünk, szivarszerűen feltekerjük, hengeralakúra formázzuk. Annyi diós
ujjat készítünk, amennyi töltelékünk és tésztánk van.
Másik tepsire helyezzük, mint a baklavát, de azt ugyanúgy olvasztott vajjal kenjük ki
előbb. A tepsiben bőséges olvasztott vajjal kenjük meg. Öt centiméteres ujjakra vágjuk a

tekercseket.
Mérsékelt tűzön addig sütjük, amíg aranyszínt nem kap. Amikor a sütőből kivesszük, még
forrón öntjük meg a maradék hideg sziruppal.
ÖRMÉNY VAJAS BAKLAVA
Hozzávalók:
75 dkg liszt
17,5 dkg olvasztott vaj
2 tojás
3,5 dkg élesztőpor
2 dl víz
félkiló dióbél
félkiló cukor
0,5 dkg kardamommag
tojássárgája
17,5 dkg méz
11 dkg olvasztott vaj
Egy tálba öntünk két deci vizet, eloszlatjuk benne az élesztőport. Beleütünk két tojást, és
jól összekeverjük. A lisztet folyamatos keverés közben öntjük bele, egyenletesre keverjük.
A tésztához szükséges olvasztott vajat is beleöntjük, és jó tíz percig együtt keverjük. Utána
félretesszük a tálat meleg helyre másfél órára, hogy a tészta megkeljen.
Amíg a tészta kel, elkészítjük a tölteléket. Megdaráljuk a dióbelet, összekeverjük a
cukorral és az őrölt kardamom-maggal.
A kelt tésztát kiborítjuk, és két részre vágjuk. Mindkét részt 1,5-2 mm vékonyra nyújtjuk,
akkorára, mint a tepsink mérete.
Az egyik réteg tésztát vajjal kikent tepsibe fektetjük, és 3 mm vastagságban terítjük rá a
diós tölteléket. A másik tésztaréteggel fedjük le. A széleit két ujjal az alsó réteghez
csípjük. A felső tésztaréteget tojássárgájával kenjük meg.
A süteményt rombuszforma szeletekre vágjuk. Forró sütőben 35-40 percig sütjük. Közben,
tíz perc sütés után kivesszük a sütőből, és a vágások mentén olvasztott vajjal öntjük meg.
Sütés után pedig, amikor kivettük a sütőből, ugyanott, a vágásoknál mézzel öntjük meg.
Ezután megismételjük a szeletek felvágását, hogy össze ne ragadjanak.

SARI BURNA
(örmény diós rétes)
Hozzávalók 16 apró darabhoz:
8 nagy levél rétestészta
15 dkg apróra vágott dió
2-3 kávéskanál fahéjpor
8 dkg fehérített vaj (olvasztott vaj, aminek a habját
lemertük)
A sziruphoz:
1 dl víz
20 dkg cukor
2 evőkanál narancsvirág-víz
2 evőkanál citromlé
A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő. Munkafelületünket egy nagyobb sütőpapírral borítjuk.
Egy réteg rétestésztát veszünk elő a lehető legfinomabban, és bekenjük a felét olvasztott
fehérített vajjal. Kétrét hajtjuk, kb. 20 x 30 cm-esre. Így két réteg tészta között egy réteg
vaj lesz.
Az apróra vágott diót egy kisebb tálban fahéjporral keverjük. A fahéjas dióval enyhén
megszórjuk a tésztát.
Kötőtűvel vagy hasonlóval dolgozunk, ha nincs örmény fapálcikánk. Feltekerjük rá a
dióval megszórt kétrétegű tésztát. A tésztahurkát ne nyomjuk meg nagyon, inkább
ráncoljuk meg, amikor megkezdjük tekerni. Amikor feltekertük, húzzuk ki a pálcát.
Minden ilyen tekercset kettőbe vágunk, hogy két apróbb hurkát kapjunk. Vajazott, vagy
sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk.
Ezt a műveletet ismételjük, amíg van anyagunk.
A sütőben a rétes 20 perc alatt aranyszínt kap. Amíg sül, szirupot készítünk.
A cukrot és a vizet egy serpenyőben buborékosra melegítjük, és sűrűsödésig tartjuk a
tűzön. Ekkor levesszük, hozzáöntjük a narancsvirág-vizet és a citromlevet. Visszatesszük a
tűzre, de a legelső buborékok megjelenésekor végleg levesszük, és hagyjuk langyosra
hűlni.
Amikor a süteményt kivesszük a sütőből, még melegen bőségesen megöntjük a sziruppal,
amit az gyorsan magába szív.
Ha a Sari burna süteményünket díszíteni is akarjuk, arra a célra pisztácia vagy vagdalt
mandula ajánlott.
GRÚZ BAKLAVA (PAKHLAVA)
A grúz baklava nem is igazán baklava. Csak sógorságban van a többi baklavával. Nem
rétestésztából készül. De azért jó.
Hozzávalók:

12 evőkanál vaj
3/4 csésze liszt
1/2 kávéskanál sütőpor
2 tojás sárgája
1 csésze tejföl
3/4 csésze dióbél
1 csésze cukor
1/2 kávéskanál vaníliás cukor
2 tojás fehérje
Keverjük el (ha lehet, géppel) a vajat a liszttel és a sütőporral, amíg egyenletesen durva
liszt kinézete nem lesz. Keverjünk bele egy tojás sárgáját és a tejfölt. Lágy tésztát
készítsünk belőle. Fedjük le, és két órára tegyük a hűtőbe.
Melegítsük elő a sütőt. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy 25 cm-es sütőformát.
Készítsük el a tölteléket. Daráljuk le a diót, keverjük hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot.
Verjük fel a tojásfehérjét, és adjuk a dióhoz.
A lehűlt tésztát osszuk háromfelé. Az első részt nyújtsuk ki, és tegyük a sütőformába.
Terítsük rá a töltelék felét, de a szélére ne tegyünk. Ugyanígy a második részt is, és fedjük
be a harmadikkal. A fölső réteg tésztát a széleinél nyomkodjuk alá.
Éles késsel vágjuk fel az egészet gyémánt-alakú szeletekre, majd kenjük meg a tetejét egy
felvert tojássárgájával. 45-50 percig süssük, míg barna színt nem kap. Fogyasztás előtt
újból vágjuk fel.
IRÁNI BAKLAVA
(Baagh Lava néven)
Hozzávalók 6 személyre:
50 dkg dióbél
25 dkg aprószemű kristálycukor
1 evőkanál kardamommag-por
2 tojás sárgája
1/2 csésze tej
2 evőkanál étolaj
15-20 dkg liszt
1/2 kávéskanál sütőpor
1/2 csésze rózsavíz
és még kevés étolaj, cukor, víz
Az iráni baklava a többséggel szemben nem rétestésztából készül, egyedi receptje van.
Összekeverjük a tejet az étolajjal és a tojássárgájával. Most keverjük bele a sütőport is. A
lisztet fokozatosan adagoljuk hozzá, hogy tökéletesen elkeveredjen. És még teljes
elkeveredés után is keverjük néhány percig. Végül a tészta anyagát töltsük
nejlonzacskóba, és pihentessük 2-3 óráig.
Daráljuk meg a dióbelet. Adjuk hozzá a kristálycukrot és a kardamom-port. Keverjük jól

össze.
Szórjunk kevés lisztet egy deszkára, és a tésztából egy kisebb golyót nyújtsunk ki rajta
vékonyra, akkorára, hogy egy tepsit kitöltsön.
Most következik az iráni baklava készítésének nehézsége. Iránon kívül ugyanis nem
kaphatók olyan kis fémformák, amelyekbe egy szelet baklava fér el. Ezek olyanok, mint
nálunk a tésztaszaggató formák, és úgy használják, hogy minden formába egy réteg tészta
kerül.
A tészta kinyújtásának és kiszaggatásának folyamatát még kétszer-háromszor ismételjük
meg.
A diós-cukros keveréket a sütőlapon egymás mellett álló dobozokban lévő tésztarétegekre
töltjük, a tetejét elsimítjuk, hogy egyenletes legyen. A keverék tetejére rózsavizet hintünk.
A legtetejére pedig étolajat kenünk.
Félcsészényi erősen cukros vizet felforralunk, rózsavizet is öntünk bele, és 2-3 percig
forraljuk. Melegen tartjuk ezt a szirupot.
160 C°-ra melegítjük elő a sütőt. Először 15-20 percre a sütő alsó részére helyezzük a
sütődobozokat, majd kivesszük, és kevés forró sziruppal megöntjük. Utána a sütő
magasabb részére tesszük vissza, és további negyedóra alatt a baklava világos aranyszínt
kap.
Amikor a sütőből kivettük, lassanként kihűl. Közben 2-3 alkalommal, ötperces
időközönként kevés sziruppal megöntjük.
OROSZ BAKLAVA
Hozzávalók:
1,2 kg sótlan nyerstészta
30-35 dkg dióbél
30 dkg olvasztott vaj
20-30 dkg cukor
30-40 dkg méz
1 tojás sárgája
A tésztát vágjuk 8, egyenként 15 dekás részre, formáljunk belőlük golyókat. Így
nyolcréteges baklavát tudunk készíteni, ami nagyon gyakori. De ha az ugyancsak
népszerű 12 rétegeset akarjuk elkészíteni, tésztánkat 12 darabra kell vágnunk.
A dióbelet megtörjük vagy húsdarálón ledaráljuk, majd tűzhelyre helyezett tepsiben kissé
megpirítjuk. Utána jól összekeverjük a cukorral.
Egy tepsit kikenünk olvasztott vajjal. Egy darab tésztát kinyújtunk, akkorára, mint a
tepsi. Nem baj, ha nem lesz rétestészta vékonyságú, metélttészta vastagságú is jó.
Belefektetjük a tepsibe, megvajazzuk, megszórjuk cukros dióval. Majd újabb réteg tészta,
vajazás és meghintés következik, egymás után nyolcszor vagy tizenkétszer.
A legfelső tésztarétegre felvert, majd vízzel felhígított tojássárgáját kenünk.

10-15 percig sütjük, majd kivesszük a sütőből. A baklavát négyzet vagy rombusz alakú
szeletekre vágjuk. Megöntjük meleg olvasztott vajjal, és a sütőbe visszatéve további 10-15
percig sütjük.
A sütőből kivéve még melegen öntjük rá a mézet, egyenletesen elosztva.
BŐJTI BAKLAVA (PAHLAVA)
(orosz recept)
Egy pohár meleg vízben oldjunk fel kávéskanálnyi
élesztőport, adjunk hozzá kávéskanálnyi cukrot és
csipetnyi sót. Keverjük össze,és hagyjuk állni 20 percig,
hogy "sapkája" képződjön.
Az élesztőhöz adjunk három evőkanál margarint és 10
púpozott evőkanálnyi lisztet. Először fakanállal keverjük, majd lisztes gyúródeszkán
kézzel gyúrjuk. Annyi lisztet gyúrunk még bele, amennyit felvesz, hogy kemény tésztát
kapjunk. Meleg tálba tesszük a tésztát, lefedjük, és kelni hagyjuk.
Ezalatt tölteléket készítünk. Egy csésze dióbelet, maréknyi mandulát és fél kávéskanálnyi
kardamommagot összedarálunk. A díszítéshez félreteszünk szép diókat és mandulákat.
Egy egyliteres lábasba száraz rózsaszirmokat teszünk, ráöntünk másfél csésze forró vizet,
és állni hagyjuk. A kiázott rózsaszirmokat kinyomkodjuk, igen apróra vágjuk,
összekeverjük egy csészényi, forró vízben megpuhított mazsolával. Jobb, ha a mazsolából
2-3 félét használunk.
A maradék rózsavizet félcsészényi cukorral és két evőkanálnyi világos színű mézzel
keverjük össze. Fűszerezzük fahéjjal, vaníliával, szerecsendióval, szegfűszeggel, egy citrom
reszelt héjával.
(Ha véletlenül nem lenne otthon szárított rózsaszirmunk, akkor a félcsészényi cukrot
egyszerűen másfél csészényi vízben főzzük. Amikor felforrott, a habját leszedjük, még egy
kicsit sűrítjük a szirupot a tűzön, és a tűzről levéve adjuk hozzá a mézet, fűszerezzük.)
A megkelt tésztát kézzel megformázzuk, hogy nyolc darabra vághassuk. A nyolc részből
golyókat formálunk, és kinyújtjuk mindet, nagyon vékonyra.
Az első tésztalapot olvasztott margarinnal kikent
tepsibe fektetjük, beecseteljük olvasztott margarinnal.
Megszórjuk egy réteg diós keverékkel, és ráfektetjük a
következő lapot. A második tésztára rózsaszirmos
mazsolát szórunk.
Így folytatjuk a nyolcadik tésztarétegig, amire már
nem kenünk és nem szórunk semmit. Óvatos
nyomással a tészták széleit összeragasztjuk. Késsel
rombuszforma négyszögekre vágjuk, de csak finoman,
ne vágjuk át az összes tésztaréteget.
220 C°-ra előmelegített sütőbe tesszük, 15 percre. Negyedóra elteltével kivesszük, késsel

teljesen átvágjuk, és megöntjük a rózsaszirup felével. Félmandulát, féldiót nyomunk a
rombuszok közepére, dísznek. Most ha a sütőbe visszatesszük, ellenőrizzük a sülést. Még
negyedóráig kell sütnünk, de ügyeljünk arra, hogy a díszítés ne égjen meg.
Amikor a sütést befejeztük, és a baklavát kivetük a sütőből, a maradék rózsasziruppal
öntjük meg, hogy teljesen átitatódjon.
Lágy baklavát kapunk, a tésztarétegek nem válnak szét, a szeletek illatosak.
KAUKÁZUSI BAKLAVA
(orosz recept)
Hozzávalók:
24 dkg liszt
6 dkg olvasztott vaj
0,8 dl teljes tej
1 tojás
0,8 dkg élesztőpor
20 dkg dióbél
20 dkg cukor
leheletnyi vaníliakivonat
csipetnyi őrölt sáfránymag
2 dkg méz
A tejet 30-35 C°-ra meglangyosítjuk. A tejből, tojásból, lisztből, élesztőből, olvasztott
vajból kemény tésztát gyúrunk. Egy-másfél órára félretesszük kelni.
Addig a dióbelet enyhén megpirítjuk, majd megdaráljuk. Ugyanannyi cukorral és
leheletnyi őrölt sáfránymaggal keverjük, ez a töltelék.
A megkelt tésztából 8-10 vékony tésztaréteget nyújtunk, 3-4 mm vastagokat, akkorákat,
amekkora a tepsink.
Vajjal kikent tepsibe fektetjük az első réteget, vajjal megkenjük, töltelékkel megszórjuk.
A többi réteg tésztát ugyanígy fektetjük és megszórjuk. A legfelső tésztára már nem marad
töltelékünk, felvágás után sáfránnyal ízesített tojássárgájával kenjük meg.
A baklavát még nyersen vágjuk 10 x 4 cm-es rombuszokra. Minden rombusz közepére
szép feles dióbelet nyomunk.
A baklavát 180-200 C°-os sütőben 35-40 percig sütjük. Negyedóra elteltével kivesszük a
sütőből, megöntjük mézzel, esetleg cukorsziruppal, majd visszatesszük sülni.

ORENBURGI BAKLAVA
(orosz recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
6-7 csésze liszt
8 tojás
10 evőkanál meleg tej
4 evőkanál olvasztott margarin
késhegynyi sütőpor
A töltelékhez:
30 dkg dióbél
20 dkg olvasztott margarin
1 csésze cukor
1 tojás sárgája
30 dkg méz
Egy tálba beleütjük a tojást, villával kissé megkeverjük, ráöntjük a meleg tejet, olvasztott
margarint, sütőport, végül a lisztet. Összekeverjük. Mint a nyers metélttésztának, úgy kell
kinézni.
Nyolc gömböt formálunk a tésztából, és félretéve kelni hagyjuk.
Amíg kel, tölteléket készítünk. Egy lábasban a tűzön kissé "megszárítjuk" a dióbelet, hogy
aromáját jobban érezzük. Utána daráljuk meg, és keverjük össze a cukorral.
Amikor a tészta megkelt, az első adagot kinyújtjuk, alig nagyobbra, mint amekkora
tepsiben fogjuk sütni. A tepsit olvasztott margarinnal kenjük meg. Belefektetjük a tésztát,
ügyelve, hogy a tepsi szélét kitöltse. Megkenjük olvasztott margarinnal, megszórjuk a diós
töltelékkel.
Ráfektetjük a következő tésztaréteget, rányomjuk a töltelékre, és újból kenünk, szórunk.
Ha a tészta nem pontosan tölti ki a tepsit, a fölösleget levágjuk, és oda ragasztjuk, ahol
hiányzik. Fontos, hogy a tészta szélén a töltelék ne szóródjon ki, mert sütéskor a cukor
megégne, ekkor az egész baklava kávés mellékízt kapna. Ezért rétegenként a tészta szélét
az alatta levő réteghez nyomjuk.
A legfelső réteg tésztára már nem hagyunk tölteléket. A szélét lenyomkodjuk. Rombusz
alakú szeleteket vágunk a baklavából, de nagyon ügyeljünk arra, hogy a legalsó
tésztaréteget ne vágjuk át. Lehetőleg a legvékonyabb késünkkel vágjunk, mert minél
vékonyabb, annál jobban érezzük, hogy milyen mélyen vág.
Egészen 250 C°-ig melegítsük fel a sütőt.
A legfelső tésztarétegre kenjünk vízzel kevert tojássárgáját. Ugyanekkor a rombuszszeletek közepére dióbelet is nyomhatunk, dísznek. Ez azért is ajánlatos, mert így a
dióbéllel a felső három tésztaréteget még egyszer összenyomhatjuk, és sütéskor nem
fognak felgörbülni. A vágásokra pedig öntsünk olvasztott margarint.
Tegyük sütőbe. 15-20 perc múlva vegyük ki, újból öntsünk a vágatokba margarint, és

újabb 15-20 percre tegyük vissza.
A mézet olvasszuk folyékonyabbra, erre a célra két perces mikrohullámú melegítés a
legjobb. Amikor másodszor vesszük ki a baklavát a sütőből, öntsük meg a folyékony
mézzel, és tegyük vissza újabb félórára, vagy valamivel hosszabb időre.
Amikor végleg kivesszük a sütőből, gyorsan, mielőtt a hűlő méz összeragasztaná a
baklavaszeleteket, vágjuk szét azokat.
Megjegyzés: Ha sütés közben azt vennénk észre, hogy a felső tésztaszelet felválik, sütés
közben lesúlyozhatjuk, például egy tányérral.
RÉTEGES BAKLAVA
(orosz recept)
Hozzávalók:
2 csésze liszt
félpohár tej
1 csésze olvasztott vaj
1 tojás
1 tojás sárgája
2 dkg friss élesztő
20 dkg dióbél
1 csésze porcukor
8 dkg méz
késhegynyi kardamommag-por
só
Meleg tejben keverjük el az élesztőt, és kissé sózzuk meg. Adjuk hozzá a tojást, kevés
olvasztott vajat, a lisztet, és gyúrjunk belőle tésztát. Borítsunk a tésztára konyharuhát, és
meleg helyen kelesszük 40 percig.
A dióbelet daráljuk meg, keverjük össze a porcukorral, mézzel, és ízesítsük
kardamommal.
A megkelt tésztát vágjuk 14-16 darabra, és nyújtsuk ki vékonyra. Fektessük rétegenként
olvasztott vajjal megkent tepsibe. Az alsó három és a legfelső három réteg tészta közé ne
tegyünk diós tölteléket, a többi közé két rétegenként tegyünk.
Tojássárgájával kenjük meg, vágjuk fel még sütés előtt rombusz alakú szeletekre, és 180
C°-os sütőben mintegy félóráig süssük.
A megsült baklavát amikor a sütőből kivesszük, újból öntsük meg, a maradék olvasztott
vajjal.

ROMÁN BAKLAVA
Újévre és más ünnepekre a nagyszámú vendégsereget a
legjobb román baklavával kínálni, amint az a román nép
körében szokásos.
Vásároljunk rétestésztát. A baklava készítését 25 dkg vaj
megolvasztásával kezdjük. Az olvasztott vajjal megkenünk
egy nagy tepsit.
A rétestésztát nagyon óvatosan göngyöljük ki. Fektessünk egy réteg tésztát a tepsibe, és
ecsettel kenjük meg olvasztott vajjal. Három-öt réteg tésztával ismételjük ezt meg, az
egymásra fektetett tésztarétegek lesznek a baklava alapja.
Egy tálban keverjünk össze 75 dkg apróra vagdalt dióbelet négy evőkanál fahéjporral. A
tésztaalapra rétegezzünk fahéjas diót. Utána felváltva egy réteg tészta, arra egy réteg dió
következik, amíg tart a tésztából és a dióból. Végül felül is három-öt réteg tésztával
zárjuk.

Egy jó éles késsel vágjuk fel a baklavát 4 cm-es kockákra. Jól nyomjuk rá, hogy a legalsó
tésztaréteget is elvágjuk.
A baklavát 180 C°-ra előmelegített sütőben háromnegyed óráig kell sütni.

Sütés közben egy nagy lábasban szirupot készítünk. A lábasba két narancsot facsarunk, és
a narancslevet feltöltjük 8 dl-re vízzel. 80 dkg cukrot és negyedkiló akácmézet öntünk a
vízbe. Kevergetve melegítjük, hogy a szirup besűrűsödjön. Amikor kellően sűrűnek
találjuk, levesszük a tűzről. Belekeverünk három tasak vaníliás cukrot, és keverünk bele
reszelt narancshéjat, citromhéjat.
Amikor a baklava megsült, kivesszük a sütőből, és lassan rátöltjük a szirupot. Főleg a

vágatokat öntjük meg, hogy a szirup a sütemény belsejébe szívódjon. Addig ismételjük a
szirup rátöltését, amíg el nem fogy.

A még meleg sütőbe visszatesszük egy időre a baklavát. Süthetjük is még, ha kell. Amikor
végleg kivettük a sütőből, fedjük le alufóliával, és szobahőmérsékleten tárolhatjuk
másnapig, amikor a vendégek megjönnek. Csak az a baj, hogy az illatát addig is érezzük,
és nem bírunk ellenállni, hogy megkóstoljuk.
ÚJSZERŰ BAKLAVA
(görög sütemény)
Hozzávalók 12 adagra:
50 dkg fagyasztott süteménytészta
2,5 csésze apróra vagdalt dióbél
1/2 csésze cukor
1,5 kávéskanál őrölt fahéj
3/4 csésze vaj vagy margarin
3/4 csésze méz
1 evőkanál citromlé
A tetejére:
2,5 dl tejszínhab
1 kávéskanál porcukor
1 kávéskanál vaníliás cukor
Ez a sütemény a baklavának egy újszerű változata.
Melegítsük elő a sütőt. Egy 22-23 cm-es süteménysütő formát kenjünk ki vajjal, és
fektessük bele a készen vásárolt süteménytészta felét.
Egy közepes tálban keverjük össze a dióbelet a cukorral és a fahéjporral. A vajat vagy
margarint olvasszuk meg, egyharmad részét öntsük a süteménytésztára, és rögtön utána a
cukros dióbelet is. Simítsuk egyenletesre, és öntsük rá a vaj második harmadát.
Fektessük rá a tészta másik felét, és öntsük rá egyenletesen a maradék vajat.
Meleg sütőben 45-55 percig süssük, amíg aranyszínű nem lesz.
Közvetlenül mielőtt kivennénk a sütőből a mézet és a citromlevet - ha kell, kevés vízzel melegítsük fel, gyakori keverés közben, amíg jól folyós nem lesz.
A süteményt a sütőből kivéve rácsra helyezzük hűlni. A forró süteményre óvatosan,

egyenletesen öntsük a citromos mézet, hogy beszívódjon a tésztába.
Mielőtt felszeletelnénk, a sütemény legalább három órán át álljon. A cukros, vaníliás
tejszínhabot felszeletelés után, személyenként adagoljuk a süteményre.
A baklava világhódító útján Amerikába is eljutott. Egy amerikai, egy olasz és végül egy
hazai baklava fényképe:

DIÓS-MANDULÁS-PISZTÁCIÁS RÉTES
(német recept, a baklava utánérzése)
Hozzávalók:
A sziruphoz:
25 dkg méz
félkiló cukor
2 narancs leve és reszelt héja
1 szál fahéj
A réteshez:
20 dkg dióbél
16 dkg mandula
14 dkg pisztácia
2 tojás
félkiló rétestészta
15 dkg olvasztott vaj
4 dl vízben forraljuk fel együtt, összekeverve a mézet, cukrot, narancslevet, narancshéjat,
fahéjat. Addig főzzük, amíg a szirup be nem sűrűsödik. A tűzről levéve még egyszer
megkeverjük, és kivesszük a fahéjat. Hagyjuk a szirupot kihűlni.
A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő. Egy tepsin 3-4 percig pirítjuk a magvakat. Amikor a dió
színesedni kezd, kivesszük a tepsit. A magvakat apróra vagdaljuk, egy tálba öntjük,
összekeverjük.
A sütő hőmérsékletét 150 C°-ra mérsékeljük.
A tojást kissé felverjük.
A rétestésztát rétegenként terítjük ki. Az első réteget először olvasztott vajjal kenjük meg,
majd felvert tojással, és ugyanígy a ráterített második réteget is. A második rétegre diós
keveréket szórunk. Feltekerjük a tésztát, és tekerés közben is kenegetjük vajjal. A tekercs
tetejét pedig tojással kenjük meg.
Úgy osztjuk el a diós keveréket, hogy a félkiló tésztára egyenletesen jusson.
A tekercseket 150 C°-on 5 percig sütjük. Utána 130 C°-ra mérsékeljük a hőmérsékletet, és
addig sütjük tovább, amíg a tekercsek teteje szép aranybarna színt nem kap. Ezután
kivesszük a sütőből, és hagyjuk kihűlni.
A tekercseket felszeleteljük. Megöntjük sziruppal, és másnapig állni hagyjuk a szirupban,
hogy a sütemény jól megszívja magát.
Német ízlés szerint joghurttal szervírozhatjuk.
A dió leírása és botanikája

Dió gyümölcsökkel
Fejlettebb konyhakultúrájú vidékeken Franciaországban például - megbecsülik a diós
lekvárokat. Ilyen, diófából készült
lekvárszekrényben tárolják. Például a fügés
diós lekvárt.
Ezt látva már megértjük, hogy mitől magasabb
a franciák életszínvonala, mint a miénk. Hogy
mitől élnek jobban, mint mi. A fügés-diós
lekvártól.
Nekik az is van.
Vázlat:
Alma parázson
Almás-diós crumble
Almás-diós sütemény
Almás diós sütemény
Áfonyalekvár
Álruhás gyümölcsök
Datolyás diós szeletek
Dió almával, karamellizált citrommal
Dióbéllel töltött füge
Diókaramellás alma
Diós birsalmahab
Diós egreslekvár
Diós joghurtszósz gyümölcsökkel
Diós ribizlilekvár
Dióval töltött aszalt szilva
Dióval töltött birsalma
Dióval töltött datolya
Dióval töltött füge
Fehércseresznye befőtt dióval
Fügés diós golyók
Fügés diós krambl
Görögdinnye meglepetés
Harosszet
Hastak
Juharszirupos almás sütemény
Kiwis almás lekvár dióval
Körtés diós csatni
Körtés diós saláta
Körtés sütemény dióvajjal
Málna dióval
Mázas dióbél
Sült körte dióval
Sültalma

Tejszínes diós alma
Tufahije
Vaníliás, epres, diós sütemény
ALMA PARÁZSON
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 édes alma
5 dkg vagdalt darabos dióbél
3 dkg cukor
alufólia
Csumázzuk ki az almát. Vízszintesen vagdossuk be, és állítsuk az almákat egy-egy
alufólia-négyzetre. Az almák belsejébe töltsük be a dióbelet, kívülről pedig hintsük be az
almákat cukorral. Csavarjuk be az alufóliába.
45 percig süssük enyhén, vagy inkább csak grillezzük. Közben ellenőrizzük a sülést.
Melegen tálaljuk.
ALMÁS-DIÓS CRUMBLE
(francia recept)
Hozzávalók:
1 kg alma
10 dkg dióbél
17 dkg vaj
10 dkg liszt
2 tasak vaníliás cukor
15 dkg porcukor
Az almát hámozzuk meg, vágjuk negyedekre,
magvazzuk ki. A dióbelet vagdaljuk apróra.
Az almát 5 dkg vajjal együtt tegyük egy lábasba.
Fedjük le, és lassú tűzön pároljuk, amíg az alma "megolvad". Ez kb. 20 perc. Utána
hagyjuk kihűlni.
Kihűlés után keverjük a diót az almához 5 dkg cukorral és egy tasak vaníliás cukorral
együtt.
Vajazzunk ki egy tűzálló tálat, és merjük rá az almát.
A sütőt 210 C°-ra melegítsük elő.
A maradék vajat vágjuk kisebb darabokra, öntsük hozzá a lisztet, és kézzel dolgozzuk
össze, durvára, homokszerűre. Utána keverjük bele a maradék porcukrot és a másik tasak
vaníliás cukrot. A keveréket töltsük a diós almára, tegyük sütőbe, és mintegy 20 percig
süssük.

Ízlés szerint langyosan vagy hidegen fogyasszuk. Ha akarjuk, kevés tejszínhabbal
díszíthetjük.
ALMÁS-DIÓS SÜTEMÉNY
(német recept)
Hozzávalók 8 darabhoz:
2 kisebb, savanykás alma
5 dkg nagyobb darabos dióbél
2 dkg lágy vaj
5 dkg cukor
1/2 kávéskanál fahéjpor
2 tojás sárgája
1/2 kávéskanál reszelt citromhéj
2 evőkanál tej
20 dkg liszt
1/4 kávéskanál sütőpor
1 tojás fehérje
csipetnyi só
kevés porcukor
Az almákat meghámozzuk, kimagvazzuk, másfél centi vastag szeletekre vágjuk.
A sütőt 200 C°-ra előmelegítjük.
Egy 20 cm-es kerek sütőformát - az oldalát is - kikenünk a vajjal. 2 dkg cukorral és a
fahéjporral egyenletesen meghintjük a sütőformát. Az almaszeleteket egymás mellé
belefektetjük. Az almaszeletek hézagait darabos dióbéllel töltjük ki.
Egy tálban elkeverjük a tojássárgákat 3 dkg cukorral, bele a citromhéjat, és a tejjel
krémesre keverjük. A sütőport a lisztbe keverjük, és a lisztet is a krémhez.
A tojásfehérjéből csipetnyi sóval habot verünk, és a tésztába keverjük. Végül a tésztát az
almaszeletekre helyezzük.
180 C°-on félórán, háromnegyed órán át sütjük. Amikor megsült, előbb kihűlni hagyjuk,
majd körben egy késsel elválasztjuk a faltól, utána kiborítjuk.
Porcukorral meghintve tálaljuk.
ALMÁS DIÓS SÜTEMÉNY
(török recept)
Hozzávalók:
3 pohár liszt
1,5 pohár cukor
1 sütőpor
félpohár tej
félpohár joghurt
félpohár étolaj
3 tojás

almadarabok és dió bőven
fahéjpor
Ennél egyszerűbb sütemény nincs is talán. A hozzávalókat mind összekeverjük, 150 C°-os
sütőben félóra alatt kisütjük.
ÁFONYALEKVÁR
(orosz recept)
Hozzávalók:
félkiló áfonya
1,5 kg méz
félkiló alma
1,5 csésze dióbél
Az áfonyát átválogatjuk, megmossuk, és fedő alatt puhára főzzük. A megfőtt áfonyát
szitán törjük át.
Mézet melegítünk, és belekeverjük az áttört áfonyát.
Az almát felszeleteljük, és a dióbéllel együtt a mézes áfonyához öntjük. Egy óráig főzzük.
ÁLRUHÁS GYÜMÖLCSÖK
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
24 db feles dióbél
25 dkg marcipántészta
6 db aszalt sárgabarack
6 db datolya
5 evőkanál kristálycukor
Megjegyzés: aszalt szilva, aszalt meggy is használható
A datolyákat hosszanti vágással vágjuk ketté, magjukat szedjük ki. Szedjük szét az aszalt
barackot két félre.
A marcipántésztát osszuk 24 részre, a darabokba göngyöljük be a gyümölcsöket úgy, hogy
az összehajtásnál egy-egy dióbél zárja kívülről a tésztát. Végül forgassuk meg
kristálycukorban.
DATOLYÁS DIÓS SZELETEK
(amerikai vegetáriánus csemege)
Hozzávalók kb. 12 szelethez:
1 csésze datolya kimagvazva, felvagdalva
1/2-3/4 csésze szójatej
1/2 csésze dióbél
1/4 csésze mandula
1/2 kávéskanál őrölt kardamom-mag (ha a csemegét
gyerekeknek szánjuk, elmaradhat)
csipetnyi só

1 kávéskanál pirított szezámmag
A datolyák nagyobb darabokra legyenek vagdalva. A dióbelet se vágjuk nagyon apróra.
Van, aki kissé megpirítja, úgy talán jobb. A mandulát daráljuk meg.
Egy kisebb lábasban keverjük össze a datolyadarabokat fél csésze szójatejjel. Forraljuk
fel, aztán takaréklángon főzzük. Gyakran kavarjuk meg, nehogy a datolya a lábas aljára
vagy oldalára kapjon. Ha nagyon besűrűsödne, mielőtt a datolya szétfőne, öntsünk még
hozzá szójatejet.
Amikor a datolya megfőtt, vegyük le a tűzről. Alaposan keverjük hozzá a dióbelet, a
kardamommagot és egy csipetnyi sót. Hagyjuk a keveréket szobahőmérsékletűre hűlni.
A datolyás keveréket borítsuk ki munkaasztalra, és formáljuk hosszú tekerccsé. A
tekercset forgassuk meg mandulaporban.
Fagyasszuk le, legalább egy órára. Fagyottan vágjuk 1-1,5 cm-es szeletekre, és a szeleteket
szórjuk meg pirított szezámmaggal.
Ha nem fogy el, későbbi felhasználásra újból lefagyaszthatjuk.
DIÓ ALMÁVAL, KARAMELLIZÁLT CITROMMAL
(francia csemege)
Hozzávalók:
2 db citrom
1 kg alma
20 + 10 dkg cukor
1 citrom leve
15 dkg darabos dióbél
2 dl víz
A két citromot hideg víz alatt alaposan lekeféljük, jó éles késsel igen apró, félcentinél
kisebb darabokra vágjuk. Az almát megmossuk, meghámozzuk, kimagvazzuk, apró
darabokra vágjuk.
10 dkg cukrot feloldunk 2 dl vízben, és teljes oldódás után beleöntjük a citromdarabokat.
Gyenge tűzön addig főzzük, amíg karamellizálódni nem kezd. De vigyázzunk, ha a citrom
túlpörkölődik, keserű lesz. Ez esetben öntsük ki, és kezdjük előlről.
Amikor jó a karamellizált citrom, akkor öntjük bele az almadarabokat, a maradék cukrot
és a citromlevet. Gyenge tűzön forrásig melegítjük, és amikor forrni kezdene, levesszük a
tűzről, majd kihűlés után hűtőbe vagy hűvös helyre tesszük másnapig.
Másnap még egyszer forrásig melegítjük, és amikor forrni kezd, akkor öntjük bele a
dióbelet. A dióbéllel együtt állandó keverés mellett még két percig forraljuk. A tűzről
levéve befőttes üvegbe töltjük, lezárjuk.
DIÓBÉLLEL TÖLTÖTT FÜGE
A decemberben kapható fügekoszorú igazi csemege. Egyetlen hibája van, de az nagyon

nagy.
A mediterrán vidékeken készítik, ahol a higiénia nem a mi fogalmaink szerinti. Például
Törökország Menderes-völgyi hatalmas fügetermő táján az üzemszerű fügeszüret úgy
történik, hogy a fügefákra piros raschel-zacskókat akasztanak. Fügeérés idején a dolgozók
végigjárják a fasorokat, és a földre, a porba-sárba hullott érett fügéket felszedik, és a
műanyagzsákocskákba rakják, ahol a melegben szárad, aszalódik. Tisztításra nincs mód.
Nem így a dióval töltött aszalt füge, ami kisüzemi, kézi munka terméke. Az érett fügéket
kézzel szedik a fáról, megmossák, és felvágva féldiót helyeznek belsejükbe. Az aszalás egy
réteges kiterítéssel történik, a melegben.
A dióbéllel töltött fügét nem kötik koszorúba, hanem kicsi gyümölcsösrekeszekből
kínálják a vevőknek. Drágább, mint a nagyüzemi, de tisztább. És nem beszélve a diós
ízesítésről, ami maga a tökély.

DIÓKARAMELLÁS ALMA
(francia recept, Patrick Asfaux séf receptje)
Hozzávalók 6 személyre:
6 db renet típusú alma
5 dkg vaj
2 dkg liszt
5 dkg cukor
5 dkg dióbél
0,5 dkg finomszemű só
kevés citromlé
Először a sütőt kapcsoljuk be, melegítsük elő 180 C°ra.
Géppel dolgozzunk, a diót a vajjal és a cukorral együtt aprítsuk 10 másodpercig, majd a
lisztet és kevés sót is adjunk hozzá, és úgy további 10 másodpercig. Így kapunk diókrémet.
Az almákat hámozzuk meg, magházukat almamagozóval szúrjuk ki, utána vágjuk
keresztben félbe. Szórjuk meg kevés citromlével, hogy ne barnuljanak meg. Helyezzük a

félalmákat sütőlapra, a magház helyét töltsük meg diókrémmel. Annyira, hogy
túlcsorduljon.
Süssük háromnegyed órán át. Vaníliafagylalttal szervírozzuk.
DIÓS BIRSALMAHAB
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
A birsalmahabhoz:
4 dl tejszín
5 dkg porcukor
1 evőkanál tört, pirított dióbél
3 birsalma
10 dkg porcukor
1 kávéskanál fűszerkeverék fahéjporból, őrölt borsból, szerecsendióból
1 hüvely vanília
zselatin
A karamellához:
6 evőkanál vagdalt dióbél
20 dkg cukor
4 evőkanál méz
4-6 evőkanál víz
Hámozzuk meg, magvazzuk ki, és vágjuk nagyobb darabokra a birsalmákat. 10 dkg
porcukorral, a poralakú fűszerekkel együtt főzzük meg. A vanília is legyen benne,
széthasítva, lekaparva. Vizet csak keveset adjunk hozzá, csak annyit, hogy a birsalma
megpuhuljon. Amikor megfőtt, mixerrel dolgozzuk simára, és keverjük bele a dióbelet.
A zselatint áztassuk hideg vízbe. A beáztatott zselatint 2 evőkanál forró vízben oldjuk fel,
és keverjük a pürébe.
A tejszínből cukorral verjünk habot, és keverjük azt is a pürébe. Ezután a birsalmapürét
tegyük hűtőbe két órára, addig elkészítjük a karamellát.
A cukorból 4-6 evőkanálnyi vízzel főzzünk karamellizálódni kezdő szirupot. Keverjük bele
a dióbelet és a mézet. A diós karamellát zsírpapírra merjük ki, 4 db, egyenként 12 cm-es
kerek cukorlepényként, és hagyjuk langyosra hűlni. Közben formáljuk kerekre.
Langyosan rakjuk át a hűlő karamellát süteményes tányérokra, ahol teljesen
kihűlhetnek.
A lehűlt birsalmahabot osszuk a karamella-lapokra, és ha akarjuk, gyümölccsel
díszíthetjük.
Az eredeti francia recept szerint a diós birsalmahab mellé 6 puttonyos tokaji aszú illik, az
1996-os évjáratból, mert az a legjobb.
DIÓS EGRESLEKVÁR
(moldáv recept)
Hozzávalók:

1 kg egres
1,4 kg cukor
15 dkg dióbél
1,5 pohár víz
10 db meggyfalevél
Az egresről vágjuk le a farkincákat és a kocsányokat, majd mossuk meg, szárítsuk le. A
szemeket félbevágva vágjuk ki a magját.
A dióbelet enyhén pirítsuk meg, és daraboljuk fel. A dióbelet keverjük a félbevágott
egreshez, és öntsük lekvárfőző üstbe.
A cukorból és a vízből melegítsünk forró szirupot, és amikor forrni kezdene, öntsük az
egresre. Együtt főzzük 15 percig, és 2-3 perccel a főzés befejezése előtt tegyük bele a
megmosott meggyfalevelet is.
A megfőtt lekvárt rögtön öntsük lekváros üvegekbe, és jól zárjuk le.
DIÓS JOGHURTSZÓSZ GYÜMÖLCSÖKKEL
(német recept)
Hozzávalók 4 személyre:
10 dkg dióbél
1 pohár tejszín
1 csomag vaníliás cukor
2,5 dl vaníliás joghurt
1/2 db kisebb sárgadinnye
2 db nektarin
25 dkg földieper, ribizli vagy áfonya
1 citrom
1 narancs
3 evőkanál cukor
4 db szép, feles dióbelet tegyünk félre. A többit vagdossuk durvára. Egy evőkanállal ebből
is tegyünk félre.
A tejszínt verjük kemény habbá, és a vaníliás cukorral ízesítsük. A joghurtot és a maradék
dióbelet lazán a tejszínhabba keverjük.
A dinnye és a nektarin húsát kockákra vágjuk. A földiepret félbevágjuk, az apróbb
bogyósokat csak megmossuk és lecsöpögtetjük. A gyümölcsöket egy tálba helyezzük.
A citrom héját lereszeljük. A citromot és a narancsot kifacsarjuk, a levet a reszelt
citromhéjjal és a cukorral elkeverjük, és a gyümölcsökre öntjük. Óvatosan elkeverjük.
A gyümölcssalátát négy tányérra osztjuk. Hozzáadjuk a szószt. Minden adagot
megszórunk darált dióbéllel, és a közepére egy feles dióbelet teszünk.
Díszítésként szőlőkacsot, leveleket, virágokat ajánlunk.

DIÓS RIBIZLILEKVÁR
(orosz recept)
Hozzávalók:
0,5 kg piros ribizli
0,5 kg fekete ribizli
0,5 kg alma
2 csésze dióbél
0,5 kg cukor
1,5 kg méz
A ribzlit egy pohár vízzel tesszük fel párolni, jól lezárt edényben, és addig pároljuk, amíg
meg nem puhul. Ekkor a bogyókat pürévé nyomjuk.
Az almát szeletekre vágjuk, a dióbelet kisebb darabokra vagdaljuk.
Az összes hozzávalót egy nagyobb fazékba öntjük össze, - legjobb a zománcos fazék, - és
gyenge tűzön, óvatos kavarás mellett egy óra alatt összefőzzük.
DIÓVAL TÖLTÖTT ASZALT SZILVA
(moldován recept)
Hozzávalók 2-3 személyre:
60 dkg aszalt szilva
1 csésze dióbél
1 csésze porcukor
1 csésze tejszín
Az aszalt szilvát mossuk meg, majd tiszta hideg vízben áztassuk 1,5-2 órán át.
Amikor a szilva megszívta magát vízzel, a magját vágjuk ki, és az üregbe helyezzünk egy
negyed dióbelet.
A dióval töltött aszalt szilvát rakjuk ki tányérokra, édességétől függően szórjuk meg többkevesebb porcukorral, és tegyük félórára hűtőbe.
A tejszínből verjünk tejszínhabot, és közvetlenül a felszolgálás előtt merjük a szilvára.
DIÓVAL TÖLTÖTT BIRSALMA
(orosz édesség)
Hozzávalók:
60 dkg birsalma
30 dkg dióbél
20 dkg cukor
4 dl víz
A birsalmákat kimagvazzuk, felöntjük vízzel, megfőzzük. Főzés közben a vízbe beleöntjük
a cukrot, és sziruppá sűrítjük.
A dióbelet összetörjük, és a szirupból kiszedett főtt birsalmákra töltjük. Végül a sűrű

sziruppal megöntjük.
DIÓVAL TÖLTÖTT DATOLYA VAGY SZILVA
(amerikai recept)
Hozzávalók:
24 datolya vagy aszalt szilva
24 db feles dióbél
12 dkg kristálycukor
Vágjuk ki a magot a datolyákból vagy aszalt szilvákból.
A mag helyére helyezzünk egy feles dióbelet.
Forgassuk meg a datolyákat (szilvákat) egy tányér kristálycukorban, vagy ha úgy jobban
tetszik, egy zacskóba öntsük a cukrot, rakjuk bele a gyümölcsöt is, és a zacskó száját
befogva rázzuk össze.
Kész, ennyi volt.
(A képen dióval töltött füge is látható.)
Aszaltkörte szeletekkel is díszíthetjük.

DIÓVAL TÖLTÖTT FÜGE
(török recept)
Hozzávalók 4 személyre:
16 db aszalt füge
3 dl víz
30 dkg porcukor
kevés citromlé

1,5 dl tejszín
16 db feles dióbél
Az aszalt fügéket közel két órán át vízben áztatjuk.
A porcukrot 3 dl vízben felforraljuk, és a feles dióbeleket is belerakjuk. Kevés citromlével
is ízesítjük. Húsz percig főzzük, majd levesszük a tűzről, kivesszük a szirupból a diót, és
úgy hagyjuk kihűlni.
A megpuhult fügéket felvágjuk, tejszínt és cukros dióbelet helyezünk beléjük.
Hidegen szervírozzuk.
FEHÉRCSERESZNYE BEFŐTT DIÓVAL
(grúz recept)
Hozzávalók:
1 kg fehércseresznye, mag nélkül
1 kg cukor
1,5 pohár víz
vanília
1 citrom vagy citromsav
maréknyi dióbél
A cseresznyéket úgy magvazzuk ki, hogy csak kis
nyílás maradjon a gyümölcsön. Erre a célra kapható kézi meggymagozót is
használhatunk, de vastag kötőtű vastagságú tompa szöggel is dolgozhatunk, amit előzőleg
jól megtisztítottunk. A mag helyére minden cseresznyébe egy akkora darab dióbelet
dugunk, ami valamivel nagyobb, mint az eltávolított cseresznyemag.
A cukrot a vízzel összekeverjük, és felforraljuk. A felforralt sziruppal megöntjük a
cseresznyét, és három órán át állni hagyjuk. A cseresznyék teljesen merüljenek el a
szirupban, különben később megfeketednek. Például egy kistányért fektethetünk a
cseresznyés szirup tetejére.
Az áztatási idő elteltével a szirupot forraljuk fel, benne a cseresznyékkel. Főzzük készre,
vagyis amíg a fehér cseresznyék áttetszőkké nem válnak.
A citromlevet vagy citromsavat és a vaníliát csak a főzés legvégén adjuk hozzá. A forró
befőttet csuprokba töltsük, és zárjuk le.
FÜGÉS DIÓS GOLYÓK
(francia recept)
Hozzávalók:
10 dkg friss, nem aszalt füge
4 dkg cukor
1 kávéskanál édeskömény-mag
8 db dió
A fügét a cukorral együtt lekvárrá főzzük. Elmixeljük, akkor vesszük

le a tűzről, amikor besűrűsödött.
Az így kapott sűrű fügelekvárt kinyújtjuk zsírpapíron, dióbelet helyezünk rá, és
megszórjuk édeskömény-maggal.
Több napig hagyjuk állni, majd golyókat formálunk belőle, vagy egyéb formákat. Kockát,
háromszöget, stb.
FÜGÉS DIÓS KRAMBL
(francia recept)
Hozzávalók 8 személyre:
1 kg füge
10 dkg dióbél
10 dkg liszt
12 dkg vaj
6 dkg cukor
1 evőkanál méz
Az aszalt fügét hámozzuk meg, negyedeljük el, és egy kisebb tálban öntsük meg a mézzel.
A dióbelet törjük nagyobb darabokra.

A diót, lisztet, vajat, cukrot dolgozzuk össze, hogy omlós tésztát kapjunk. A fügét is
keverjük össze a tésztával. Tíz percre tegyük hűtőbe, ezalatt melegítsük elő a sütőt 220 C°ra.
A fügével kevert omlós tésztát terítsük sütőlapra, és tegyük a sütőbe 30-40 precre.
Langyosan kóstoljuk, de a recept melegen ajánlott.
GÖRÖGDINNYE MEGLEPETÉS
(spanyol recept)
Hozzávalók:
1 közepes piros, érett görögdinnye
1 közepes érett sárgadinnye
1/2 kg édes őszibarack
1/2 kg nagyszemű édes szőlő
1 csomag mazsola
10 dkg darabos dióbél
8 evőkanál cukor

1 pohár bor
(almát, körtét, banánt is használhatunk)
Az elkészítésnek nincs pontos recptje. A lényeg a következő: Először a cukorból szirupot
főzünk, és hagyjuk kihűlni.
Vágjuk le a görögdinnye kalapját a fénykép szerint, és húsát szedjük ki.
A gyümölcsök húsából egyforma nagyságú darabokat formázzunk. A vágáskor kicsorgó
gyümölcslevet is fogjuk fel. A gyümölcsdarabokat a szirupba rakjuk, a szőlővel,
mazsolával, darabos dióval együtt.
Betöltjük a görögdinnyébe, és lehűtjük, akár másnapig is hűlhet.
Közvetlenül tálalás előtt beleöntjük a bort, és még kissé megcukrozzuk. Narancs-, vagy
citromszeletekkel körberakva szervírozzuk. Melegben kiváló.
HAROSSZET
(zsidó recept)
Hozzávalók személyenként:
1 alma
6 dió bele
cukor
édes bor
esetleg fahéj
Az almát lereszeljük, a dióbelet megdaráljuk, az almához keverjük.
Ízesítjük édes borral, cukorral, esetleg fahéjjal.
Ne feledjük a lereszelt alma levét is hozzáönteni, de a kész harosset ne legyen túl híg, sűrű
állaga legyen. Ha nem elég sűrű, darált diót adjunk még hozzá.
Barnás, téglavörös árnyalatú legyen, utalva a zsidók egyiptomi fogságában készített téglák
színére.
Hogyan lehet a harossetet fogyasztani? Például hús mellé köretként, vagy kenyérre,
pirítósra kenve. Újabban palacsintatöltelékként is eszik. De leginkább a zsidó Húsvétra, a
Pészahra készítik és fogyasztják.
HASTAK
(üzbég édesség)
Hozzávalók:
aszalt barack
feles dióbél
méz
mazsola
A kénezett-szirupozott import aszalt barack nem jó hastakkészítésre. Az a barack jó, amit

teljes érésben magunk nyitottunk ketté, kimagvaztuk, és meleg levegőn magunk aszaltuk.
A mazsola kivételével a többi hozzávaló is hazai legyen, mert mézből és dióból is silány az
import!
Az aszalt barack magjának helyére szép, feles dióbelet illesztünk. Megöntjük mézzel,
megszórjuk mazsolával.
Vigyázat, ragad, kézzel nem fogható meg. Kistányérokon kínáljuk.
JUHARSZIRUPOS ALMÁS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók 8 személyre:
duplarétegű késztészta 23 cm-es tortaformába
almaszelet, 6 csészényi
3/4 csésze cukor
1/2 csésze
1/2 csésze gyömbéres sütemény (gingersnaps) száraz morzsája
1/2 kávéskanál fahéjpor
1/2 csésze vagdalt darabos dióbél
1/4 csésze olvasztott vaj
1/4 csésze sűrű juharszirup
A tortasütőformát béleljük ki egy réteg tésztával. Az almaszeletek felét helyezzük a
tésztára.
Egy tálban keverjük össze a cukrot a süteménymorzsával, fahéjjal, dióbéllel, vajjal. A
keverék fele mennyiségét szórjuk az almás tésztára. A maradék alma lesz a második
almaréteg, és rászórjuk a maradék diós keveréket.
A második réteg tésztát nyújtsuk akkorára, hogy befedje a süteményt. Fedjük le vele, a
tészta tetején ejtsünk néhány bevágást. Alufóliával lefedve süssük meg, 180 C°-on, 35
percig.
Közben a juharszirupot forrósítsuk meg egy kisebb lábasban. Amikor az idő eltelt, a
sütőből kivéve a fóliát távolítsuk el róla, és öntsük meg a juharsziruppal. Tegyük vissza a
sütőbe, és fólia nélkül süssük még 20 percig.
Melegen szervírozzuk.
KIWIS ALMÁS LEKVÁR DIÓVAL
(német recept)
A hozzávalók mennyisége nem is lényeges, az arányokat ízlésünk szerint
alakíthatjuk.
A dióbelet darabosra vagdaljuk, majd egy lábasban olaj nélkül enyhén
megpirítjuk.
A kiwit meghámozzuk, húsát pürévé törjük. Az almát is meghámozzuk, kimagvazzuk,
húsát felaprítjuk, a kiwipüréhez öntjük. Belefacsarjuk egy citrom levét, és hozzáöntjük a

pirított dióbelet.
A gyümölcs egyharmadának megfelelő mennyiségű cukrot keverünk a gyümölcshöz. A
keveréket kavargatva forrásig hevítjük. Négy percig forraljuk, további keverés mellett,
nehogy odakozmáljon.
Előkészített lekváros üvegekbe töltjük, és légmentesen lezárjuk.
KÖRTÉS DIÓS CSATNI
(indiai recept)
Hozzávalók 1,8 kg-hoz:
1,2 kg keményhúsú körte
22,5 dkg almabefőtt
22,5 dkg hagyma
2 csésze (4,5 dl) almaecet
17,5 dkg nagyszemű mazsola
1 narancs héja és leve
2 csésze (40 dkg) cukor
1 csésze (12 dkg) dióbél, nagyobb darabokra
vágva
1/2 kávéskanál fahéjpor
Legelőször a mazsolát áztassuk be kevés vízbe.
A körtének és az almának vágjuk ki a magját, és vágjuk 2,5 cm-es kockákra. A hagymát
vágjuk ugyanakkora kockákra, mint a gyümölcsöket.
A körtét, almát, hagymát öntsük össze egy lábasba,
és öntsük rá az almaecetet. Forraljuk fel, és amikor
forrni kezd, tegyük takarékra. Hagyjuk negyven
percig lassan főni, amíg a hagyma is meg nem
puhul. Időnként keverjük meg.
A beáztatott mazsolát a narancslével együtt tegyük egy tálba. Amikor a
negyven perc letelt, öntsük a gyümölcsös-hagymás főzethez, és adjuk
hozzá a narancshéjat és a cukrot is. Főzzük tovább, még 30-40 percig, hogy a csatni
besűrűsödjön. Gyakran, alaposan keverjük fel.
A dióbelet nagyon gyenge lángon pirítsuk meg, legfeljebb öt percig. A fahéjporral együtt,
a sűrítés végén öntsük a csatniba.
Tiszta, széles szájú üvegbe vagy agyagedénybe töltsük a csatnit, és hűvös, sötét helyre
rakjuk el, ahol egy hónapig is eláll.
Kenyéren fogyasszuk.
KÖRTÉS DIÓS SALÁTA
(amerikai recept)
A hosszú nyári estéken nem akar besötétedni. Világításnak egy szál gyertya is megteszi a

teraszon, ahol barátainkat is vendégül látjuk vacsorára.
Ilyenkor érdemes a legjobb vacsorát készítenünk, ezért különleges körtés-diós salátával
lepjük meg vendégeinket.
A saláta mellé lágy zene illik.
Hozzávalók 4 személyre:
A dresszinghez:
1 csésze dióolaj, ha nincs, másféle étolaj
3 evőkanál gyümölcsecet (almaecet)
1 csésze cukor
1 kávéskanál zellermag
1 kávéskanál só
A salátához:
4 csésze apróra vágott bármilyen salátaféle levele
1 érett körte kimagvazva, darabokra vagy szeletekre vágva
1 csésze feles dióbél, enyhén megpirítva
8 dkg apró darabos kéksajt vagy penészes francia sajt
Egy tálban keverjük össze a dresszing hozzávalóit. Jól keverjük el, amíg a cukor fel nem
oldódik, és a dresszing állaga egyenletes nem lesz. Ha kész van, tegyük hűtőbe, hogy ízét
felhasználásig megőrizze.
A saláta hozzávalóit egy másik tálban keverjük össze. Ehhez a dióbelet előbb egy rétegben
pirítsuk 3-5 percig, néha megkavarva. Vagy mikrohullámú sütőben magas fokozaton 3-4
percig. A saláta apróra, a körte pedig darabosra legyen vágva. Csak felhasználáskor
öntsük a dresszinget a salátára.
KÖRTÉS SÜTEMÉNY DIÓVAJJAL
(amerikai recept)
A körtés-diós teasütemény dióvajjal megkenve a legjobb.
Hozzávalók:
2 nagy tojás
3/4 csésze étolaj
1 csésze kristálycukor
1 kávéskanál vaníliás cukor
2 nagyobb méretű érett körte kimagvazva, az egyik lereszelve, a másik szeletekre vágva
2 csésze liszt
1 kávéskanál sütőszóda és ugyanannyi sütőpor
1/2 kávéskanál só
1 kávéskanál fahéjpor
1 csésze vagdalt darabos dióbél
1/4 csésze méz
A sütemény sütéséhez 180 C°-ra melegítsük elő a sütőt. Vajazzunk ki egy kb. 20x10 cm-es
vagy valamivel nagyobb méretű kenyérsütő formát.

A tojásokat, az étolajat és a kristálycukrot összeöntve verjük könnyűre, habosra.
Keverjük hozzá a vaníliás cukrot és a reszelt körtét is. Egy másik tálban a száraz
összetevőket keverjük össze: a lisztet, sütőszódát, sütőport, sót, fahéjport és a dióbél fele
mennyiségét. Végül a lisztes keveréket keverjük a körtés habhoz. Töltsük a tésztát a
sütőformába. A tetejére rendezzük a körteszeleteket. Szórjuk meg a maradék dióbéllel.
50-60 percig süssük, amíg a beleszúrt tűt tisztán nem húzhatjuk ki. Mielőtt a sütőformából
kivennénk, negyedóráig hagyjuk hűlni.
A kihűlt süteményt kenjük meg mézzel, mielőtt felszeletelnénk. Dióvajjal ajánlatos
fogyasztani, ami úgy készül, hogy 1 csésze juharszirupot felteszünk főni, és belefőzünk egy
darabos fahéjat. Amikor besűrűsödött, levesszük a tűzről, kiszedjük belőle a fahéjat, és
hozzákeverünk 15-20 dkg olvasztott vajat. Géppel sűrűre dolgozzuk, és ekkor
belekeverünk 1/2 csésze vagdalt, darabos dióbelet. Hagyjuk kihűlni, megszilárdulni.
Mintegy 1,5 csészényi dióvajat kapunk, amivel süteményünket fogjuk megkenni.
MÁLNA DIÓVAL (orosz desszert)
Hozzávalók:
2 csésze dióbél
1 csésze porcukor
2 csésze málna
4 csésze étolaj
Ha tudjuk, a dióbélről húzzuk le a hártyát. Ezt a műveletet megkönnyíti, ha előbb 10-15
percig forró vízbe áztattuk a dióbelet.
Az étolajat öntsük a fritőzbe.
A dióbelet keverjük össze a porcukorral, tegyük szűrőkanálba, a szűrőkanalat merítsük a
fritőzbe. Enyhén pirítsuk meg, majd emeljük ki és hűtsük le.
Közvetlenül felszolgálás előtt keverjük a dióhoz a málnát. Mély tányérkákba vagy
kelyhekbe adagoljuk ki, és ízlés szerint legfeljebb 2-3 kanál mézzel, gyümölcslével,
sziruppal édesíthetjük.
MÁZAS DIÓBÉL
(német recept)
Hozzávalók:
kb. 10 dkg szép, feles dióbél
6 evőkanál cukor
6 evőkanál víz
Egy kisebb labasban a cukrot a vízben addig főzzük, amíg sűrűsödni és buborékolni nem
kezd.
Vigyázat! Csak felnőttek csinálhatják, mert a cukormassza igen forró!
Belekeverjük a dióbelet, és addig mozgatjuk benne, amíg mindenhol szirupos nem lesz.

Vajjal kikenünk egy alufóliát, és kiborítjuk rá a mázas dióbelet. Hagyjuk kihűlni.
Gyümölcsök mellé kínálhatjuk.
SÜLT KÖRTE DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 rúd vanília
4 db jó minőségű érett körte, meghámozva
12 dkg cukor + még egy kevés
2 pohár minőségi fehér vagy vörös bor
2 narancs
20 dkg dióbél
25 dkg mascarpone vagy más krémsajt
A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.
A meghámozott körtéket tegyük egy olyan tálba, edénybe, amiben előbb főzni, majd sütni
fogjuk. Öntsük rá a cukrot és a bort, és helyezzük rá a vaníliát. Egy narancsot hámozzunk
meg, a levét és a héját is tegyük bele. Forraljuk fel az egészet.
Forrás után szórjuk bele a dióbélnek több mint a felét, és úgy rakjuk a sütőbe. Addig
hagyjuk benne, amíg a körtéken a cukorból fényes máz nem látszik. Ez 20-30 perc, ekkor
vegyük ki a sütőből, és engedjük kihűlni.
Amíg a körte hűl, a maradék dióbelet enyhén pirítsuk meg a sütőben. Ehhez kb. 5 perc
kell. A szemünket tartsuk a dióbélen, akkor jó, ha aranyszínű, ne barnuljon meg.
A vaníliarudat vegyük ki a szirupból.
A pirított diót mozsárban törjük apróra, gyakorlatilag pasztává. Keverjük el a
krémsajttal, a másik narancs levével és lereszelt héjával, végül egy kevés cukorral. Ezt a
krémet öntsük a sült körtére.
Ízlés szerint olvasztott csokoládéval is díszíthetjük.
SÜLTALMA
(török recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 alma
3/4 pohár porcukor
félpohár tej
1 evőkanál étolaj
dióbél
vanília
porcukor
A megmosott almákat meghámozzuk, kifúrjuk, magházukat kivesszük.

A dióbelet cukorral törjük meg, a cukros-diós keverékkel töltjük meg az almák belsejét. A
vaníliát is ebbe a keverékbe keverjük.
Tepsibe rakjuk az almákat, és porcukor, tej, étolaj keverékével hintjük meg. 180 C°-on
35-40 percig sütjük, hogy az almák megpárolódjanak, megpuhuljanak. Közben legalább
egyszer megnyitjuk a sütőt, és a megöntést megismételjük.
A sült almát egyedi tányérokra szedjük ki, és azon melegében szervírozzuk. De hidegen is
jó.
TEJSZÍNES DIÓS ALMA
(orosz desszert)
Hozzávalók:
félkiló alma
1 csésze tejszín
félcsésze porcukor
félcsésze apróra vágott, pirított dióbél
citromsav
Az almákat mossuk meg, hámozzuk meg, magvazzuk ki. Citromsavas vízben pároljuk
puhára, majd hagyjuk kihűlni.
A dióbél felét keverjük a tejszínhez, és a porcukorral együtt verjük habbá.
A kihűlt almát kelyhekbe helyezzük, felvert tejszínhabbal borítjuk, és a hab tetejére
szórjuk a maradék dióbelet.
TUFAHIJE (bosnyák töltött alma)
Hozzávalók:
5 Golden alma
50 dkg cukor
1 tasak vaníliás cukor
0,5 l víz
15 dkg cukor
10 dkg dióbél
5 dkg mandula
2,5 dl tejszín
1 citrom héja
Golden alma helyett esetleg más alma is használható, ha főzéskor nem esik szét.
Fél liter vízben főni tesszük fel a fél kiló cukrot, amit vaníliás cukorral ízesítünk.
Az almák közepét kivágjuk, aztán meghámozzuk, és 10 percig főzzük a szirupban.
Levesszük a tűzről, és az almákat sorra kiszedjük a cukorszirupból.
30 percig hűlni hagyjuk, azután megtöltjük a többi hozzávalóból készült keverékkel,
beleértve a 15 dg cukrot is. Hűtőbe tesszük.

Hidegen tálaljuk. Tálaláskor tejszínhabbal, cseresznyével vagy valamilyen dzsemmel
díszítjük.
VANÍLIÁS, EPRES, DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók 10 szép darabhoz:
10 dkg liszt
5 dkg zabpehely
8,5 dkg lágy margarin
3 dl tej
8,5 dkg cukor
1 evőkanál kukoricakeményítő
1,5 kávéskanál sütőpor
csipetnyi só
1 tasak vaníliás cukor
5 dkg apró darabos dióbél
5 dkg eper, apró darabokban
Mielőtt a sütemény összeállításához kezdünk, melegítsük elő a sütőt.
Először az összes száraz hozzávalót keverjük össze egy tálban, utána hozzákeverjük a lágy
margarint. Alaposan elkeverjük, hogy egyenletes állagú tésztát kapjunk. Tíz percre
hűtőbe tesszük, pihenni.
A tésztába keverjük az eperdarabokat és a darbos dióbelet. Négydekás darabokat
szaggatunk belőle, sütőpapírral bélelt sütőlapra rendezzük, és annyira lapítjuk, hogy 6 cmes átmérőjű legyen. Lazán helyezzük egymás mellé.
Csak 6 percig sütjük. A süteménynek lágynak kell maradnia. Csak enyhén színesedhet
meg sütés közben.
A sütőlapon hűtjük ki, és csak aztán választjuk le a papírról, különben eltörhet.
Zárt edényben tárolhatjuk - ha marad.
A dió leírása és botanikája

Fagylaltok, fagylalt-parfék
Vázlat:
Baklavafagylalt
Belga dióparfé
Diófagylalt
Diófagylalt 2
Diófagylalt tulipánkehelyben

Diókaramellás fagylalt
Diós fagylalt desszert
Diós fagylalt-szuflé
Diós fagylalt-szuflé 2
Gránit-sütemény
Provence-i diós sütemény
Szójafagylalt dióval
BAKLAVAFAGYLALT
(arab recept)
Baklavafagylalt? Azonos alapanyagokból, azonos ízben készül,
mint az arab világ legnépszerűbb diós süteménye, a baklava.
Csak az elkészítése egyszerűbb.
Hozzávalók:
2 csésze tej
2 szál fahéj, félbetörve
1 csésze tejszín
4 tojás sárgája
2/3 csésze cukor
1 csésze darabos dióbél
4 réteslap
6 evőkanál olvasztott vaj
2 evőkanál cukor
1 kávéskanál fahéjpor
1/4 csésze méz
A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő. Egy fazékban forraljuk fel a tejet, benne a fahéjrudakat.
Amikor forr, vegyük le a tűzről, és lefedve tegyük félre félóráig ázni.
Amíg a fahéj a tejben ázik, a fagylalt lényegét, a ropogós diós ízesítést készítjük el. A
dióbelet egy tálban összekeverjük a fahéjporral és 2 evőkanálnyi cukorral. Belemerünk
két kanál olvasztott vajat, és azzal is jól összekeverjük, hogy a vaj jól bevonja a diót. A
maradék vajjal bekenjük a réteslapokat, majd egymásra rakjuk. Előbb olyan széles
csíkokra vágjuk a tésztát, mint egy gyufaszál hossza, majd többet egymásra téve - mint
nálunk régen a metélttésztát - gyufaszálnyi vékony csíkokra vágjuk.
A tésztacsíkokra szórjuk a cukros dióbelet. Sütőpapírral kibélelünk egy tepsit, és
szétterítjük rajta a dióval megszórt tésztát. 10-15 percig a sütőben pirítjuk, hogy ropogós
legyen, de ne barnuljon meg. A sütőből kivéve egy tálba szedjük át, öntsük rá a mézet, és
hagyjuk állni.

Ezután leszűrjük a tejet, kiszedjük belőle a fahéjat. A
tojássárgáját a 2/3 csészényi cukorral egy tálban
összekeverjük, és egy csipetnyi sót is adhatunk hozzá.
A tejet újból forrásig melegítjük, és a felét vékony
sugárban a tojásos-cukros keverékhez öntjük,
folyamatos keverés mellett. Most pedig fordítva, a
tojásos-cukros-tejes keveréket öntjük a fazékba, a
tejhez. Elkeverés után alacsony lángon, állandó
keverés közben annyira sűrítjük be, hogy a keverő
kanálhoz kezdjen ragadni. De közben ne engedjük
felforrni.
A tűzről levéve azonnal keverjük bele a tejszínt, és egy finom szitán át öntsük egy
fémtálba. A fémtálat egy nagyobb fémtálba helyezzük, amiben jeges víz van. Néhányszor
kavarjuk meg, negyedóra alatt ki fog hűlni. Ezután fagyasztóban hűtsük át teljesen.
Végül pedig fagylaltkészítő gépben fagyasszuk le. A fagylaltkeverés utolsó percében a sült,
de már kihűlt diós tésztát is keverjük bele.
Zárt dobozban tároljuk a fagyasztóban.
Megjegyzés:
Ha van korábbról maradt, száradófélben levő baklavánk, a diós metélt helyett azt
használhatjuk.
A baklavafagylalt mellé alma, például karamellizált alma nagyon jól illik.

BELGA DIÓPARFÉ
Hozzávalók 4 személyre:
16 dkg cukor
8 dkg tört, darabos dióbél
kevés feles dióbél a díszítéshez
4 tojás sárgája
5 dkg méz
2 dl tej
1/2 rúd vanília
0,2 dl citromlé (1 citrom leve)
3 dl tejszín
Egy serpenyőben olvasszuk meg a fele cukrot, és adjuk hozzá a dióbelet. Mikor
karamellizálódott, egy hideg, enyhén beolajozott lapon (márványlapon) egyengessük el.
Miután kihűlt, törjük darabosra.
Keverjük el a cukor másik felét a tojássárgákkal. A tejet a mézzel és a vaníliával forraljuk
fel. (Utána a vaníliát kivesszük.) Töltsük az elkevert tojássárgát a tejbe, és melegítsük, de
ne forraljuk. Hagyjuk teljesen kihűlni.
A citromlevet öntsük a tejszínhez, és verjük habbá. Ebbe keverjük bele a diókaramellát.
Mindent öntsünk egy tálba, és egy éjszakára tartsuk a fagyasztóban. Másnap kiborítjuk a
tálból, felvágjuk, és egy kevés csokoládékrémmel és feles dióbéllel szervírozzuk.
Még jobb, ha fagyasztás előtt parfé-kelyhekbe töltjük, és azokban fagyasztjuk le.
DIÓFAGYLALT
(német recept)
Hozzávalók három adagra:
2 dl tej
8 dkg aprószemű kristálycukor
1,5 dl tejszín
1 tojás sárgája
8 dkg dióbél
3 db feles dióbél
A diófagylalt készítéséhez a szokásosnál finomabb, aprószemű kristálycukor ajánlott, hogy
jobban oldódjon. Keverjük el, oldjuk fel a cukrot hideg tejben. A tejszínből verjünk
kemény tejszínhabot. A tojássárgáját habarjuk fel, és keverjük a tejszínhabba.
A dióbelet daráljuk meg, keverjük a cukros tejbe, és a tejes-diós keveréket keverjük a
tejszínhabhoz. A keveréket 20 percre tegyük a mélyhűtőbe, de ne tovább, hogy állaga ne
romoljon.

Kivéve még egyszer keverjük át, és töltsük
fagylaltkészítő gépbe. Bő félóráig kevertessük a
géppel. A feles dióbéllel díszítsük.
Ha a recept szerint járunk el, mintegy 0,8 liternyi
fagylaltunk lesz. Ha nem fogyasztjuk el egyszerre, jól
zárható edényben mélyhűtőben eltarthatjuk.
DIÓFAGYLALT 2
(orosz recept)
Hozzávalók:
1,5 csésze dióbél
2/3 csésze porcukor
2,5 csésze tejszín
1 evőkanál zselatin
kevés vanília
A zselatint meleg vízben oldjuk fel. A majdnem kihűlt zselatinba öntsük bele a frissen
felvert tejszínt.
A dióbelet apróra vágjuk, megpirítjuk, a zselatinos tejszínbe keverjük. A porcukrot és
kevés vaníliát is.
Poharakba, csészékbe merjük, és fagyasztóba tesszük. A kész fagylaltot gyümölcsökkel
vagy befőttel egészítjük ki.
DIÓFAGYLALT TULIPÁNKEHELYBEN
(argentin recept)
Hozzávalók:
3 tojás
25 dkg cukor
25 dkg darált dióbél
2,5 dl tejszín
2,5 dl tej
A tulipánkehelyhez:
3 tojássárgája
10 dkg cukor
10 dkg liszt
8 dkg vaj
Díszítésnek:
10 dkg olvasztott csokoládé
5 dkg vaj
Három tojást 25 dkg cukorral verjünk fehérre, habosra. Keverjük bele a darált dióbelet.
A tejet és a tejszínt öntsük össze, és azt is keverjük a diós krémhez. Legalább 30 percre
tegyük a krémet fagyasztóba.
A tulipánformához verjük fel a 3 tojássárgáját 10 dkg cukorral, és keverjük hozzá a

lisztet. Rögtön utána az olvasztott vajat is. Egy órára tegyük a hűtőbe, majd onnan kivéve
nyújtsuk vékonyra egy sütőlapra. Vágjuk kívánt nagyságú lapokra, és 180 C°-on süssük
aranyszínűre.
Amikor megsült, a még meleg lapokból formáljunk a képen látható tulipánkelyhet, és úgy
hagyjuk kihűlni.
Amikor a fagylaltot a kelyhekbe töltöttük, olvasztott vajjal kevert olvasztott csokoládéval
hintsük meg, és tegyük vissza a fagyasztóba.
DIÓKARAMELLÁS FAGYLALT
(francia recept, Sandra Avital receptje)
Hozzávalók:
10 dkg cukor +egy evőkanállal
8 dkg durvára vagdalt dióbél + egy kevés dísznek a
fagylaltra
1 dl tejszín
2 tojás
2 evőkanál vegyes virágméz
15 dkg tejszínhab
Először diókaramella-krémet készítünk. Egy vastag aljú lábasban 10 dkg cukrot 3 kanál
vízzel felteszünk melegedni. Anélkül, hogy megkevernénk, amikor buborékozni kezd,
takarékra állítjuk a lángot, és még néhány percig a tűzön tartjuk. Továbbra se keverjük
meg, de egyszer-egyszer megrázhatjuk. Amikor a szirup besűrűsödik és karamell-szőke
színűvé válik, levesszük a lábast a tűzről, és egy fakanállal a szirupba keverjük a dióbelet.
Hozzáöntjük a tejszínt, és öt percre még visszatesszük a tűzre, takaréklángra. Majd
félrehúzzuk a lábast.
A fagylalt elkészítése következik. Egy nagy tálban felverjük a tojások sárgáját a mézzel
együtt. Addig dolgozunk rajta, amíg fehéres színű nem lesz a tojáshab. Hozzáadjuk a
langyos diós karamellakrémet, és lágyan összekeverjük, ügyelve, hogy a hab ne essen
össze.
A tojásfehérjéből is habot verünk, szilárdat. Néhány csepp citromlével is ízesíthetjük. A
munka vége felé öntjük hozzá az egy kanál cukrot is. Végül fehéren fénylő habot kell
kapnunk.
A krémhez felváltva adagoljuk és keverjük óvatosan a tojáshabot és a tejszínhabot.
A fagylaltot fedeles műanyagtálban fagyasztjuk le, a hűtő fagyasztójában. Legalább 4 órán
át fagyasszuk, de közben 2-3 alkalommal keverjük fel, nehogy a dió az aljára üljön le.
És íme, kész a fagylalt!

DIÓS FAGYLALT DESSZERT
(amerikai recept)
Hozzávalók 2 személyre:
A meleg diókrémhez:
1 csésze kristálycukor
1/3 csésze víz
1 kávéskanál citromlé
1/2 csésze darabos dióbél
1/2 csésze tejszín
A meleg csokoládékrémhez:
8 dkg darabos sötét csokoládé
2 evőkanál vaj
3/4 csésze tejszín
1/4 csésze kukoricaszirup
1/2 csésze kristálycukor
2 kávéskanál vaníliás cukor
A tejszínhabhoz:
1/2 csésze tejszín
2 evőkanál kristálycukor
1 kávéskanál vaníliás cukor
Az összeállításhoz:
4 gombóc vaníliafagylalt
1 evőkanál apróra vagdalt dióbél
2 db konyakos meggy
Először a meleg diókrémet készíjük el. Egy közepes méretű lábasban összekeverjük a
cukrot, a vizet és a citromlevet. Közepes lángon állandó kavarás közben addig melegítjük,
amíg a cukor fel nem oldódik. Ekkor valamivel nagyobbra vesszük a lángot, és addig
főzzük, amíg enyhén karamellizálódni nem kezd. Ekkor rögtön hozzáöntjük a dióbelet, és
állandó keveréssel tovább főzzük, még egy percig. Illetve addig, amíg a dióbél is barnulni
kezd.
A tűzről levéve először a fél csészényi tejszín felét keverjük el a diókrémben, aztán a
másik felét.
Visszatesszük a tűzre, közepes lángon melegítjük, forraljuk, közben állandóan keverjük.
Addig főzzük, hogy a krém egyenletes legyen. Ekkor félretesszük.
Most a meleg csokoládékrémet készítjük el. Egy közepes méretű lábasban összekeverjük a
csokoládédarabokat a vajjal és a tejszínnel. Közepes lángon addig melegítjük állandó
keveréssel, amíg a csokoládé fel nem olvad. Ekkor hozzáöntjük a kukoricaszirupot és a
cukrot, és további állandó keverés mellett felforraljuk. Amikor forrni kezd, a lángot
takarékra állítjuk, és keverés nélkül gyengén forraljuk mintegy negyedóráig, hogy
besűrűsödjön.
Amikor a tűzről levesszük, hozzákeverjük a vaníliás cukrot.
A kész csokoládékrémet ha nem azonnal használjuk fel, szervírozás előtt mikrohullámú
sütőben vagy vízfürdős edényben fel kell melegíteni.

A tejszínhabot pedig úgy készítjük el, hogy a tejszínt először fél percig alacsony fordulatú
mixerben veretjük, majd a fordulatszámot közepesen magasra állítjuk, és hozzáadjuk a
cukrot és a vaníliás cukrot. Addig veressük, amíg kemény habot nem kapunk. Ekkor nagy
csillag nyílású habkinyomó zacskóba merjük át a habot, és felhasználásig fagyasszuk le.
Már csak a desszert összeállítása van hátra. A kehely aljára kevés diókrémet merjünk,
töltsünk rá egy gombócnyi vaníliafagylaltot, majd egy bő kanálnyi csokoládékrémet.
Ezután megint egy fagylaltgombóc következik, arra pedig egy-egy réteg a kétféle krémből.
A tejszínhabot dekoratívan nyomjuk rá. Szórjuk meg apróra vagdalt dióbéllel, és díszítsük
egy szem konyakos meggyel.
DIÓS FAGYLALT-SZUFLÉ
(spanyol recept)
Hozzávalók 4 személyre:
8 dkg darált dióbél + néhány darab dióbél díszítésnek
15 dkg cukor
1 evőkanál kukoricaliszt
1/2 csésze tej
2 csésze tejszín
1 evőkanál porított, nem ízesített zselatin
1 evőkanál konyak
2 tojás
A tojások sárgáját egy nyeles lábasban keverjük el a cukorral. Keverjük hozzá a
kukoricalisztet és a tejet is. Géppel addig keverjük, amíg teljesen egynemű nem lesz.
Tegyük fel a tűzre, és kézzel folyamatosan kevergessük, amíg be nem sűrűsödik. Ekkor
vegyük le a tűzről, öntsük hozzá a konyakot és a zselatint. Jól kavarjuk át, majd hagyjuk
langyosra hűlni. A darált dióbelet langyos állapotában keverjük bele.
A tojásfehérjéből verjünk habot, és keverjük a krémhez. A felényi tejszínt is.
Béleljünk ki négy szuflé-kelyhet papírral, és öntsük ki a krémmel. Tegyük fagyasztóba,
amíg meg nem dermed.
Amikor megdermedt, a papírt óvatosan késsel válasszuk le, a fagylalt-szuflét helyezzük
vissza a kehelybe. A második dl tejszínből verjünk habot, és osszuk szét a négy kehelyre.
Végül néhány szebb dióbéllel díszítsük.
DIÓS FAGYLALT-SZUFLÉ 2
(francia recept, Bernard Bessiere receptje)
Hozzávalók 10 személyre:
15 dkg dióbél
8 tojás
25 dkg cukor
2,5 dl tejszín
1 dl diólikőr

Meleg sütőben gyengén grillezzük meg a dióbelet. Negyedrészét, a szebb részét tegyük
félre, a többit törjük durván darabosra.
Válasszuk szét a tojásokat, a fehérjét tegyük félre. A tojásssárgákat vízfürdő fölött
melegítsük fel, majd a diólikőrrel és 15 dkg cukorral elkeverve verjük fel olyan keményre,
amennyire lehet.
A tejszínt is verjük fel, de ne túl keményre. A tojásfehérjéből a maradék cukorral verjünk
habot. Végül a három alkotórészt óvatosan, egy spatulyával keverjük egybe. És öntsük,
keverjük bele a darabos dióbelet is.
Merjük szét a szuflét egyedi kelyhekbe, és 18-24 órára tegyük fagyasztóba. A maradék,
félretett dióbelet felszolgálás előtt tegyük a szuflé tetejére.
GRÁNIT-SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
25 dkg vajas tészta
20 db feles dióbél
4 db Golden alma
6 evőkanál cukor
1/2 citrom leve
1 tojás
fahéjpor
A meghámozott, vastagon lereszelt almához keverjünk 16 szem durvára darált dióbelet, és
keverjük el a citromlével, kevés fahéjporral és 5 evőkanál cukorral együtt.
Tegyük fagyasztóba, 10 percenként villával keverjük át. Másfél óra múlva gránitos lesz.
Lisztezzünk ki egy deszkát, terítsük rá a tésztát, és 8 db 5 cm-es karikát szaggassunk
belőle. Helyezzük tepsibe.
A tojást 1 evőkanál cukorral verjük fel, kenjük a tésztára. Négy tésztalapra dióbelet
teszünk, majd mind a nyolcat 15 percig sütjük.
Amikor kivettük, 3 perc után a fagyos tölteléket a sima lapokra töltjük, lefedjük a diós
lapokkal. Azonnal szervírozzuk.
PROVENCE-I DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Ez a sütemény azért érdemel helyet a fagylaltok sorában, mert mindig
fagylalttal, leginkább vanília-fagylalttal együtt fogyasztandó.
Hozzávalók:
2 tojás fehérje
1/2 csésze aprószemcsés kristálycukor
1 kávéskanál vaníliás cukor
1 kávéskanál sütőpor

1/2 kávéskanál fahéjpor
1/2 csésze liszt
1/2 csésze darabosra vagdalt dióbél
1 csésze darabosra vagdalt idénygyümölcs (eper, kajszi, őszibarack, alma, stb.), de csak
egyféle
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-osra, és kenjünk ki egy süteménysütő formát.
Egy tálban verjük fel a tojásfehérjét a cukorral, vaníliás cukorral, és keverjük hozzá a
sütőport és a fahéjport is. Addig verjük, amíg könnyű, pelyhes nem lesz. Ekkor keverjük
hozzá a lisztet. A keverék egyenletes, sima legyen. Csak ezután öntsük bele a darabos
dióbelet és a gyümölcsdarabokat.
Töltsük a tésztát a sütőformába, és félórán át süssük.
Amikor felszolgáljuk, a tányérokra a süteményszeletek mellé helyezzünk vaníliafagylaltot
vagy jégkrémet.
(Végül csak zárójelben jegyzem meg, hogy ugyanolyan finom fagylalt helyett tejsodóval
is.)
SZÓJAFAGYLALT DIÓVAL
(spanyol recept)
Hozzávalók:
A fagylalthoz:
75 dkg szója
30 dkg cukor
3 tojás sárgája
1 rúd vanília
1,5 dl tejszín
3 tojás fehérje
még 6 dkg cukor
A dióhoz:
2,5 dl szójatej
6 evőkanál méz
12,5 dkg darált dióbél
6 evőkanál rum
A szójatejet a mézzel, a rummal és a dióbéllel vízfürdős edényben addig főzzük, amíg a
szójatejet teljesen el nem fővi. Utána ezt a készítményt hagyjuk lehűlni.
A tojáfehérjét felverjük a 6 dkg cukorral.
Egy másik vízfürdős edényben pedig a fagylalt többi hozzávalóit főzzük, kevergetjük, hogy
besűrűsödjön. Amikor sűrű, az edényben a meleg vizet hidegre cseréljük, és a fagylalt
anyagába keverjük a tojáshabot, valamint a dióbelet.
A fagylaltkeveréket fedeles műanyag tálba merjük, lezárjuk, és lefagyasztjuk. Mielőtt
teljesen átfagyna, többször kivesszük és átkeverjük.

A dió leírása és botanikája

Brownie
1 2 3 4 5 6 7 8 Banános Fehér és sötét csokoládéval Csokoládés Lisztmentes Mézes
Ropogós Diófagylaltos
BROWNIE
Hozzávalók 8 személyre:
22,5 dkg főzőcsokoládé
24 dkg vaj
vaj a tepsit kikenni
30 dkg cukor
13 dkg liszt
10 dkg durvára vagdalt dióbél
8 db szép feles dióbél
6 dkg keserű kakaópor
1 szál vanília
4 tojás
0,5 kávéskanál finom só
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk meg egy tepsit. Béleljük ki sütőpapírral, és a
papír felszínét is vajazzuk meg.
Keverjük el a lisztet a kakaóval és a sóval egy mély tálban. Reszeljük le a csokoládét.
Olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben, gyenge tűzön. Levéve a tűzről keverjük el a
cukorral, a reszelt csokoládéval és a vaníliával, amit hosszában vágtunk fel és utána
megtörtük. Végül a tojást is felverjük és hozzákeverjük.
Töltsük ezt a masszát a liszthez, és keverjük egyenletesre. Adjuk hozzá a tört diót is.
Töltsük meg a tepsit a keverékkel, simítsuk el a felszínét, és a 8 dióbelet egyenletesen
elosztva tegyük rá. 30 percig süssük. Fontos, hogy a tészta belseje csak gyengén legyen
megsütve. Ha a sütemény teteje mattá válik, vegyük ki a sütőből. Hagyjuk teljesen
kihűlni. Vágjuk négyzetekre.
Vaníliafagylalttal tálaljuk.
BROWNIE 2
Hozzávalók:
A tésztához:
10 dkg félédes csokoládé
10 dkg dióbél

12,5 dkg cukor
10 dkg puha vaj
10 dkg liszt
6 tojássárgája
6 tojásfehérje
1 csomag vaníliás cukor
2 evőkanál kakaópor
A mázhoz:
20 dkg csokoládé bevonómassza
A díszítéshez:
kandírozott cseresznye
zöld pisztácia
dióbél vagy csokoládéreszelék.
A csokoládét kis darabokra törjük, és kislábosban, forró vízfürdőben felolvasztjuk, majd
hagyjuk kihűlni. A dióbelet durvára aprítjuk. A vajat habosra keverjük, hozzáadjuk a
cukrot, a vaníliás cukrot, a tojássárgáját, és az egészet jól elkeverjük. Ezután hozzáadjuk
a felolvasztott csokoládét és a durvára vágott diót. A lisztet összekeverjük a kakaóporral,
és a krémhez adjuk. A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, és óvatosan a tésztába
keverjük. Az egész masszát simára dolgozzuk. A sütőt elő kell melegíteni 180 C°-ra
(gázsütőben 3-as fokozat), a tésztát egy 20x30-as sütőlemezre kenjük, amit kizsíroztunk,
vagy kibéleltünk sütőpapírral, és kb. 45 percig sütjük. Ha megsült a tészta, kiborítjuk, és
hagyjuk kihűlni. A süteményt bevonjuk a felolvasztott tortabevonóval, és feldíszítjük
tetszés szerint. A tésztát kockára vágva tálaljuk. A brownie-kat jól záródó dobozban
tároljuk, illetve csomagoljuk be alufóliába, mert egyébként könnyen kiszáradnak.
BROWNIE 3
Hozzávalók:
10 dkg darabos, pirított dióbél
20 dkg vaj
10 dkg keserű csokoládé (ajánlott a jobb minőségű)
5 dkg kakópor
20 dkg kristálycukor
3 nagy tojás
1 evőkanál vaníliás cukor
8 dkg zsíros krémsajt
8 dkg liszt
1/4 kávéskanál só
A dióbelet 170-180 C°-os sütőben 8-10 percig pirítsuk, majd ha kihűlt, vágjuk darabokra,
és tegyük félre.
Csökkentsük a sütő melegét 160-170 C°-ra, a sütő rácsát tegyük középmagasra.
Egy 23 cm-es - hornyolt, kivehető aljú - tortasütő formát zsírozzunk vagy olajozzunk ki.
És még tegyünk bele sütőpapírt is.

De süthetünk egyéni adagokat is, ez esetben 10 cm-es formákat használjunk.
Vízfürdő felett egy fémtálban olvasszuk össze a vajat és a darabokra tört csokoládét.
Amikor a csokoládé is megolvadt, öntsük át egy nagyobb tálba.
Keverjük kézi mixerrel vagy kézi habverővel a csokoládémasszába a kakaóport, aztán a
kristálycukrot, amíg egyenletes nem lesz. Üssük bele a tojásokat, szórjuk bele a vaníliás
cukrot, és keverjük el. Keverjük bele a krémsajtot is. Végül keverjük bele a lisztet és a
sót. Addig keverjük, amíg a liszt be nem nedvesedik. Ezután keverjük bele a dióbelet.
Az elkészített sütőformát tegyük egy tepsire, hogy felfogjuk, ami
kicsurogna.
Töltsük a masszát egyenletes rétegben a sütőformába, és simítsuk el.
30-35 percig süssük, amíg a tészta meg nem szilárdul. Akkor jó, ha
a beleszúrt fogpiszkálót tisztán tudjuk kihúzni. A tészta kissé
megdagad sütéskor, de kihűlve visszaáll.
A formából kihűlés után szedjük ki.
Készíthetjük csokoládémázas változatban is, a mellékelt kép szerint, ez esetben a
csokoládémázt kihűlés után készítjük el, és kenjük rá.
BROWNIE 4
(Wolfgang Puck receptje)
Hozzávalók 9 adaghoz:
32 dkg félédes csokoládé, darabokra törve
24 dkg vaj, darabokra vágva
1 kávéskanál instant kávépor, 1 evőkanál vízben feloldva (nem
kötelező)
1,5 csésze teljes őrlésű liszt
1 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál só
4 nagyobb tojás
2 csésze kristálycukor
1 kávéskanál vaníliás cukor
2 csésze vagdalt dióbél
A sütőbe középmagasan helyezzünk egy rácsot, és melegítsük elő a sütőt 170-180 C°-ra.
Vajazzunk vagy olajspray-zzünk ki egy 20 cm-es tortaformát. Szórjuk be liszttel, a
fölösleges lisztet öntsük ki.
Vízfürdős edényben forró víz fölött olvasszuk meg a vajat és a csokoládét, és keverjük bele
a kávét. A teljes felolvadásig keverjük meg néha. Vegyük le a tűzről, de figyeljünk rá,
hogy legalább utólag, de teljesen olvadjon fel.
Keverjük a liszthez a sütőport és a sót, majd tegyük félre.
Egy nagyobb edényben vízfürdő felett keverjük össze a tojásokat, a cukrot és a vaníliás
cukrot, és oldjuk fel teljesen a cukrot a tojásban. Levéve a tűzről mixerrel addig keverjük

magas fordulaton, amíg halványsárga nem lesz. Ekkor csökkentsük a mixer
fordulatszámát közepesre, kaparjuk bele a csokoládékeveréket, és jól keverjük el.
Alacsony fordulatszám mellett fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztet, és keverjük jól el.
Végül a dióbél felét is keverjük bele. Töltsük a tésztát az elkészített tortaformába, és a
maradék diót szórjuk a tetejére.
40-45 percig süssük, amíg a szélei el nem válnak a formától, és a beleszúrt fogpiszkálót
tisztán nem húzhatjuk ki. A ráccsal együtt húzzuk ki a sütőből, és a rácson hűtsük le.
Felszolgáláshoz vágjuk a brownie-t 9 darabra. Adhatunk mellé tejszínhabot vagy
jégkrémet. Vagy ízlés szerint amit gondolunk.
BROWNIE 5
(Sabine Scheller receptje)
Hozzávalók egy 20x30 cm-es tepsihez:
18,5 dkg cukor
12,5 dkg liszt
12,5 dkg darált dióbél
3 dkg kakaópor
3 tojás
16 dkg tejszín
10 dkg sötét keserűcsokoládé
15 dkg vaj
A bevonathoz:
20 dkg tejcsokoládé
9 dkg tejszín
9 dkg vagdalt dióbél
A sütőt előmelegítjük, a tepsit sütőpapírral béleljük.
A csokoládét és a vajat felolvasszuk. Egy tálban egy mixerrel egyenletes masszává
keverjük a cukrot, lisztet, darált dióbelet, kakaóport, a tojásokat, a nagyobbik adag
tejszínt, a felolvasztott csokoládét és vajat.
A keveréket a tepsibe töltjük, a tetejét egy késsel elsimítjuk. 35 percig, vagy addig sütjük,
amíg a beleszúrt fogpiszkáló tisztán nem húzható ki.
A fűtést levesszük, a süteményt további 10 percre a sütőben hagyjuk. Ezután a
sütőpapírral együtt kiemeljük, és egy rácson kihűlni hagyjuk.
A bevonathoz a tejcsokoládét kisebb darabokra vagdaljuk, és a maradék tejszínnel egy
kisebb edényben lassan, óvatosan megolvasztjuk. Amikor megolvadt, a süteményre
kenjük, és még mielőtt megkeményedne, darált dióbéllel hintjük meg.
A sütemény hűtőben egy hétig is eláll.

BROWNIE 6
Hozzávalók:
10 dkg sötét csokoládé
7,5 dkg liszt
15 dkg cukor
1 zacskó vaníliás cukor
12,5 dkg vaj
2 tojás
8 dkg dióbél
1 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál só
Először is kenjünk ki vajjal egy négyszögletes süteménysütő tepsit, a sütőt pedig
melegítsük elő 150 C°-ra.
A diót vágjuk durván nagy darabokra.
A csokoládét vágjuk darabokra, és együk egy kisebb edénybe. Merjünk hozzá 2 evőkanál
vizet, és tegyük vízfürdőbe, vagyis egy forró vízzel félig töltött nagyobb edény fölé, és
tartsuk forrón. Amikor a csokoládé megolvadt, vegyük le a tűről, keverjük hozzá a vajat,
a cukrot és a vaníliás cukrot. Fakanállal keverjük, amíg sima krémet nem kapunk.
A tojásokat is keverjük hozzá, és verjünk a krémből világos tejcsokoládé színű habot.
Végül a lisztet, a sütőport, a sót és a vagdalt dióbelet is keverjük bele.
Töltsük a tésztát a tepsibe, és spatulyával simítsuk egyenletesre. 30 percig süssük.
BROWNIE 7
Hozzávalók 6-8 személyre:
20 dkg sötét csokoládé
13 dkg cukor
5 dkg liszt
15 dkg vaj
4 tojás
13 dkg darabos dióbél
1/2 kávéskanál fahéjpor
Olvasszuk fel a csokoládét vízfürdő fölött, de jobb, ha mikrohullámú sütőben olvasztjuk, 2
percre a maximumra állítva. Ez idő alatt állítsuk be a sütőt 150 C°-ra.
Az olvasztott csokoládét keverjük össze előbb a vajjal, majd a cukorral, a tojásokkal, a
liszttel, végül a dióval és a fahéjjal. A keverést lehetőleg géppel végezzük, jó alaposan.
Töltsük a masszát egy kivajazott, kilisztezett sütőformába, és süssük félórán át.
Kihűtés után vágjuk fel.

DIÓS BROWNIE
(francia recept)
Hozzávalók:
20 dkg csokoládé
5 dkg vaj
2 tojás
10 dkg porcukor
1 kávéskanál vaníliakivonat
7,5 dkg liszt
10 dkg durván darabos dióbél
Az elkészítés módja nagyon amerikaias, valószínű, hogy a recept
eredetije se francia. A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
A csokoládét a vajban olvasszuk meg. Ha magától nem keveredik,
keverjük egyenletesre, majd hagyjuk langyosra hűlni.
Egy tálba üssük be a tojásokat, és a cukorral, a vaníliával verjünk
belőlük habot. Nem kell teljesen felverni, elég, ha már fehéredik. Egy fakanállal keverjük
a langyos csokoládéhoz. Utána a lisztet, végül a dióbelet keverjük a tésztába. Fakanállal
jól keverjük el.
A tésztát 20x20 cm-es sütőformába töltsük, de még jobb, ha hasonló méretű magas falú
tűzálló üveg tálba.
Csak 20 percig kell sütni, a sülést beleszúrt késpengével ellenőrizhetjük. Nem jó, ha belül
is teljesen átsül, belül nedvesnek kell maradnia.
Lassan hűtsük ki, csak aztán vágjuk kockákra. Nem kötelező, de kakaóporral is
meghinthetjük.
BANÁNOS BROWNIE
(amerikai recept, Christine receptje)
Hozzávalók:
1/2 csésze liszt
1/2 kávéskanál sütőpor
1/4 kávéskanál sütőszóda
csipetnyi só
10 dkg félédes sötét csokoládé
2 túlérett banán húsa
4-6 evőkanál agávészirup
1 kávéskanál vaníliás cukor
1 csésze vagdalt dióbél
Szórjunk be sütőspray-jel egy kb. 20x20 cm-es sütőformát. A sütőt 180 C°-ra melegítsük
elő.
A száraz hozzávalókat egy kisebb tálban keverjük össze, és tegyük félre.

A csokoládét egy kisebb lábasban olvasszuk meg.
Egy közepes méretű tálban törjük meg a banánok húsát, és öntsük hozzá az agávészirupot, vaníliás cukrot, olvasztott csokoládét. Keverjük jól össze. Keverjük bele a lisztes
keveréket is, végül pedig a dióbelet.
A tésztát terítsük egyenletesen a formába, igazítsuk el, hogy a sarkoknál is egyenletes
legyen. A sütő közepén, rácson 23 percig süssük. Akkor süssük csak tovább, ha a beleszúrt
fapálcika még ragacsosan húzható ki. Az is jelzi, hogy megsült, ha a sütemény széle, sarka
a formától elválik. De vigyázzunk, hogy a sarka se égjen meg.
A sütőből kivéve a sütőformában hűtjük ki.
2,5 cm-es kockákra vágva délutáni teához ajánlott.
BROWNIE FEHÉR ÉS SÖTÉT CSOKOLÁDÉVAL
(ausztrál recept, Amanda Kelly receptje)
Hozzávalók 10 adaghoz:
olvasztott vaj a kikenéshez
30 dkg sötét csokoládé, apróra vágva
12,5 dkg vaj
16 dkg (2/3 csésze) kristálycukor
2 tojás, elkeverve
15 dkg (1 csésze) liszt
20 dkg apró darabos fehér csokoládé
10 dkg darabos dióbél
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és kenjünk ki egy 19 cm-es négyzetes sütőformát.
Fektessünk bele sütőpapírt úgy, hogy két, szemben lévő szélén kinyúljon.
A sötét csokoládét és a vajat egy közepes méretű lábasban gyenge tűzön olvasszuk össze,
közben kevergessük. öntsük és keverjük hozzá a cukrot, és további keverés mellett tartsuk
a tűzön még 3 percig, hogy jól összekeveredjen. Ekkor vegyük le a tűzről, és 5 percre
tegyük félre hűlni.
Öt perc elteltével keverjük a lábasba a tojást és a lisztet, majd amikor jól elkevertük, a
fehér csokoládé darabjait és a darabos dióbelet. Ezzel is jól keverjük össze.
Töltsük az előkészített sütőformába, és simítsuk el a felszínét. 25 percig süssük, utána 3
órán át hagyjuk hűlni, hogy teljesen kihűljön.
Szervírozáshoz vágjuk kockákra.
CSOKOLÁDÉS DIÓS BROWNIE
(spanyol diabetikus recept)
Hozzávalók 30 darabhoz:
cukormentes csokoládédarabok 1 csészével
1/3 csésze sózott vaj
1 evőkanál cukormentes édesítőszer

1/2 kávéskanál vaníliakivonat
2 tojás, felverve
1 csésze liszt
1/2 kávéskanál só
1/2 kávéskanál szódabikarbóna
1 csésze darabos dióbél
A vajat igen gyenge lángú tűzön megolvasztjuk, a darabos csokoládéval együtt. A tűzről
levéve keverjük hozzá az édesítőszert, vaníliát, valamint a felvert tojásokat. Fakanállal
dolgozzunk, és alaposan keverjünk össze mindent.
Dolgozzuk a krémhez a lisztet, sót, szódát és a dióbelet is. Egyneműre keverjük.
Töltsük a keveréket 20 cm magas oldalfalú sütőformába, amit előzőleg kikentünk vajjal,
és beborítottunk alufóliával.
300 C°-on 20 percig süssük, majd hűtsük ki és vágjuk egyforma nagyságú kockákra.
LISZTMENTES BROWNIE
(francia recept)
Hozzávalók:
30 dkg lágy vaj
30 dkg jó minőségű csokoládé
30 dkg porcukor
5 tojás
20 dkg mandulaliszt
20 dkg nagyobb darabos dióbél
1 kávéskanál fahéjpor
A sütőt a sütés előtt negyedórával melegítsük elő 150
C°-ra.
A csokoládét a vajjal együtt olvasszuk meg vízfürdőben vagy mikróban. Jól keverjük össze
egy tálban. A tojásokat egyenként keverjük hozzá, majd a mandulalisztet. Utána a cukrot,
a fahéjat, végül a dióbelet. De azt is megtehetjük, hogy a tojásokat, a mandulalisztet,
cukrot, fahéjat, dióbelet a csokoládétól külön keverjük össze, és utólag vegyítjük az
egészet.
Sütőpapírral béleljünk ki egy négyzet vagy téglalap alakú sütőformát, és öntsük bele a
nyersanyagot.
Félóráig süssük, de közben ellenőrizzük. Egy késsel győződjünk meg, hogy a brownie nem
keményedett-e meg nagyon. Nem szabad, hogy kiszáradjon, lágynak kell maradnia.
Amikor megsült és kihűlt, kocka vagy tégla alakúra vágjuk. Csak teljes kihűlés után
vesszük ki a sütőformából, és rendezzük egy tálra.

MÉZES BROWNIE
Hozzávalók:
1,5 csésze cukor
valamivel több, mint 5 evőkanál olvasztott margarin
2 tojás
2/3 csésze méz
1 zacskó vaníliás cukor
1/3 csésze kakaópor
1/2 kávéskanál só
1,5 csésze liszt
1/4 csomag sütőpor
2/3 csésze vagdalt dióbél
A díszítésnek:
porcukor, kakaó
Az olvasztott margarint és a cukrot verjük habossá. Adjuk hozzá a tojásokat, és verjük
tovább. Amikor egyenletes, habos, a mézet és a vaníliás cukrot hozzáadva verjük tovább.
A habos krémbe keverjük bele a lisztet, a sütőport, sót, kakaóport, végül a dióbelet.
A keveréket töltsük egy jól kiolajozott tortasütő formába. 170 C°-on süssük meg, majd
hűtsük ki teljesen. Ha virágmintájú cukorszóróból porcukrot és kakaóport szórunk rá,
érdekes mintázatot hozhatunk létre. Feles dióbéllel is díszíthetjük.
ROPOGÓS BROWNIE
Hozzávalók 20 szelethez:
1 csésze nagy darabos dióbél
1 evőkanál barna cukor
1 evőkanál olvasztott vaj
1 csésze teljes őrlésű liszt
1/3 csésze finomliszt
1/3 csésze kakaópor és még egy evőkanállal
1/4 kávéskanál sütőpor
1/4 kávéskanál só
10 dkg sötét csokoládé, darabokra törve
1 csésze vaj
újabb 15 dkg sötét csokoládé
4 nagy tojás
2 csésze kristálycukor
2 kávéskanál vaníliás cukor
Először a ropogós diót készítjük elő. Egy magas oldalú, 32x22 cm-es tepsibe fektessünk
alufóliát, hogy a hosszanti oldalain kiérjen a tepsiből. Szórjunk a fóliára sütőspray-t, vagy
kenjük ki olvasztott vajjal.
Egy kisebb tálban a dióbelet keverjük össze a barna cukorral és egy evőkanál olvasztott
vajjal, majd tegyük félre.

Most következik a brownie tésztája. A kétféle lisztet, a kakaóport, a sütőport és a sót
keverjük szárazon össze, és a lisztes keverékből 1,5 evőkanálnyit keverjünk össze 10 dkg
darabos csokoládéval. Tegyük mind félre.
A vajat 15 dkg darabos csokoládéval tegyük mikrohullámú sütőbe, és teljes fokozaton 1
percig melegítsük, hogy a csokoládé meglágyuljon. A lágy csokoládét keverjük el a vajjal
simára.
A tojásokat mixerrel veressük egy percig, majd a kristálycukor hozzáadásával verjünk
belőlük habot. Keverjük hozzá az olvasztott csokoládékeveréket és a vaníliás cukrot.
Simára, egyenletesre veressük. Alaposan keverjük össze előbb a lisztes-kakaós keverékkel,
majd a a lisztes-csokoládés keverékkel is.
A tésztát terítsük a kibélelt tepsibe, és szórjuk meg a ropogós dióval. 40 percig süssük,
vagy amíg meg nem sül. A tepsit a sütőből kivéve helyezzük rácsra, ott hűtsük ki. Csak
akkor vágjuk fel, ha már szilárd. 20 szeletet vágjunk belőle.
DIÓFAGYLALTOS BROWNIE
Hozzávalók 8 személyre:
4 csésze dióbél, amit előzőleg egy napra vízbe áztattunk, majd
megszárítottunk
1/2 csésze vagdalt datolya
1/2 csésze aszalt füge, negyedórára beáztatva, majd megszárítva, összevagdalva
2 evőkanál étolaj (például dióolaj)
1 csésze kakópor
2 kávéskanál vaníliás cukor
1/4 kávéskanál fahéjpor
csipetnyi só
és még egy fél csésze dióbél, mint fent
Daráljuk meg a dióbelet, például egy háztartási mixerben.
Töltsük a mixerbe a dióbélhez az összes többi hozzávalót is, kivéve a maradék dióbelet. Jól
keverjük össze. Akkor jó, ha golyóvá áll össze, ha kézzel összenyomjuk. Ha az olaj kezd
kiválni, már túlkevertük. Így is felhasználhatjuk, de jobb, ha a keveréssel előbb leállunk.
A kikevert tésztát nyomkodjuk egy 20x20 cm-es brownie-sütő formába, és a tetejét szórjuk
meg a maradék dióbéllel. Vágjuk 8 darabra. Borítsuk le, és tegyük hűtőbe, vagy
fagyasszuk le. Hűtőben egy hétig, fagyasztóban hónapokig eltarthatjuk.
A diófagylalt hozzávalói:
2 csésze dióbél, beáztatva, mint fent
1 csésze más, darabolt olajos mag (mandula, mogyoró, kesudió, stb.)
1/4 csésze víz
1 csésze juharszirup vagy más édes szörp
csipetnyi só
és még 1/2 csésze darabos dióbél
A dióbelet az összes többi hozzávalóval - kivéve a maradék dióbelet - mixerben mixeljük
össze. Teljesen egyenletes, krémes legyen. Olyan, mint egy tejes turmix. Amikor

összeturmixoltuk, öntsük jégkockakészítő tálcába, és fagyasszuk keményre.
A fagylaltkockákat erős háztartási darálóban daráljuk le, és a maradék dióbelet keverjük
hozzá. Néhány órára tegyük újból fagyasztóba, utána a hideg brownie-ra kenjük. Ha a
rétegeket ismételjük, a képen látható fagylaltos brownie-t készíthetünk.
Ha a diófagylaltot nem használjuk fel azonnal, fagyasztóban, zárt edényben hónapokig
eltarthatjuk.
Akinek olasz fagylaltgépe van otthon, az a fenti leírást félretéve a gép használati utasítását
követve is elkészítheti.
A képen juharszirupos krémmel, csokoládékrémmel és áfonyakrém-pöttyökkel
szervírozták, de az már túlzás.
A dió leírása és botanikája

Diótorták

Vázlat:
Csokoládés diós sütemény
Csokoládés, diós sütemény
Csokoládés-diós sajttorta
Csokoládés diós torta
Csokoládés diótorta
Csokoládétorta pirított dióval
Daratorta datolyával, dióval
Diókaramellás torta
Diókrémes, csokoládés sütemény
Diós csokoládétorta
Diós sütemény
Diós-mandulás sütemény
Diós-mandulás-mogyorós torta
Diós-narancsos torta
Diótorta
Diótorta 2
Diótorta 3
Diótorta 4
Diótorta 5
Diótorta 6
Diótorta 7
Diótorta 8
Diótorta 9
Diótorta Quercyből
Egyszerű diótorta
Engadini diótorta
Engadini diótorta 2
Epres diótorta
Francia diótorta
Hétvégi sütemény
Kávés diótorta

Kávés diós sütemény
Kávés-diós torta
Kávés-diós torta 2
Kávés-diós torta 3
Könnyű diókrémes sütemény
Linzertorta
Livigno-i diótorta
Mázas diótorta
Mézes-diós tészta
Mézes-diós torta
Mézes tejszínes diós torta
Mokkatorta
Mokkatorta 2
Réges-régi diós sütemény
Réteges torta
Rumos diós sütemény
Születésnapi diótorta
Török csokolédétorta
Török diótorta
CSOKOLÁDÉS DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1/2 csésze mag nélküli datolya, apróra vagdalva
1/2 csésze kakaópor
1/2 csésze forró víz
1 kávéskanál instant kávépor
1/2 csésze zsemlyemorzsa
1/2 csésze pirított dióbél, és még 10 db szép feles dióbél, szintén megpirítva
1/3 csésze teljes őrlésű liszt
1/4 kávéskanál só
2/3 csésze kristálycukor
2 evőkanál étolaj
1 kávéskanál vaníliás cukor
1 nagy tojás
3 nagy tojás fehérje
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és kenjünk ki egy 24 cm-es tortasütő formát vajjal. És
még tortasütő papírt is behelyezhetünk.
Keverjük össze a vagdalt datolyát a kakaóporral, forró vízzel és az instant kávéval egy
tálban. Hagyjuk állni 20 percig, hogy a datolya megszívja magát.
A zsemlyemorzsát öntsük egy nagyobb tálba. A pirított dióbelet öntsük robotgépbe, öntsük
hozzá a lisztet és a sót, és azokkal együtt daráljuk finomra. Végül öntsük a
zsemlyemorzsához.
Most a datolyás keveréket öntsük a robotgépbe, és 1/3 csészényi cukorral, az étolajjal, a
vaníliás cukorral, végül az egész tojással dolgozzuk össze. Addig kevertessük, amíg

egynemű nem lesz. Ha közben szükséges, a kicsapódott anyagot vakarjuk le a gép faláról.
Amikor kész, öntsük ezt a keveréket is a tálba, és keverjük jól össze.
A tojásfehérjét verjük fel, és a maradék cukrot apránként keverjük hozzá. Amikor
felvertük, előbb a tojáshab negyedét keverjük a tálba, a többi félkész anyaghoz, majd az
összeset.
A tortatészta anyagát terítsük a tortasütő formába. 25 percig süssük, annyira, hogy felszíne
érintésre rugalmas legyen. A sütőből kivéve 10 percig hagyjuk hűlni, utána vegyük ki a
formából, hogy teljesen kihűljön. A papírt is válasszuk le az aljáról.
Ha most megnézzük a süteményt, nem biztos, hogy tetszeni fog. Ne is most nézzük meg,
hanem ha a máz is rajta lesz.

Ezután mázat készítünk a süteményre. Hozzávalói:
1/3 csésze kakaópor
1/4 csésze félédes csokoládé darabok
1/4 csésze forró víz
1 evőkanál világos kukoricaszirup
1 kávéskanál instant kávépor
1/2 kávéskanál vaníliás cukor
1 csésze porcukor
Öntsük egy tálba a kakaóport, csokoládét, forró vizet, kukoricaszirupot,
kávégranulátumot, és keverjük egyenletesre. Végül a vaníliás cukrot is keverjük hozzá.
Fedjük le, és tegyük a hűtőbe egy órára.
Egy óra elteltével mixerrel keverjük át a máz anyagát, közben fokozatosan adagoljuk
hozzá és keverjük el benne a cukrot. Addig keverjük, amíg sima, egyben sűrű nem lesz.
Helyezzük a tortát egy lapos tálra. A mázat egyenletesen kenjük el a tetején és az oldalán.
A félretett 10 db szép dióbéllel díszítsük ki körben.

CSOKOLÁDÉS, DIÓS SÜTEMÉNY
(orosz recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
1,25 csésze jó minőségű liszt
1/4 csésze porcukor
csipetnyi só
7 evőkanál vaj, darabokra vágva
1 evőkanál víz
A töltelékhez:
6 evőkanál vaj
10 dkg reszelt keserű csokoládé
2 nagyobb tojás
1/4 csésze cukor
2 evőkanál kukoricaszirup
1 evőkanál oldható kávé
1/2 csésze vagdalt pirított dióbél
A porcukrot a liszthez öntjük, és kissé megsózzuk. Hozzáadjuk a vajat, és kissé
megmelegítjük. Egy kanál hideg vizet adunk hozzá, és robotgépben tésztává dolgozzuk.
Negyedrészét félretesszük, a többiből kerek labdacsot formázunk. 22-23 cm-es kikent
tortasütő formába simítjuk, hogy a formát egyenletesen töltse ki. Félórára a hűtőbe
tesszük.
A sütőt 220 C°-ra melegítjük elő. A tésztát 20 percig sütjük, míg aranyszínű nem lesz,
majd félretesszük hűlni.
A töltelékhez is 220 C°-os sütő kell. A csokoládét összekeverjük a vajjal, majd gyenge
tűzön a vajat megolvasztjuk. Ekkor levesszük a tűzről.
A tojást felverjük a cukorral. Hozzákeverjük a kukoricaszirupot, az oldható kávét, a vajas
csokoládét és a vagdalt dióbelet. A tölteléket a kihűlt süteményre öntjük.
A süteményt a töltelékkel együtt 20 percig sütjük, majd kihűtjük. Feles dióbéllel díszítjük.
CSOKOLÁDÉS-DIÓS-SAJTTORTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 16 szelethez:
1,5 csésze durva liszt
1 csésze pirított, apróra vagdalt dióbél
1/3 csésze olvasztott vaj
25 dkg édes, lágy krémsajt
1 csésze sűrű gyümölcsszirup
1/4 csésze cukor
2 evőkanál finomliszt
3 tojás
10 dkg olvasztott félédes csokoládé

újabb 1 evőkanál gyümölcsszirup
A díszítéshez:
1/2 csésze tejszín
még egy kanál gyümölcsszirup
Az eredeti amerikai recept gyümölcsszirup helyett juharszirupot ajánl, pontosabban nem
is azt, hanem annak egy mesterséges utánzatát. Jobb a hazai gyümölcsszirup.
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Egy közepes méretű tálban keverjük jól össze a durva
lisztet, a dióbelet és az olvasztott vajat. A tésztát nyújtsuk ki, és nyomkodjuk egy
kivajazott, 25 cm-es tortasütő formába, a forma szélén is 4 cm magasan. a tésztát süssük
meg, 8-10 perc alatt megsül.
Közben egy nagyobb tálban a lágy krémsajtot dolgozzuk meg robotgéppel simára,
krémesre. A keverés közben fokozatosan öntsük hozzá az egy csészényi gyümölcsszirupot,
a cukrot és a finomlisztet. Keverjük egyenletesre. Ezután csökkentsük le a gép
fordulatszámát, és alacsony fordulatszám mellett keverjük bele a három tojást, majd az
olvasztott csokoládét és egy kanálnyi gyümölcsszirupot. Ezekkel is keverjük egyenletesre.
Vegyük ki a sütőből a megsült tortaalapot. Egy fokkal vegyük lejjebb a sütő
hőmérsékletét. Töltsük keverékünket a tortaalapra, és tegyük vissza a sütőbe. Közel egy
óráig süssük együtt, majd tegyük rácsra, hogy kihűljön, mintegy félórára.
Egy késsel körben válasszuk el a tortát a sütőformától, aztán hagyjuk teljesen kihűlni. Ha
teljesen kihűlt, tegyük hűtőbe, legalább 8 órára. A formából csak felszolgálás előtt szedjük
ki, mielőtt díszítenénk.
Mielőtt felszolgáljuk, a tejszínből verjünk habot, a kész habot gyümölcssziruppal dúsítva.
Kanállal vagy kinyomóval rendezzük a torta szélére, körben.
A mellékelt képtől eltérően jobb, ha a kész tortát pörkölt dió darabokkal hintjük meg.
CSOKOLÁDÉS DIÓS TORTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 10 szelethez:
1/2 csésze kimagvazott, apróra vágott datolya
1/2 csésze kakaópor
1/2 csésze forró víz
1 kávéskanál instant kávé granulátum
1 szelet száraz fehér kenyér
1/2 csésze feles dióbél, megpirítva
1/3 csésze liszt
1/4 kávéskanál só
2/3 csésze kristálycukor
2 evőkanál étolaj
1 kávéskanál vaníliás cukor
1 nagy tojás
3 nagy tojás fehérje
A mázhoz:

1/3 csésze kakaópor
1/4 csésze csokoládéreszelék, félédes csokoládéból
1/4 csésze forró víz
1 evőkanál kukoricaszirup
1 kávéskanál instant kávé granulátum
1/2 kávéskanál vaníliás cukor
1 csésze porcukor
Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra. Egy 23 cm-es tortasütő formát fújjunk be sütőspray-jel,
és fektessünk bele egy réteg sütőpapírt.
Keverjük össze a datolyát és a kakaóport a forró vízzel és egy kávéskanál
kávégranulátummal, majd hagyjuk állni 20 percig, hogy a datolyahús megpuhuljon.
A száraz kenyérből robotgépben daráljunk prézlit. Öntsük egy nagyobb tálba.
A szép, feles dióbélből 10 db-ot tegyünk félre, a többit a liszttel és a sóval elkeverve
daráljuk le a gépen. A lisztes diós keveréket öntsük a morzsához.
Most a kakaós datolyát 1/3 csészényi kristálycukorral, az olajjal, a vaníliás cukorral és egy
egész tojással mixeljük össze. Addig dolgozzunk a géppel, amíg a keverék egynemű nem
lesz. A gép oldaláról is vakarjuk össze az anyagot. Öntsük az egészet a másik, a lisztes
tálba, és keverjük össze.
Egy újabb tálban a 3 tojás fehérjét verjük kemény habbá. Fokozatosan, kanalanként
adagoljuk hozzá a maradék kristálycukrot. A kemény habot fokozatosan keverjük a tészta
anyagához, egyszerre csak negyedrészét, aztán a többit.
A tésztát terítsük az előkészített sütőformába. 25 percig süssük, addig, amíg érintésre
ruganyosnak nem találjuk. Ekkor kivesszük, és rácsra helyezve hűtjük ki. 10 percig a
formában, utána abból kivéve.
Bevonatot készítünk a tortára. A kakaóport a csokoládéreszelékkel, forró vízzel,
kukoricasziruppal, instant kávéval keverjük össze, egyenletesre. Még a vaníliás cukrot is
keverjük bele. Fedjük le, és hagyjuk állni egy óráig. Utána a porcukrot állandó keverés
közben, fokozatosan adagoljuk hozzá. Sima, sűrű állagú legyen.
A tortatésztára egyenletesen kenjük rá a mázat, a tetejére is és az oldalára is. A szép feles
dióbeleket egyenletesen osszuk el rajta.
CSOKOLÁDÉS DIÓTORTA
(amerikai recept)
Mielőtt a csokoládés diótorta hozzávalóit
összekészítenénk, első feladatunk, hogy gyorsan
megpirítsunk két csésze darabos dióbelet és még 16 db
feles dióbelet. A sütőben, 180 C°-on, legfeljebb 8
percig. Utána megkóstoljuk, és előkészíthetjük a
hozzávalókat.
Hozzávalók egy 23 cm-es tortához:

A tortatésztához:
1/2 csésze pirított dióbél
1/2 csésze porcukor
1/4 kávéskanál só
1 csésze liszt
1 nagy tojás
5 evőkanál hideg vaj, 1-1,5 cm-es darabokra vágva
vaníliás cukor
A diós töltelékhez:
1,5 csésze tejszín
3/4 csésze cukor
1 csésze pirított dióbél, apróra vagdalva, csipetnyi sóval meghintve
A csokoládémázhoz:
1 tojás sárgája
12 dkg félédes csokoládé, darabokra törve
tejszín 1 evőkanállal + 1/4 csészével
1/4 csésze teljes tej
csipetnyi só
1 evőkanál vaj
16 db feles dióbél, pirítva, csipetnyi sóval megszórva
A tojás fehérjét egy kisebb tálban habosra verjük. Emeljünk ki a habból egy evőkanálnyit,
és tegyük a tojás sárgájához. Adjunk hozzá kevés vaníliás cukrot, és keverjük el. A többi
tojáshabot egyelőre tegyük a hűtőbe.
Fél csészényi darabos dióbelet ugyanannyi porcukorral tegyünk háztartási robotgépbe, és
úgy daráljuk meg a diót. Keverjük hozzá a lisztet és a sót is. Végül a darabos vajat is
dolgozzuk bele, és addig járassuk a gépet, amíg a tészta morzsás nem lesz, durva
zsemlemorzsára nem hasonlít. Ekkor a tojássárgás keveréket is dolgozzuk hozzá, és addig
járassuk a készüléket, amíg tésztagolyót nem kapunk.
A tésztát borítsuk ki a gépből, és lapítsuk kb. 15 cm-esre, kerekre. Burkoljuk háztartási
fóliába, és félórára tegyük fagyasztóba.
A félóra elteltével enyhén lisztezzünk ki két darab nagyobb zsugorfólia-lapot. Tegyük a
tésztát az egyikre, és borítsuk be a másikkal. A két fólia között nyújtsuk ki, kb. 30-32 cmesre, köralakúra. Helyezzük a tésztát egy sütőlapra, és azon tegyük vissza a fagyasztóba,
negyedórára.
Negyedórával később, miután kivettük a tésztát a fagyasztóból, húzzuk le a felső fólialapot
róla. Borítsuk a tésztát egy 23 cm-es, kizsírozott tortasütő formába. Kilógó széleit hajtsuk
fel, hogy beleférjen. Győződjunk meg róla, hogy a tészta hézagmentesen fekszik a
formában. A tortasütő formában újra tegyük vissza a fagyasztóba, újból félórára.
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és a fagyott tésztás tortasütő formát egy tepsin tegyük a
sütőbe. 30 percig süssük, majd egy hűtőrácson hűtsük ki.
A korábban félretett tojásfehérjével kenjük meg a tortát, utána megtölthetjük.
A töltelékhez a tejszínt a cukorral melegítsük szinte forrásig, és keverjünk bele egy csésze

apróra vágott, pirított, megsózott dióbelet. Egyenletesen kenjük el a kisült tortán.
Már csak a csokoládémáz van hátra. A tojássárgáját
egy evőkanál tejszínnel keverjük össze, és tegyük félre.
A tejet ugyanannyi tejszínnel forraljuk fel. Vegyük le
a tűzről, és olvasszuk fel benne a csokoládét és a vajat.
Kb. két percig kevergessük, hogy sima
csokoládékrémet kapjunk. A tojásos keveréket is
keverjük el benne.
A csokoládémázat simítsuk a kihűlt diós töltelékre.
A sütőt vegyük jóval langyosabbra, és a tortát betéve addig tartsuk benne, amíg a
csokoládémáz ragyogó fényt nem kap. Ez 25 percig is eltarthat.
A szép feles dióbeleket akkor rendezzük a tortára, amikor a sütőből kivettük. Utána
kihűthetjük, rácson. Amikor kihűlt, tegyük hűtőbe, legalább 3 órára, de ne fedjük le.
CSOKOLÁDÉTORTA PIRÍTOTT DIÓVAL
(amerikai recept, Eric Olson 2000. évi nagydíjas receptje)

Hozzávalók 12 adaghoz:
3 csésze pirított dióbél + 12 db pirított feles dióbél
1 csésze cukor
1 csésze víz
6 evőkanál olvasztott vaj
35 dkg sötét csokoládé
1,5 csésze tejszín
2 evőkanál likőr
2 nagyobb narancs héja
A vízből és a cukorból egy kisebb edényben 4-5 perces lassú melegítéssel készítsünk
szirupot. A cukor teljesen oldódjon fel.
A diót előmelegített sütőben prítsuk meg 5-10 perc alatt. A 12 db feles diót tegyük félre.
Robotgépben aprítsuk fel a többit, és öntsük egy tálba. Keverjünk bele 2 evőkanál

szirupot, az olvasztott vajat, és mixeljük jól el. Öntsük egy 25 cm-es tortasütőbe, kivehető aljút használjunk, - és kézzel igazítsuk körben a sütő falára is, kéregnek. Tegyük
a sütőt fagyasztóba, legalább 10 percre.
A sötét csokoládét késsel vágjuk kisebb darabokra. Egy közepes nagyságú edényben
forraljuk fel a tejszínt, adjuk hozzá a csokoládédarabokat, majd vegyük le a tűzről. Addig
keverjük, amíg egynemű nem lesz. Adjuk hozzá a likőrt is. Amikor ezzel megvagyunk,
öntsük a keveréket a megszilárdult tortaalapra. Tegyük vissza a fagyasztóba legalább 4
órára, de lehet másnapra is.
Egy kisebb teflonos edényben keverjük össze a megmaradt szirupot és a darabos
narancshéjat. Közepes tűzön 2-3 percig főzzük, hogy áttetsző legyen, majd hűtsük le.
A tortát fagyosan tálaljuk. Vegyük ki a tortasütőből. Olyan késsel szeleteljük fel, amit
forró vízbe mártottunk és utána letöröltünk. Feles dióval és kandírozott narancshéjjal
díszítve szervírozzuk.
DARATORTA DATOLYÁVAL, DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók:
15 dkg búzadara
15 dkg aprószemű kristálycukor
1 l tej
1 tasak vaníliás cukor
5 dkg vaj
3 tojás
néhány kanál méz
1 szép, leves narancs
20 db feles dióbél
20 db datolya
A datolyát vágjuk darabokra, a dióbelet tördeljük nagyobb darabokra.
Egy nagy lábasban forraljuk fel a tejet, a cukorral és a vaníliás cukorral. Amikor az első
buborékok megjelennek, öntsük bele a búzadarát, és folytonosan fevergessük. A vajat is
tegyük bele. Kevergetve 10-15 percig főzzük, addig, amíg a tejbedara sűrűsödni nem kezd.
Ekkor vegyük le a tűzről, üssük bele a tojásokat, és még melegen keverjük el benne. A
datolyadarabokat, és a dió felét is.
Vajazzunk ki egy magas falú tortasütő formát, és töltsük bele a keveréket. 180 C°-on
félórán át süssük. Amikor megsült, a formában hagyjuk kihűlni, csak azután szedjük ki.
A narancsot csak a daratorta felszolgálása előtt facsarjuk ki, és egy kisebb lábasban,
néhány kanál mézzel keverve lassú tűzön melegítsük föl. A meleg, édes narancslével
öntsük meg a daratortát, és a maradék dióbéllel szórjuk meg a tetejét.

DIÓKARAMELLÁS TORTA
(francia recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
15 dkg lágy vaj
10 dkg porcukor
1 felvert tojás
5 dkg mandulaliszt
25 dkg liszt
A töltelékhez:
10 dkg cukor
5 dkg vaj (jó, ha kissé sós)
1,5 dl méz
1 dl sűrű tejszín
30 dkg dióbél
A tésztát géppel készítsük el, így könnyen, alaposan össze tudjuk keverni előbb a vajat,
cukrot és mandulalisztet, utána a tojást, végül a lisztet. A nyerstésztából formáljunk egy
golyót, és félórára tegyük a hűtőbe.
Nyújtsuk ki a tésztát félcentisre, és fektessük egy 25 cm-es, kivajazott tortasütő formába.
Vigyázzunk, a tészta nagyon törékeny, nyújtáskor is, áthelyezéskor is óvatosak legyünk. A
formában lévő tésztát szúrjuk át néhányszor késheggyel, és tegyük újabb félórára a
hűtőbe, ez a művelet segít majd a sütésnél, hogy összehúzódjon.
A sütőt csak 160 C°-ra melegítsük elő.
Borítsunk a tésztára sütőpapírt, és nehezékként terheljünk rá szárazbabot. Tíz percig a
papír alatt süssük, utána a papírt a nehezékkel együtt vegyük le róla, úgy süssük további
öt percig, amíg a tészta enyhén aranyszínűre nem vált.
Készítsük el a diókaramellát. Egy serpenyőben kevergetve olvasszuk meg a cukrot a vajjal
és a mézzel. Amikor a keverék egynemű, vegyük le a tűzről, és öntsük bele a tejszínt.
Tegyük vissza takaréklángra, és sűrítsük még 10-15 percig. A karamella állagát hideg
tányérra csöppentéssel ellenőrizhetjük. Az a jó, ha a csepp gyorsan fagy meg, mégis zsíros
állagú marad.
A diót a szinte kész karamellába öntjük, és le is vesszük a tűzről.
A tészta már ne legyen meleg, amikor a diós karamellát ráöntjük.

DIÓKRÉMES, CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
10 dkg csokoládé
10 dkg darált mandula
10 dkg + 7,5 dkg vaj
2,5 dkg gesztenyeliszt
7,5 dkg + 5 dkg cukor
3 + 2 tojás
15 dkg dióbél
1 dl tej
dióbor
kakaópor
zselatin
A csokoládét 10 dkg vajon, vízfürdő fölött olvasszuk meg. Amikor megolvadt, keverjünk
hozzá 3 tojássárgáját egyenként, 7,5 dkg cukrot, a mandulalisztet, gesztenyelisztet.
A három tojás fehérjéből verjünk habot, és keverjük a csokoládés keverékbe. Tortasütőbe
töltve 175 C°-on süssük mintegy 40 percig. Eközben diókrémet készítünk.
A dióbelet öntsük a tejbe, és melegítsük, hogy a tej átitassa a dióbelet. Utána mixerrel
aprítsuk fel a tejes dióbelet. Adjunk hozzá 2 tojás sárgáját, 5 dkg cukrot, két evőkanál
dióbort. Jól keverjük össze, és melegítsük újból. amikor a tűzről levettük, folyamatosan
keverve adjunk hozzá 7,5 dkg vajat, majd hűtsük le. Ha szükségesnek látjuk, zselatinnal
is szilárdíthatjuk.
A 2 tojás fehérjéből verjünk habot, és azt is keverjük a krémbe. Már csak az összeállítás
van hátra.
A kihűlt süteményt vágjuk középen félbe, az alsó felét helyezzük egy nyitható oldalú
tortaformába sütőpapírra, töltsük rá a diókrémet, és fedjük le a sütemény másik felével.
Amikor lenyitjuk a tortaforma oldalát, az aljáról is távolítsuk el a sütőpapírt, és a
süteményt szórjuk meg kakaóporral.
DIÓS CSOKOLÁDÉTORTA
(francia recept)
Hozzávalók:
20 dkg fekete csokoládé
12,5 g vaj
12,5 g cukor
3 tojás
5 dkg liszt
15 dkg tört, darabos dióbél
1 csipet só
Olvasszuk meg a csokoládét egy kevés tejjel. Dolgozzuk krémszerűvé a vajat. Adjuk hozzá
a csokoládét, a cukrot, azután a diót, a tojások sárgáját, a lisztet és egy csippenet sót.

A tojásfehérjét verjük egészen keményre. Keverjük a masszához.
Vajazott, lisztezett formába öntsük, és mintegy 35 percig süssük. Tejszínhabra szórt
dióbéllel díszíthetjük.
DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1/2 csésze vagdalt dióbél
3 tojás
1 csésze cukor
1/3 csésze dióolaj
1/3 csésze száraz fehér bor
1,5 csésze liszt
2 teáskanál sütőpor
igen kevés só
Melegítsük elő a sütőt. A dióbelet egy kisebb tálban helyezzük a sütőbe, és közepes lángon,
a tálat időnként megrázva pirítsuk 5-10 percig, amíg a dióbél aranybarna nem lesz.
Tegyük félre.
Üssük a tojásokat egy közepes méretű tálba, és mixeljük el. Fokozatosan adagoljuk hozzá
a cukrot, és verjük addig, amíg könnyű és vattaszerű nem lesz. Öntsük bele a dióolajat és
a bort, és egy fakanállal keverjük el. Sűrű állagú legyen.
Alaposan zsírozzunk ki egy 22 cm-es sütőformát. Egy nagyobb tálban keverjük össze a
lisztet, a sütőport és a sót. Öntsük bele a tojáskeveréket, és a fakanállal jól keverjük össze.
Keverjük a dióbelet is bele.
Addig süssük, amíg a beleszúrt fogpiszkálót nem tudjuk tisztán kihúzni belőle. Ez kb. 40
perc. Vegyük ki a süteményt a sütőből, hadd hűljön 10 percig, utána borítsuk ki. Hűljön
ki teljesen.
Felszeletelve szervírozzuk, esetleg diólikőrrel vagy vaníliafagylalttal kísérve. Ízlés szerint.
DIÓS-MANDULÁS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók 5 személyre:
20 dkg darált dióbél
10 dkg mandula
17,5 dkg darált keksz
6 tojás
1 pohár tej
40 dkg cukor
4 evőkanál méz
1 citrom
A tojások sárgáját 12,5 dkg cukorral verjük habosra. Melegítsük meg a tejet, és áztassuk

bele a kekszport. Keverjük hozzá a felvert tojássárgáját, majd a dióbelet. Keverjük
teljesen egyenletesre.
A tojásfehérjéből verjünk habot, és kanalanként keverjük óvatosan a diós keverékhez.
Vajazzunk és papírozzunk ki egy sütőformát, a sütőt melegítsük elő 225 C°-ra, öntsük bele
a masszát. 40 percig süssük a süteményt. Mielőtt a formából kivennénk, hűtsük ki
teljesen.
Amíg hűl, főzzünk szirupot a maradék cukorból, kevés vízből, belefőzve a citrom levágott
héját, és 4 kanál mézből.
A szirupot is hűtsük ki, de még mielőtt megdermedne, öntsük a süteményre, hogy
beleszívódjon, és jól átitassa. Végül a sütemény tetejét egyenletesen hintsük meg vagdalt
manduladarabokkal.
DIÓS-MANDULÁS-MOGYORÓS TORTA
(spanyol recept)
Hozzávalók:
40 dkg cukor
3 dkg porcukor
25 dkg liszt
10 dkg keményítő
15 dkg vaj
25 dkg vegyes dió, mandula, mogyoró (pisztácia és gesztenye is lehet)
2 tojás
2 tojás sárgája
0,75 dl édes bor
2 dl tejszín
1 kanál méz
vaníliás cukor
Fakanállal keverjük el a vajat 15 dg cukorral, míg krémszerű nem lesz. Keverjük a 2
tojássárgáját, a vaníliás cukrot és a bort a liszthez és a keményítőhöz. Lágy tésztát
készítsünk. Borítsuk lisztezett deszkára, és lisztezett fakanállal kenjük 1/2 cm vékonyra.
Vajazzuk ki a tortasütőt, és helyezzük bele a tésztát. Szúrkáljuk be egy villával az aljáig.
A töltelék készítése: Aprítsunk fel 10 dg-ot a diós keverékből, keverjük el a porcukorral és
kevés vízzel. Adjuk hozzá a felvert tojássárgáját, és keverjük el. A 2 tojás fehérjét habbá
verjük, hozzáadjuk a töltelékhez, összekeverjük, és a nyers tésztára öntjük.
A tésztát addig süssük, amíg a hab teteje aranybarna nem lesz. Vegyük ki a tortasütőből.
Csináljunk karamellát a mézből és 25 dg cukorból, mikor aranyszínű, vegyük le a tűzről,
keverjük el a meleg tejszínnel, és a darabos diófélékkel. Borítsuk a tortára, és hűtsük le.

DIÓS-NARANCSOS TORTA
(német recept)
Hozzávalók kb. 16 szelethez:
15 dkg darált dióbél
10 dkg apróra vagdalt narancs
0,8 dl narancslikőr
20 dkg vaj
12 dkg cukor
csipetnyi só
4 tojás
18 dkg liszt
2 kávéskanál sütőpor
1 pohár narancslekvár
cukor cukormázhoz
10 dkg törpenarancs
5 dkg feles dióbél
kevés citromfű
sütőpapír vagy kevés margarin
A dióbelet és az apróra vágott narancsot a narancslikőrrel összeöntjük, és egy éjszaka
marinálódni hagyjuk.
A vajat a cukorral és csipetnyi sóval habosra keverjük, majd hozzákeverjük a tojásokat is.
A lisztbe belekeverjük a sütőport, és a tojásos keverékhez keverjük. Ráöntjük a tegnapi
marinádot is.
Egy 26 cm-es tortaformát kivajazunk vagy kibélelünk sütőpapírral. Beleöntjük a tésztát,
és 170 C°-on 50 perc alatt megsütjük. Kihűtjük.
A tortát vízszintesen félbevágjuk, az alsó felét megkenjük narancslekvárral, és
ráhelyezzük a másik felét.
Cukorból cukorszirupot főzünk máznak (a németeknél ez készen kapható, csak vízfürdő
felett kell felmelegíteni), és a tortára kenjük. Még mielőtt megszilárdulna, feles dióbéllel,
apró narancskarikákkal és citromfűvel díszítjük.
DIÓTORTA
(olasz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
60 dkg dióbél
30 dkg cukor
7 tojás
hinteni való cukor
A dióbelet daráljuk finomra, de néhány szép feles dióbelet tegyünk
félre a díszítéshez. Egy tálban a cukrot a tojások sárgájával dolgozzuk habossá, végül a
dióbelet is öntsük bele. A fehérjéből verjünk habot, és finoman keverjük azt is bele.

Tortasütőben 160 C°-on 45 percig süssük. Hagyjuk kihűlni, vegyük ki a tortasütőből,
hintsük meg cukorral, és díszítsük feles dióbéllel.
DIÓTORTA 2
(olasz recept)
Hozzávalók:
5 tojás
20 dkg darált dióbél
10 dkg cukor
csipetnyi vaníliás cukor
A tojássárgáját a cukorral verjük fel, habosra. Adjuk hozzá a darált dióbelet, és ízlés
szerint egy kevés vaníliás cukrot, és keverjük el. A tojásfehérjéből verjünk habot, és a
habot is keverjük a dióhoz.
Sütőpapírral bélelt tortaformába öntsük, előbb a sütőpapírt vizezzük be és nyomjuk ki
belőle a vizet. 150 C°-on 40 percig süssük.
Teljes kihűlés után ízlés szerint díszíthetjük, például lehet olyan, amilyen a képen.
Megjegyzés: A torta gluténmentes, lisztérzékenyeknek ajánlott.
DIÓTORTA 3
(portugál recept)
Hozzávalók:
25 dkg darált dióbél
25 dkg cukor
2 evőkanál liszt
1 teáskanál porított élesztő
6 tojás
Keverjük össze géppel a lisztet az élesztővel és a
darált dióbéllel.
Verjük fel habbá a tojások sárgáját a cukorral, majd keverjük össze a diós-lisztes
keverékkel.
Verjük kemény habbá a tojásfehérjét, és azt is keverjük bele.
Töltsük a keveréket kivajazott tortaformába, és tegyük sütőbe. Sütés után kidagad a
formából, ezért óvatosan szedjük ki. Porcukorral meghinthetjük, tetszés szerint
díszíthetjük.
DIÓTORTA 4
(ukrán recept)
Hozzávalók:
50 dkg cukor
30 dkg vagdalt dióbél

1 dl tejszín
35 dkg liszt
20 dkg margarin
csipetnyi só
1 tojás
Először a tölteléket készítjük el. 35 dkg cukrot egy serpenyőben megolvasztunk, de
ügyeljünk arra, hogy ne égjen meg. A vagdalt dióbelet hozzáöntjük, és levesszük a
tűzhelyről. Egy kanál vízzel hígítjuk, és hozzákeverjük a tejszínt. Jól elkeverjük, és a
masszát hűvös helyre tesszük.
A lisztet a margarinnal, a maradék cukorral, sóval, tojással tésztává keverjük.
Formáljunk belőle gömböt, és alufóliával lefedve tegyük 30 percre hűvös helyre.
A tésztát osszuk három részre. Az elsőből nyújtsunk kerek lapot, és fektessük egy 26 cm-es
tortaforma aljába. A második golyóból vékony tésztahurkát formáljunk, nyújtsuk ki, és
körben igazítsuk a tortaforma falához, közben gyengén nyomjuk az alsó tésztalaphoz is.
Töltsük bele a diós-tejszínes keveréket.
A harmadik darab tésztából újból kerek lapot nyújtunk, és befedjük vele a tortát. A szélét
összeegyengetjük.
DIÓTORTA 5
(francia recept)
Hozzávalók 8 személyre:
1 édes süteménytészta
4 tojás
25 dkg cukor
6 dkg olvasztott vaj
1 kávéskanál vaníliakivonat
1 evőkanál liszt
30 dkg dióbél
A nyerstésztát csak 10 percig süssük egy 26 cm-es törtasütő formában 180 C°-os sütőben,
és csak annyira, hogy fehér maradjon.
A tojást, cukrot, vajat, vaníliakivonatot, lisztet alaposan keverjük össze.
A dió felét nagy darabosra vágjuk, és a sütőből kivett, félig sült tésztára rakjuk. Rátöltjük
a tojásos keveréket, és megszórjuk a dió másik, nem összevágott felével.
Most is csak 10 percig sütjük, de már 200 C°-on. Ekkor 170 C°-ra csökkentjük a meleget,
és szükség szerinti ideig folytatjuk a sütést.

DIÓTORTA 6
(francia recept)
Hozzávalók 8 személyre:
1 édes süteménytészta
3 dl tejszín
12 dkg cukor
2 tojás
2 csésze vagdalt dióbél
Kinyújtjuk a nyerstésztát, és egy tortasütő formába
fektetjük.
A többi hozzávalót összekeverjük egy tálban. Rátöltjük a tésztára, a tetejére néhány szem
féldiót teszünk.
Gyenge tűzön sütjük ki.
Édes fehérborral kínáljuk.
DIÓTORTA 7
(francia recept, Samira el Mahi receptje)
Hozzávalók 8 személyre:
A tésztához:
25 dkg liszt
1 tojás
1 evőkanál cukor
csipetnyi só
1/2 tasak szódabikarbóna
4 evőkanál étolaj
4 evőkanál víz
A töltelékhez:
12,5 dkg dióbél
7,5 dkg olvasztott vaj
5 dkg cukor
4 evőkanál méz
4 tojás sárgája
1 tasak vaníliás cukor
A tészta hozzávalóiból gyúrjunk rugalmas tésztát.
Tucatnyi szebb dióbelet tegyünk félre, a többit vágjuk apróra.
A cukorból és az olvasztott vajból keverjünk zsíros keveréket. Utóbb keverjük hozzá a
tojások sárgáját, a mézet, a vaníliás cukrot, végül a vagdalt dióbelet.
A tésztát lisztes munkafelületen nyújtsuk ki, és helyezzük egy tortasütő formába. A forma
szélén ne nyúljon túl a tészta. Töltsük bele a tölteléket.
Negyedórán át süssük, 220 C°-on, akkor vegyük ki, és helyezzük el a tetején a

dekorációnak szánt dióbelet. 180 C°-on folytassuk a sütést, további félórán át.
Hidegen kínáljuk.
DIÓTORTA 8
(francia recept)
Hozzávalók 8 személyre:
20 dkg dióbél és még néhány, dísznek
2 dl tejszín
20 dkg porcukor
2 tojás
1 édes nxerstészta
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
Törjük meg a 20 dkg dióbelet. A dióbélhez
adjuk hozzá a tejszínt, majd keverjük hozzá a
két tojást is. Végül a cukrot keverjük a
krémbe. Jól keverjük el.
Nyújtsuk ki a tésztát, és helyezzük tortaformába. Töltsük rá a diós krémet, a tetejére
pedig helyezzünk néhány szép dióbelet.
25-30 percig süssük.
Vaníliafagylalttal kínáljuk.
DIÓTORTA 9
(francia recept)
Hozzávalók 8 személyre:
30 dkg darált dióbél
5 dl tejszín
3 tojás
10 dkg porcukor
3 alma, negyedekre vágva
kevés gyümölcspárlat
30 dkg liszt
1 dl forróvíz
1 dl dióolaj
A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.
Egy nagyobb tálban keverjük össze a tészta hozzávalóit: a lisztet, a forróvizet, a dióolajat
és ízesítsük kevés sóval.
Amikor a tészta egynemű, fektessük egy tortasütő forma aljára.
A darált diót keverjük össze a töltelék többi hozzávalójával: tejszínnel, tojással, almával.
Ha mixerrel dolgozunk, az almákat elég csak negyedelni, de ha kézzel keverjük össze,

jobb lereszelni.
A tölteléket terítsük a tésztára.
Az előmelegített sütőben 25 perc szükséges ahhoz, hogy a diótorta készre süljön. Közben a
porcukorral elkeverünk egy kevés gyümölcspálinkát vagy likőrt, és megöntjük vele a
majdnem teljesen megsült tortát.
A sütőformában hűtjük ki. Felszeleteljük, vaníliafagylalttal együtt szervírozzuk.
DIÓTORTA QERCYBŐL
(francia recept)
Meg kell mondjam, ez a recept csak az egyik változata a Qercy-i tájjellegű diótortáknak.
Mivel hagyományos diótermő tájegységen vagyunk, családonként is eltérőek a receptek.
Hozzávalók 10-12 szelethez:
30 dkg teljes őrlésű liszt
5 dkg kristálycukor
15 dkg hűtött vaj
1 tojás
A töltelékhez:
30 dkg kristálycukor
1,5 dl víz
1,5 dl tejszín
10 dkg vaj
20 dkg dióbél
A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.
A tészta elkészítéséhez szükséges lisztet és cukrot keverjük össze, majd a vajat kisebb
darabokra vágva dörzsöljük el benne. Ez a művelet hagyományosan kézi munka, de
mostanában már géppel csinálják. A tojást is keverjük a tésztába, és ha a tészta szilárd
állagához kell, akkor annyi vizet, amennyi szükséges. Géppel csak fél perc.
Egy 24 cm-es tortaformát vajazzunk ki. Nyújtsuk ki a tésztát, és óvatosan fektessük bele.
Ha elszakad, tapasszuk be. Illesszük jól be. Amíg a töltelék készül, tegyük a hűtőbe.
A töltelék elkészítése már valamivel kényesebb.
A cukrot és a vizet egy nehéz fenekű lábasban tegyük a tűzre. Magas lángon forraljuk,
durván tíz percig. Kevergessük közben, hogy ne szemcsésedjen meg, mert akkor
kezdhetjük előlről.
Közben melegítsük fel a tejszínt.
Amikor a szirup buborékjai sötét aranybarnává válnak, a szirupot vegyük le a tűzről, és
hagyjuk néhány percig hűlni. A tejszínt gyorsan keverjük bele, a gyorsaság miatt célszerű
géppel keverni. (Ennél a műveletnél viseljünk kesztyűt, mert a forró szirup kicsapódhat.)
Most keverjük bele a vajat és a dióbelet is.

Váltsuk a gépi keverést fakanalasra. Tegyük vissza a tölteléket a tűzre, igen gyenge
lángra. Egy-két percig kevergessük.
A gyönyörűre hűlt tésztába töltsük most a tölteléket. Tegyük a sütő közepére, mintegy 20
percre. Közben figyeljünk, hogy a teteje nem barnul-e nagyon, és 20 perc után a sütő
hőmérsékletét csökkentsük 150 C°-ra. A csökkentett hőmérsékleten további 15 percig
süssük.
Melegen vagy szobahőmérsékletre hűtve egyaránt fogyasztható, de egy kis tejszínnel
megöntve a legjobb. Mivel nagyon tartalmas, vékony szeletekre vágjuk.
Egy hétig is eltartható, de nem szokott addig megmaradni.
EGYSZERŰ TORTA
(horvát recept)
Hozzávalók:
6 tojás
15 dkg cukor
15 dkg darált dióbél
kevés dióbél, dísznek
vaníliás cukor
4 dl tejszín, habbá verve
Tényleg nagyon egyszerű. Először válasszuk szét a tojások fehérjét és sárgáját.
A tojás sárgájához keverjük a cukrot. Alaposan, krémesre. A dióbelet is hozzákeverjük,
majd a vaníliás cukrot, és a habbá vert tojásfehérjét.
Megsütjük, lehűtjük, felszeleteljük. Tejszínhabbal és szép dióbéllel díszítjük.
Tényleg nem lehetne egyszerűbb.
ENGADINI DIÓTORTA
(svájci recept)
Hozzávalók:
A tortához:
18 dkg vaj
15 dkg cukor
30 dkg liszt
1 tojás
só
A töltelékhez:
20 dkg cukor
22,5 dkg durvára vágott dióbél
2,5 dl tejszín
2 evőkanál méz
1 tojás sárgája
Készítsük elő, mérjük ki a hozzávalókat. A hideg vajat hagyjuk meglágyulni.

A lisztet öntsük egy tálba, és daraboljuk hozzá a vajat.

Kézzel dolgozzuk össze a vajat és a lisztet, de nem kell, hogy egynemű legyen.
Adjuk hozzá a tojást, a cukrot és kevés sót.

Alaposan dolgozzuk össze, hogy sima, egynemű tésztát kapjunk. 1-2 órára tegyük a tésztát
hűtőbe.
Egy serpenyőben gyenge tűzön világos mogyoró-színűre karamellizáljuk a töltelékbe való
cukrot.

Adjuk hozzá a tejszínt. A cukorral melegítve a karamellizált cukor néhány perc alatt
feloldódik.
Öntsük hozzá a dióbelet és a mézet, keverjük egyenletesre, majd vegyük le a tűzről.

A hideg tészta 2/3-át nyújtsuk vékonyra, 2-3 mm-esre. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy, a
tészta méretének megfelelő kerek sütőedényt, és terítsük bele a tésztalapot úgy, hogy
körben kb. 3,5 cm széle maradjon. Lyuggassuk át egy villával, és töltsük rá a tölteléket.
Nyújtsuk ki a maradék tésztát, és fektessük a töltelékre. A tészta szélét igazítsuk össze, a
tetejét kenjük meg tojássárgájával.

180 C°-on 50-55 percig süssük, majd a tüzet levéve a sütőben hagyjuk kihűlni. Akkor
vegyük ki, amikor már langyos, és a szabad levegőn hűljön ki teljesen.

ENGADINI DIÓTORTA 2
(svájci recept)
Hozzávalók 26 cm-es tortához:
A tortához:
25 dkg vaj
20 dkg cukor
35 dkg liszt
1 tojás
csipetnyi só
A töltelékhez:
20 dkg cukor
38 dkg durvára vágott dióbél
2 dl tejszín
3 evőkanál méz
1 tojás sárgája
A lisztet, vajat, cukrot, sót és a tojást gyorsan, erősen összekeverjük. Omlós tésztát kell
kapnunk. Burkoljuk be a tésztát háztartási fóliába, és legalább félórára tegyük a hűtőbe.
Ez idő alatt melegítsük, enyhén karamellizáljuk meg a cukrot, és a dióbelet a világos színű
karamellában forgassuk meg. Keverjük hozzá a tejszínt és a mézet is. Jól keverjük össze,
és hagyjuk kihűlni.
A tésztából nyújtsunk ki két vékony lapot, akkorát, ami megfelel a tortaformának. Az
egyiket fektessük a tortaformába, és töltsük rá a tölteléket. A második tésztalappal fedjük
le. Körben nyomkodjuk a felső tésztalap szélét a tortaformához.
A tojássárgával kenjük meg a tésztát. Díszíthetjük maradék tésztával.
Egy órán át süssük, 180 C°-os sütőben.

EPRES DIÓTORTA
(északolasz recept)
Az epres diótorta őse a lisztmentes, lapos csokoládés-diós torta, ami
Észak-Olaszországban pizza di noci néven ismert. Földieperrel,
tejszínhabbal javítjuk fel.
Hozzávalók:
A tortához:
2 csésze darált dióbél
1/2 csésze cukor + 5 evőkanál cukor
1 csésze félédes csokoládé, darabokra törve
5 tojás
Az eperhez:
2 csésze földieper felezve vagy erdei szamóca egészben
1/3 csésze cukor
1 csésze fűszeres vörösbor
Tejszínhabhoz egy csésze tejszín és némi cukor kell.
Először az epret készítjük elő. Egy közepes méretű tálban keverjük össze a cukrot és a
vörösbort. Ügyeljünk rá, hogy a vörösbor a legjobb minőségű, ízgazdag, testes borokból
kerüljön ki. (Nem árt előbb többfélét megkóstolni.)
Amikor a cukor teljesen feloldódott, belehelyezzük a földiepret, és 2-3 órára félretesszük.
A tortakészítés kezdetén befűthetjük a sütőt, és béleljünk ki egy 22-25 cm-es tortasütő
formát sütőpapírral.
A tojások sárgáját egy nagyobb tálban addig verjük, amíg halványsárga nem lesz. Közben
fokozatosan öntsünk hozzá cukrot, összesen egy fél csészényit. Annyit, hogy
megsűrűsödjön.
A tojásfehérjét egy másik tálban verjük habbá. Az 5 evőkanálnyi cukrot ebbe öntsük
fokozatosan, egyszerre csak egyet. Verjünk belőle kemény habot.
A tojássárgás keverékbe egymás után keverjük a darabos csokoládét, majd elkeverés után
a dióbelet, végül a tojáshabot. Teljes elkeverés után öntsük a tésztát a tortaformába.
Addig süssük, amíg érintésre, rázásra szilárd állagúnak találjuk. Ekkorra felszíne
megemelkedik, színe aranybarna. Ehhez 25-30 perc kell. A sütőformából késsel
körbevágva vegyük ki, rácson hűtsük ki. A sütőpapírt szedjük le róla.
A tejszínből kevés cukorral verjünk tejszínhabot.
Szeletelve tegyük asztalra, és a tányérokon merjük a szeletek mellé a vörösboros epret és a
tejszínhabot.

FRANCIA DIÓTORTA
(hagyományos recept)
Hozzávalók 8 személyre:
30 dkg édes nyerstészta
2 tojás
7 dkg porcukor
7,5 dkg kristálycukor
4 dkg vaj
1 dl tejszín
1 dl erős feketekávé
20 dkg vagdalt dióbél
dísznek néhány szép dióbél, porcukor
A sütőt melegre, 220 C°-ra melegítsük elő.
Nyújtsuk ki a tésztát 4 mm vékonyra, 32 cm-es kör alakúra. Fektessük egy 26 cm-es lapos
tortaformába, amit előzőleg kikentünk vajjal. Egy-két óráig tartsuk hűtőben.
A tésztára borítsunk sütőpapírt, súlyozzuk le (pl. lencsével, babbal), és süssük hűsz percig.
A sütőből kivéve a papírt és a nehezéket távolítsuk el, és hagyjuk a tésztát kihűlni.
Amíg hűl, egy tálban keverjük jól össze a porcukrot, a tojásokat és a tejszínt. Később
keverjük bele a feketekávét és a vajat, amit megolvasztunk előbb. Ugyancsak a
kristálycukrot és a dióbelet is. Az egészet jól keverjük össze, öntsük a tésztára a
tortaformában.
Tegyük vissza a sütőbe, és 200 C°-on süssük 40-45 percig. Akkor vegyük ki, és hagyjuk
kihűlni.
Úgy tehetjük diótortánkat ragyogóvá és ropogóssá, hogy sűrű szirupos dióbéllel díszítjük.
Ehhez kevés vízben főzünk porcukrot. Amikor sűrűsödik, a szép dióbeleket beletesszük, és
két kanál vagy villa segítségével kiemeljük a szirupból, sorban egy sütőpapírra fektetjük.
Amikor a máz megszilárdult a dióbélen, akkor rendezzük a tortára.
HÉTVÉGI DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai, bostoni recept)
Csökkentett zsírtartalmú sütemény receptje. A
legegészségesebb olaj, a dióbél olaja adja a tápértékét
és az ízét. Fehérjében gazdag, kiválóan tápláló
sütemény, weekendre.
Hozzávalók:
Édesített dió:
1 csésze darabos dióbél
4 evőkanál olvasztott vaj
1/2 kávéskanál só
1/3 csésze kristálycukor
fekete bors (nem kötelező)

Süteménytészta:
2 csésze vagdalt dióbél, enyhén megpirítva
1,75 csésze cukor
1,25 csésze liszt
1/2 kávéskanál só
9 tojás fehérje
1,5 kávéskanál vaníliás cukor
3/4 csésze barna cukor
Csokoládé bevonat:
25 dkg darabos, tört csokoládé, legalább 60 % kakaót tartalmazó
1/4-1/2 csésze tejszín
Először az édes diót készítjük el, ehhez a sütőt enyhén előmelegítjük, kb. 100 C°-ra.
Egy nagy tálban összekeverjük a dióbelet a vajjal, a cukorral és a sóval. Alaposan
elkeverjük, megkóstoljuk, és ha kell, cukrot vagy sót keverünk még hozzá. Nem kötelező,
de aki úgy szereti, kevés őrölt borsszem-darabkát is belekeverhet.
A sütőbe tett tálban 45 percig pirítjuk, közben kétszer is megkeverjük. Amikor színesedni
kezd, kitesszük hűlni.
A tészta elkészítése következik, ehhez 180 C°-os sütő kell, és egy 23 cm-es vajazott,
lisztezett tortaforma.
Robotgépben daráljuk apróra a dióbelet, a kristálycukorral. A lisztet és a sót is keverjük
bele, és amikor egyenletesen elkevertük, állítsuk le a gépet.
A tojásfehérjét a beleöntött vaníliás cukorral együtt verjük kemény habbá. Amikor
kemény, a barna cukrot a mixer magas fordulatszámánál lassan, kanalanként adagoljuk
hozzá. Fényes, kemény habot kapunk.
A lisztes keveréket félcsészényi adagokban széles spatulával keverjük a habba. Csak teljes
elkeverés után adjuk hozzá a következő adagot. Végül tortaformába töltjük.
Kb. 25 percig sütjük, addig, amíg a beleszúrt tűt tisztán nem húzhatjuk ki. Ekkor
kivesszük a sütőből, és rácson hűtjük ki.
A csokoládébevonat készítése következik. A csokoládét kisebb darabokra tördeljük, és egy
közepes méretű edénybe helyezzük. A tejszínt kisebb lábasban forrásig melegítjük, de ne
forraljuk tovább. Amikor az első apró buborékok megjelennek a lábas falánál, levesszük a
tűzről, és a csokoládéra öntjük. Egy percig állni hagyjuk rajta, majd kisebb villával
elkeverjük a csokoládédarabokkal. Nem kell a csokoládénak teljesen elkeverednie.
A tésztát kivesszük a formából, és egy rácsra helyezzük, ami alá zsírpapírt terítettünk. A
meleg, darabos csokoládét a tésztára töltjük. Az édesített dióbelet igen apró darabokra
törjük, és megszórjuk vele a csokoládés felszínt.
Mielőtt szervíroznánk, még egy óráig hűlni hagyjuk.

KÁVÉS DIÓTORTA
(olasz recept)
Hozzávalók:
6 tojás
1 csésze cukor
1/2 csésze étolaj
1/2 csésze erős presszókávé
2 csésze liszt
1 csésze vagdalt, darabos dióbél
2,5 kávéskanál sütőpor
1/3 kávéskanál sütőszóda
A mázhoz:
8 db feles dióbél
1 kávéskanál margarin
1 csésze cukor
4 evőkanál erős presszókávé
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Olajozzunk ki egy tortasütő formát, és enyhén hintsük
be liszttel.
Egy tálban keverjük össze a tojásokat a cukorral. Géppel magas fordulaton 5 percig tart.
Amikor egyenletes, keverjük bele az étolajat és a presszókávét is. Alacsony fordulaton egy
percig keverjük.
A dióbelet kézzel, egy spatulyával keverjük bele.
A lisztet a sütőporral és a sütőszódával keverjük szárazon össze, majd apránként keverjük
a krémhez. Ugyancsak kézzel, spatulyával.
Öntsük a tésztát a sütőformába, és a spatulya segítségével igazítsuk helyre. Az
előmelegített sütőben közel egy óra alatt sül meg.
Mázat készítünk a megsült tortára. A margarint, a cukrot és a presszókávét jól elkeverjük,
majd rákenjük a tortára. A feles dióbeleket helyezzük el körben, és ha akarjuk, a torta
felszínét apró darabos dióbéllel is meghinthetjük.
KÁVÉS DIÓS SÜTEMÉNY
(mai amerikai recept a Szilíciumvölgyből, Carter
Lusher receptje)
Hozzávalók:
1 csésze pirított vagdalt dióbél
1 csésze cukor
1 evőkanál instant oldódó kávé
1,3 csésze liszt
2 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál őrölt fahéj
1/4 kávéskanál sütőszóda
1/4 kávéskanál só

10 evőkanál szobahőmérsékletű vaj
3 nagy tojás
1 nagy tojás sárgája
1/2 kávéskanál vaníliás cukor
3/4 csésze író
A krémhez:
4,5 kávéskanál instant oldódó kávé
1 evőkanál víz
1 csésze hideg tejszín
1/2 csésze mascarpone sajt (olasz krémsajt)
1/2 csésze porcukor
1/2 kávéskanál vaníliás cukor
3/4 csésze vgdalt, pirított dióbél
1/4 kávéskanál őrölt fahéj
csipetnyi só
A sütőt 180 C°-ra melegítsük fel, és tegyünk egy rácsot a sütő közepére. Vajazzunk és
lisztezzünk ki két darab 23 cm átmérőjű, 4 cm magas oldalú tortasütő formát.
A tésztához való dióbél felét egy evőkanálnyi cukorral együtt daráljuk le robotgépen. A
kávéport is öntsük a darálóba, hogy elkeveredjen. Addig daráljuk, amíg a dióban már
nincsenek darabok.
Egy közepes méretű tálban keverjük össze a lisztet, sütőport, fahéjat, sütőszódát és a sót.
A vajat egy nagyobb tálban mixerrel veressük simára. A maradék cukrot fokozatosan
adagoljuk a mixelés közben a vajhoz. Veressük habosra. A tojásokat egyenként üssük és
keverjük bele, végül a tojássárgáját is. Most következik az őrölt dió, majd a vaníliás cukor
bekeverése. Keverjük a masszát egyenletesre.
Csökkentsük le a mixer fordulatszámát, és keverjük be a lisztes keveréket is. Három
részletben adagoljuk, mindháromszor íróval könnyítve. Legvégül a maradék darabos
dióbél bedolgozásával fejezzük be a tészta készítését.
A tésztát osszuk két egyforma részre, és tegyük az előkészített sütőformákba.
Addig süssük a tésztát, amíg a belseje is megsül, nem marad lágy. Ez 25-30 percig tart. Öt
percig a formákban hűtsük, utána vegyük ki a formákból, és a rácson hűtsük ki teljesen.
A süteményre kávés-mascarponés krémet készítünk.
A kávéport egy nagy tálban egy evőkanál vízben oldjuk fel. Hozzákeverjük a tejszínt, az
olasz krémsajtot, porcukrot, vaníliás cukrot. Géppel addig keverjük, amíg egyenletes,
sima nem lesz. De ne keverjük túl, nehogy a krém kocsonyás legyen.
A két tészta közé és a második réteg tésztára kenjük a krémet. Az elsőt úgy borítsuk le,
hogy az alsó, sima része legyen felül. Erre kenjük a fele krémet. A második tésztarétegnek
a sima fele alul legyen, és a tetejére kenjük a másik felét a krémnek.
Keverjük össze a krémbe való dióbelet fahéjjal, sóval. Szórjuk a felső réteg krémre. Nem
baj, ha soknak tűnik, akkor a közepén púpozzuk fel.

Hűtőben hűtsük le a süteményt, legalább egy óráig, de másnapig is lehet.
KÁVÉS-DIÓS TORTA
(spanyol recept)
Hozzávalók:
5 tojás
20 dkg cukor
20 dkg tört dióbél
10 dkg vaj
1 evőkanál zsemlyemorzsa
1 evőkanál azonnal oldódó kávépor
1 evőkanál azonnal oldódó kakaópor
néhány feles dióbél
1 kávéskanál igen erős kávé
Egy nagyobb tálban keverjünk el 4 tojás sárgáját 10 dg cukorral, míg habos nem lesz.
Adjuk hozzá a morzsát, a kávéport, a kakaóport, és jól keverjük össze. A tört dióbelet is
keverjük bele. Végül a jól felvert tojásfehérjét.
Egy 18 cm-es tortaformát vajazzunk, lisztezzünk ki. Töltsük bele a keveréket, és 180 C°-on
10 percig süssük. Akkor jó, ha likacsos, és egy beleszúrt tűt tisztán tudunk kihúzni.
Rácson vagy rostélyon hűtsük.
Vajkrémes borítás: Könnyű krémet keverjünk a vajból, a cukor másik feléből. A tojást és
a kávét is keverjük bele. Kenjük a tortára, és díszítsük feles dióbéllel.
KÁVÉS-DIÓS TORTA 2
(német recept)
Hozzávalók:
4 tojás
17,5 dkg cukor
12,5 dkg liszt
1 evőkanál étolaj
12,5 dkg darált dióbél
A mázhoz:
50 dkg porcukor
25 dkg vaj
2 evőkanál tej
2 evőkanál azonnal oldódó kávépor
A díszítéshez:
10-15 db feles dióbél
A tojásokat a cukorral világos krémmé keverjük. A lisztet lassanként keverjük bele.
Lazán belekeverjük az étolajat és a darált dióbelet is.
A sütőt 190 C°-ra melegítjük elő. Az előmelegített sütőben egy 20 cm-es tortaformában kb.
egy óráig sütjük a tésztát. Ujjnyomással ellenőrizzük, hogy megsült-e. Ha megsült,
süteményes rácsra kiborítva hűtjük le. Amikor kihűlt, vízszintesen három lapra vágjuk.

Most keverjük ki a máz anyagát. A vajat a fele porcukorral krémesre keverjük, majd jól
elkeverjük benne a tejet, a kávéport és a maradék cukrot. A keverék negyedrészét kenjük
mindegyik süteménylapra, majd a lapokat egymásra fektetjük. A máz negyedik részét
nagyvonalú mozdulatokkal a tetejére és az oldalára kenjük, a képen látható módon.
Feles dióbéllel díszítjük.
KÁVÉS-DIÓS TORTA 3
(portugál recept)
Hozzávalók:
20 dkg vaj
2 csésze cukor
4 tojás sárgája
1 csésze nagyon erős kávé
3 csésze liszt
tojáshab 4 tojás fehérjéből
1 csésze darált dióbél
1 kanál élesztőpor
baracklekvár vagy narancslekvár, borításnak
Keverjük jól össze a vajat a cukorral, majd a tojássárgájával, a kávéval, végül a liszttel.
Adjuk hozzá, de már ne mixeljük a dióbelet, a tojáshabot és az élesztőport.
Kivajazott, kilisztezett sütőformában helyezzük közepesen meleg sütőbe, és süssük meg.
Amikor kivettük, öntsük le gyümölcslekvárral. Csodálatos lesz!
KÖNNYŰ DIÓKRÉMES SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
6 tojás
12,5 dkg liszt
1 kávéskanál vaníliás cukor
30 dkg porcukor
A sütéshez:
kevés vaj
1 evőkanál porcukor
A krémhez:
25 dkg jó minőségű vaj
3 tojás sárgája
1 nagy pohár tej
20 dkg porcukor
0,5 dl konyak
1 evőkanál oldható kávépor
20 dkg apróra vágott dióbél
15 dkg szeletelt mandula

A tésztát előző nap készítjük el. Előkészítünk egy legalább 10 cm magas sima falú
tortaformát.
Hosszasan dolgozzuk össze a tojások sárgáját a porcukorral. Addig, amíg sima, fehér
krémet nem kapunk. Ebbe keverjük a lisztet. Gondosan keverjük össze, majd a vaníliás
cukrot is keverjük bele.
A tojások fehérjéből verjünk kemény habot. Óvatosan adagoljuk és keverjük a lisztes
keverékhez.
Vajazzuk ki a tortaformát, és szórjuk be egy kanál porcukorral. Töltsük bele a tésztát, és
alacsony lángú sütőben süssük egy órán át. Mielőtt a formából kiszednénk, hagyjuk
teljesen kihűlni.
Másnap készítjük a krémet, egy tűzálló üvegtálban. Mint a tésztánál, most is ugyanolyan
alaposan keverjük el a tojássárgáját a porcukorral. A tejet melegítsük fel. Amikor forrni
kezdene, hozzáöntjük, belekeverjük a konyakot és az instant kávét. A cukros tojást ezzel a
meleg tejjel hígítjuk fel. Feltesszük a tűzre, és állandó, fakanalas keverés mellett
besűrítjük. A felforrást a legnagyobb gonddal kerüljük el. Akkor zárjuk el a lángot,
amikor a krém a fakanálra kezd ragadni (mint egy sűrű tejföl), és az üvegtál alját hideg
vízbe merítve hűtjük le a krémet. Így hagyjuk kihűlni.
A vajat vágjuk kisebb darabokra, és tegyük egy üvegtálba. Fakanállal addig dolgozzuk,
amíg krémes nem lesz.
A mandulaszeleteket enyhén grillezzük meg. A vajat a kihűlt krémbe keverjük, a
mandulát is belekeverjük, és a vajas krémet botmixerrel verjük habosra. A mandulás
krém egyharmadát tegyük félre, a maradékba keverjük a dióbelet. A mandulával, dióval
kevert krémet tegyük hűvös helyre, de ne olyan hidegre, mint a hűtőszekrény.
A süteménytésztát vízszintesen vágjuk három részre. Megkenjük diókrémmel, és újból
összerakjuk. A tetejét és az oldalát a félretett mandulás krémmel kenjük meg. Végül még
kevés mandulaszelettel szórhatjuk meg.
LINZERTORTA
(német recept)
Hozzávalók:
20 dkg dióbél
25 dkg liszt
17,5 dkg vaj
20 dkg cukor
1 tojás
1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg
1 evőkanál fahéj
1 evőkanál kakaópor
2 evőkanál gyümölcspálinka
35 dkg lekvár (málna, ribizli, meggy, vagy erdei gyümölcs)
1 tojássárgája

A dióbelet finomra daráljuk, és a lekvár kivételével az összes többi hozzávalóval
elkeverjük, míg a tészta egynemű nem lesz. Ha tésztánk ilyen állapotban nehezen
dolgozható meg, tegyük el másnapig hűtőszekrényben.
A tészta 2/3-át egy - sütőpapírral kibélelt - 28-30 cm-es tortaformába simítjuk, és a szélén
a tésztából kb. 1 cm-es peremet építünk. A tésztára rátöltjük a lekvárt.
A lekvárra a maradék tésztából linzerrácsot készítünk, a mellékelt fénykép szerint. A
rácshoz 1 cm széles tésztacsíkokat használunk.
Előmelegített sütőben 200 C°-on mintegy félórán át sütjük. A sülést a lekvár állagának
megfigyelésével tudjuk ellenőrizni. Ha a lekvár besűrűsödött, a torta jónak mondható.
LIVIGNO-I DIÓTORTA
(olasz recept)
Hozzávalók 6-8 személyre:
A tésztához:
13 dkg vaj
8 dkg cukor
28 dkg liszt
1 tojás
1/2 kocka élesztő
1/2 citrom leve
kevés vaníliás cukor
kevés só
A töltelékhez:
15 dkg cukor
3 dkg méz
0,4 dl víz
20 dkg darált dióbél
3 dkg darált mogyoró
1 dl tejszín
kevés porcukor
A szobahőmérsékletű vajat keverjük össze a cukorral, a citromlével, kevés vaníliás
cukorral és sóval. Egyenletesen fehéresre keverjük. Üssük bele a tojást, és azzal is
keverjük egyenletesre. A lisztbe keverjük az élesztőt, és az élesztős liszttet is keverjük
bele.
Letakarva hűvös helyen két órán át hagyjuk kelni.
0,4 dl meleg vízhez keverjük a cukrot és a mézet. Anélkül, hogy újból kevernénk, kis
lábasban a tűzön karamellizáljuk. Adjuk hozzá a tejszínt és a darált mogyorót, óvatosan
keverjük el, majd 2-3 percre forraljuk fel. Most keverjük hozzá a darált dióbelet, és
hagyjuk kihűlni.
A tésztát két, közel egyforma lapra nyújtjuk. Kivajazott, kilisztezett tortaformába
helyezzük a tészta nagyobb felét, a széleit felhajtogatva. A tölteléket rásimítjuk, és
ráfektetjük a másik tésztalapot. Megsütjük.

Porcukorral, kevés feles dióbéllel díszítjük.
MÁZAS DIÓTORTA
(portugál recept)
Hozzávalók:
6 tojás
2 csésze cukor
2 csésze liszt
1 csésze darált dióbél
3 evőkanál kakaópor
3/4 csésze víz
1 evőkanál élesztőpor
kevés vaj vagy margarin
és még kevés liszt
Tölteléknek:
1 pohár tejszín
1/2 pohár ízlés szerinti lekvár (eper, sárgabarack, stb.)
A mázhoz:
20 dkg tejcsokoládé vagy 10 dkg étcsokoládé
A tojások sárgáját verjük fel a cukorral, majd adjuk, keverjük hozzá a lisztet, a dióbelet, a
kakaóport, a vizet és az élesztőport. A tojásfehérjéből verjünk habot, és óvatosan azt is
keverjük a tésztába.
Kenjünk és lisztezzünk ki egy tortaformát, és közepesen meleg, 180-200 C°-os sütőben
süssük meg a tortát.
A tejszínt keverjük össze a lekvárral, forraljuk fel, sűrítsük be, majd hagyjuk kihűlni.
Amíg hűl, a csokoládét olvasszuk fel vízfürdő fölött.
A kihűlt tortát vágjuk középen két lapra, és középen kenjük meg a tejszínes lekvárral. A
tetejét pedig az olvasztott csokoládéval kenjük meg. Ha kevésnek találnánk a csokoládét,
az olvasztott csokoládét hozzákevert tejszínnel egészíthetjük ki.
A tortát hűtőszekrényben hűtsük két órán át.
MÉZES-DIÓS TÉSZTA
(lengyel ünnepi sütemény)
Hozzávalók:
12 dkg vaj
12 dkg cukor
1/2 csomag vaníliás cukor
25 dkg liszt
2 tojás
15 dkg dióbél
5-6 db aszalt szilva
további 15 dkg cukor
2 dl tejszín

3 evőkanál méz
A vaníliás cukrot keverjük 12 dkg cukorba. A lisztet öntsük egy gyúródeszkára. A vajat
vágjuk kisebb darabokra, és öntsük a lisztre. A lisztet és a vajat kézzel dolgozzuk össze,
amíg egynemű tésztát nem kapunk. A tésztát formáljuk kúposra, a tetején képezzünk kis
mélyedést, amibe üssünk bele egy tojást.
Öntsük rá a cukrot is, és az egészet dolgozzuk össze. Ügyeljünk rá, hogy a tészta ne legyen
túl kemény. De túl lágy se. Tegyük hűtőbe egy órára.
A dióbelet vagdossuk kisebb darabokra, de ne túl apróra, kiskörömnyi darabokra. A
szilvát pedig nagyobbakra. A 15 dg cukrot öntsük egy lábasba, merjünk hozzá 2-3 kanál
vizet, és melegítsük, hogy karamellizálódjon. A tejszínt apránként öntjük hozzá, és
gondosan elkeverjük. A tűzről levéve a mézet is hozzáadjuk, elkeverjük, majd rögtön
utána a dióbelet, később, amikor már nem olyan meleg, a szilvadarabokat is. Azokat is
belekeverjük.
Egy tortaformát kivajazunk. A tésztát két egyenlő darabra vágjuk, az egyiket alulra
terítjük, úgy, hogy körben mintegy félcentit felhajtunk. Rátöltjük a tölteléket, és
ráfektetjük a másik tésztaréteget. Az alsó tészta szélét benyomkodjuk. Végül a másik
tojásssal kenjük meg a tészta tetejét.
200 C°-on 40 percig sütjük, majd a formában hagyjuk kihűlni.
Teljes kihűlés után szeleteljük, vékony szeletekre.
Ez a sütemény többnapos ünnepekre ajánlható, mert íze több napig se változik.
MÉZES-DIÓS TORTA
(orosz recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
0,5 csésze folyékony méz
1 csésze liszt, de inkább valamivel több
2 evőkanál keményítő
2/3 csésze cukor
3 tojás
1/2 kávéskanál só
1 kávéskanál sütőszóda
1 pohár durvára vagdalt dióbél
A krémhez:
0,5 l sűrű tejszín (még több még jobb)
1/2-2/3 doboz sűrített tej
1/2 citrom leve
1 evőkanál konyak
Először a mézet mixerrel keverjük össze a cukorral, sóval, tojásokkal.
A liszthez keverjük a keményítőt és a sütőszódát, majd a lisztes keveréket fokozatosan a
krémbe keverjük. Csak annyi liszt kell, hogy a nyerstészta sűrű, de önthető legyen. Végül

a darabos dióbelet keverjük a tésztába.
Egy 21 cm-es tortaformát, aminek legalább 6 cm-es oldala van, kikenünk vajjal, és
behintünk darált dióbéllel, rosszabb esetben zsemlyemorzsával. A folyékony tésztát a
formába öntjük.
180 C°-on enyhén pirultra sütjük a tortát. Utána alufóliát borítunk a tetejére, és 180-200
C°-on további 35-40 percig sütjük. A tortát magában a sütőben hűtjük ki, nyitott sütőajtó
mellett. A kihűlt tortát kivesszük a sütőből, és négy rétegre vágjuk.
A tortarétegek közé krémet kenünk, legalább 1 cm vastagon. A krém másféle is lehet,
nemcsak az itt írt tejszínes, sűrített tejes krém, amit a hozzávalók összekeverésével
állítunk össze.
A kész torta hadd álljon szobahőmérsékleten 4-12 órát.
MÉZES TEJSZÍNES DIÓS TORTA
(orosz recept)
Hozzávalók:
3,5 csésze liszt
1 csésze méz
1 csésze porcukor
5 dkg margarin (vagy más zsiradék)
3 tojás
1 csésze darált dióbél + még a tortát megszórni is
tejszínhab nagy mennyiségben
Az összes hozzávalóból (a tejszín kivételével) lágy tésztát gyúrunk, amit aztán
hűtőszekrénybe teszünk, ahol két órán át állhat.
A pihentetés után 6-7 darabra vágjuk, 6-7 lepényre nyújtjuk a tésztát. 180 C°-on kisütjük.
A tortalapokat tejszínhabbal elválasztva rakjuk egymásra. Minél több tejszínhabot
használunk, annál jobb a torta. 1-1,5 kg tejszínt ajánlott felhasználni.
MOKKATORTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 12 szelethez:
A tésztához:
2,5 csésze finomliszt
1,5 csésze dióbél
2,5 kávéskanál sütőpor
1/4 kávéskanál só
25 dkg vaj
3/4 csésze barna cukor
4 tojás
2 kávéskanál vaníliás cukor
3/4 csésze erős feketekávé, szobahőmérsékleten
A csokoládétöltelékhez és mázhoz:

30 dkg sötét csokoládé, darabokra törve
1/4 csésze tejszín
1 evőkanál kukoricaszirup
2 kávéskanál vaníliás cukor
A kávékrémhez:
1 evőkanál instant kávépor
2 kávéskanál meleg víz
2 kávéskanál vaníliás cukor
12 dkg sötét csokoládé, darabokra törve
20 dkg lágy vaj
2 csésze porcukor
A díszítéshez:
1 csésze apró darabos dióbél
12 db szép, feles dióbél
Először a tésztát készítjük el. A sütőt 160 C°-ra melegítjük elő, a közepére behelyezünk
egy rácsot. Kivajazunk két, 22-23 cm-es tortasütő formát. Belevágunk, belehelyezünk 1-1
köralakú sütőpapírt.
A lisztet egy csésze dióbéllel, a sütőporral és a sóval a robotgép tartályába tesszük, és
lefedjük. 20 másodpercig daráltatjuk a dióbelet, amíg finomra nem darálja. Ekkor a
maradék félcsészényi dióbelet is beleöntjük, de azzal már csak addig daráltatjuk, hogy
finoman apró darabos legyen.
Egy nagyobb tálban elektromos mixerrel nagy fordulaton 30 másodpercig verjük a vajat,
hogy krémes legyen. Fokozatosan öntjük hozzá a cukrot, és 5 percig veretjük. A krém a
barna cukortól egészen világos barnává válik. Ekkor a tojásokat is hozzákeverjük
egyenként, és egyenként jól felveretjük a géppel. Végül a vaníliás cukrot is belekeverjük a
krémbe.
Ezután alacsony fokozatra váltunk a gépen, és váltakozva hol diós lisztet öntünk a
krémhez, hol kávét. Minden adag hozzáadása után újból tökéletesen egyenletesre
keverjük. Végül leszedjük az edény falára kicsapódott tésztát, és 10 másodperces
keveréssel fejezzük be a tészta elkészítését.
A tésztát két egyenlő mennyiségben simítsuk a tortasütő formákba. 20 percig süssük a sütő
közepére tett rácson, ez után a beleszúrt tűnek már tisztán kell kijönnie. Vegyük ki a
sütőből, és egy rácson hűtsük ki, a formában. Mintegy negyedóra alatt kihűl. Ekkor
kifordítjuk a tésztát a rácsra, és leszedjük az aljáról a sütőpapírt. Hűtsük tovább. Amikor
teljesen kihűlt, további felhasználásig takarjuk le.
Most a csokoládétölteléket és mázat készítjük el. Először a hozzávaló csokoládét rakjuk
egy nagyobb tálba, és tegyük félre.
Melegítsük együtt a tejszínt és a kukoricaszirupot egy kisebb lábasban, gyenge tűzön.
Amikor levesszük a tűzről, öntsük bele a csokoládét is. Keverjük addig, amíg a csokoládé
is bele nem olvad, és keverjük tovább, hogy egyenletes legyen. Keverjük bele a vaníliás
cukrot is. Amikor jó, merjünk ki belőle 3/4 csészényit, és hagyjuk annyira kihűlni, hogy
kenhető legyen. A lábasban maradt krémet borítsuk le fóliával, és hagyjuk teljesen
kihűlni.

Most készítjük el a kávés vajkrémet. A kávéport egy kisebb edényben meleg vízben oldjuk
fel, hozzákeverve a vaníliás cukrot.
A hozzávaló csokoládét mikrohullámú sütőben magas fokozaton egy percig melegítjük,
majd egy percig állni hagyjuk. Ezután simára keverjük.
Egy tálban a vajat mixerrel fél percig veretjük, krémesre. Ettől kezdve folyamatos keverés
közben fokozatosan hozzáadjuk a cukrot, és állandóan egyenletesre keverjük. A keverés
végén 10 másodpercre a legnagyobb fokozatot is bekapcsolhatjuk.
A kávémixtúrát alacsony fokozaton, fokozatosan adagolva keverjük hozzá. És a csokoládét
is. Így a vajas krém elkészült, lefedve szobahőmérsékleten tárolhatjuk, amíg a tortát össze
nem állítjuk.
Megtöltjük a tortát. Egy réteg tésztára csokoládétölteléket simítunk. Hűtőbe tehetjük 10
percre, vagy amíg meg nem szilárdul.
Félreteszünk fél csésze kávés vajkrémet majd a tetejét megkenni. A többit a
csokoládétöltelékre kenjük.
Ráhelyezzük a második tortát, és a félretett kávés vajkrémmel megkenjük a tetejét. Az
oldalára is kell, hogy jusson. Esztétikusra alakítsuk az élénél is, és a teteje sima legyen.
Tegyük hűtőbe félórára, hogy a vajkrém teljesen megszilárduljon.
Amikor a hűtőből kivesszük, tegyük a tortát egy rácsra, a tortaforma fölé. A félretett 3/4
csésze mázat kenjük rá. Óvatosan, egyenletesen. Hűtsük öt percig, hogy a máz teljesen
megkeményedjen.
Már csak díszíteni kell a mokkatortát. Az apró darabos dióbelt körben az oldalára
nyomkodjuk. Ha maradt kávés vajkrémünk, csőrös kinyomóból kisebb rozettákat
nyomhatunk a torta tetejére, körbe. Tizenkettőt. És mindegyiknek a tetejére egy fél
dióbelet.
Felhasználásig tartsuk a tortát hűtőben, csak félórával előbb vegyük ki.
MOKKATORTA 2
(kanadai recept, Janet receptje)
Hozzávalók:
A tésztához:
1 kávéskanál instant kávé
1 kávéskanál vaníliás cukor
8 tojás, fehérje és sárgája különválasztva
1 csésze cukor
1 kávéskanál rszelt citromhéj
2,5 csésze darált dióbél
1/4 csésze liszt
1/4 csésze zsemlyemorzsa
A cukorsziruphoz:
1/4 csésze cukor

1/4 csésze víz
1 evőkanál hideg, erős feketekávé
A vajkrémhez:
5 tojás fehérje
1 csésze cukor
2,25 csésze vaj
4 kávéskanál instant kávépor
1,5 kávéskanál vaníliás cukor
5 dkg félédes csokoládé, megolvasztva
A díszítéshez:
16 db kávés csokoládégolyó
1/2 csésze durvára tört, pirított dióbél
Zsírozzunk és papírozzunk ki egy 23 cm-es tortasütő formát.
Kevés vízben oldjuk fel a vaníliás cukrot és a kávéport.
Amikor a tojásokat szeparáljuk, a sárgáját egy nagy tálba tegyük. Félcsészényi cukorral
verjük világos habosra. Verjük hozzá a vaníliás kávét, majd a citromhéj-reszeléket is.
A tojásfehérjét egy másik tálban verjük habbá, majd a másik félcsészényi cukrot is verjük
hozzá, kisebb adagokban. Kemény legyen a hab.
Egy harmadik tálat is vegyünk elő, abban keverjük össze a diót, lisztet, zsemlyemorzsát.
Innen töltjük a tojássárgájához, folyamatosan keverve, felváltva, kisebb adagokban a
fehérjével. Három részletben adjuk a diót, kettőben a tojáshabot.
Töltsük a nyerstésztát a tortaformába, és süssük 170 C°-on 35-40 percig.
Addig elkészítjük a cukorszirupot. A cukros vizet közepes lángon felforraljuk.
Kevergetjük, hogy a cukor feloldódjon. Forraljuk egy percig, hogy kitisztuljon. Ekkor
keverjük hozzá a kávét, és hagyjuk kihűlni.Most a vajkrémet készítjük el. Egy nagy
tűzálló tálban összekeverjük a tojásfehérjét a cukorral. Helyezzük egy egy lábas fölé,
amelyben forró víz van, és gyöngyözik a tűzhelyen. Afölött pároljuk, gyakori
kevergetéssel, amíg átlátszatlan nem lesz.
Ekkor vegyük le a tűzről, a másik edényről, és mixerrel addig keverjük, amíg ki nem hűl.
Ez kb. 10 perc. Ekkor mixeljük hozzá a vajat, két kanállal egyszerre, amíg selymes, sima
nem lesz. (Előbb kicsit kocsonyás lesz, később simul ki.)
A vaníliás cukrot kevés vízben a kávéporral együtt oldjuk fel, majd hozzákeverjük a
vajkrémhez. A vajkrémből 1,5-2 csészényit egy másik tálba öntsünk át, és az olvasztott
csokoládéval ott keverjük össze, egyenletesre.
A kisült tortát három vízszintes szeletre vágjuk. Az első és a második rétegre kenjük a
krém nagyobb részét, és csak kevés marad a tetejére. Ezután félórára félretesszük, hűlni.
A csokoládés krémből 1/3 csészényit nyomózacskóba készítünk, a többit a tortára kenjük.
A nyomóból 16 rozettát helyezünk a tortára. A rozettákra pedig egy szem kávés csokládét.
A darabos, pirított dióbelet a torta alján körben helyezzük el, és a tortához nyomjuk.

RÉGES-RÉGI DIÓS SÜTEMÉNY
(archív francia recept a felvilágosodás korából)
Mozsárban törjünk meg fél kiló dióbelet egy csésze
kristálycukor kisebbik részével együtt. Vigyázzunk,
annyira ne törjük meg, hogy egyenletes, tésztaszerű
legyen.
Válasszuk el 6 tojás sárgáját a többi részétől, és egy
csészényi cukorral együtt verjük fel, habosra,
világos citromszínűre. Három evőkanál
narancslevet némi reszelt narancshéjjal és 3
evőkanál liszttel keverjünk a habba.
Közben a tojások fehérjéből és a dióbélhez kimért cukor másik feléből verjünk kemény
habot.
Előbb a dióbelet, majd a fehérjét keverjük a narancsos, lisztes tojássárgájához.
Zsírral kikent tortaformába töltsük, és inkább alacsony, mint magas hőmérsékleten
süssük. Egy szál seprűcirok beszúrásával ellenőrizhetjük, mennyire sült át. A torta
közepén szúrjuk be a cirokszálat, és ha tisztán húzható ki, a sütemény megsült.
A süteményt a formájában hagyjuk kihűlni. Közben főzzünk szirupot 1 csésze cukorból,
1/4 csésze narancsléből és félcsészényi vízből. Ha a cukor feloldódott, öntsük a süteményre.
A süteményt készen pihentessük másnapig. Friss gyümölcsökkel tálaljuk.
RÉTEGES TORTA
(ukrán recept)
Hozzávalók:
30 dkg liszt

20 dkg porcukor
10 dkg darált dióbél
10 dkg darált mogyoró
1 evőkanál konyak
20 dkg margarin
1 csomag vaníliás cukor
7 dl tejszín
2-3 evőkanál porcukor
3 evőkanál darabos dióbél
A lisztből, 20 dkg porcukorból, a darált dióból, mogyoróból konyakból, margarinból
tésztát gyúrunk. Öt golyót formálunk a tésztából. Alufóliába csomagoljuk, és félórára
félretesszük, hűvös helyre.
Enyhén belisztezett deszkán egymás után kinyújtjuk a golyókat. A lapos, kerek
tésztalapokon egy 20-22 cm-es sütőforma lapjával kirajzoljuk a szükséges nagyságot. A
leeső széleiből újabb golyót formálunk, amit rövid időre hűvös helyre félreteszünk, ebből
lesz a hatodik lap.
Sütőpapírral kibélelt sütőlapra helyezzük a tésztalapokat, és 175 C°-on 10-12 percig
sütjük, hogy kissé megpiruljanak. Rácsra helyezve jól kihűtjük.
A vaníliás cukrot a tejszínbe keverjük, a tejszínből habpatronnal habot készítünk, és nagy
nyílású csövön a kihűlt tésztalapokra töltjük, miközben egyik lapot a másik után az
előzőre helyezzük. 2-3 órára hűtőszekrénybe tesszük.
A hűtőből kivéve a legfelső lapra is tejszínhabot töltünk, amit megszórunk porcukorral és
serpenyőben rövid ideig pirított dióbéllel.
RUMOS DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
4 nagy vagy 5 kis tojás
15 dkg liszt
13 dkg cukor
15 dkg vaj
10 dkg dióbél
4 evőkanál sűrű vagy 6 evőkanál híg tejszín
1 tasak vaníliás cukor
1 tasak élesztőpor
5 dkg mazsola
4 evőkanál rum
A sütemény tulajdonképpen krémes töltelék nélküli diótorta, pontosan úgy készül.
A dióbelet nagyobb darabokra vagdossuk. A mazsolát a rumban és 3 kanálnyi vízben
áztatjuk, időnként megkeverjük. Ügyeljünk arra, hogy a vaj használat előtt meglágyuljon,
ne legyen hideg. A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

A vajat, a cukrot és a tojások sárgáját alaposan keverjük össze. A fehérjéből verjünk
kemény habot.
A lisztet, az élesztőport, a vaníliás cukrot, majd a tejszínt keverjük a tojásos krémhez,
fokozatosan, alaposan elkeverve. Végül pedig a dióbelet. Sima tésztát kell kapnunk. A
tojáshabnak előbb a harmadát keverjük a tésztába, majd a nagyobb részét is.
A tésztát 30 cm-es tortaformába töltsük, szórjuk rá a mazsolát, és nyomjuk a puha
tésztába. (Ne keverjük bele, mert azt kockáztatjuk, hogy a tészta ljára is kerül, és megég.)
Legfeljebb 180 C°-os sütőben süssük ki a tortatésztát, 30-40 perc alatt. Ellenőrizzük,
hogyan sül, és ha a teteje hamar sötétedne, borítsunk rá alufóliát. Beleszúrt késsel
ellenőrizhetjük, belül hogy sül. Akkor mondhatjuk megsültnek, ha a kés tisztán jön ki
belőle. Ekkor kivesszük a sütőből, a formában hagyjuk kihűlni, majd onnan kiszedve egy
lapos tálra tesszük át.
És felszeleteljük.
SZÜLETÉSNAPI DIÓTORTA
(francia recept)
Hozzávalók 12 személyre:
A tésztához:
4 nagy tojás (vagy 5 kicsi)
15 dkg liszt
13 dkg cukor
15 dkg vaj
10 dkg dióbél
4 evőkanál sűrű tejszín (vagy 3 hígabb)
1 tasak vaníliás cukor
1 tasak élesztőpor
8 dkg mazsola
4 evőkanál rum
A dióbelet nagyobb darabokra vagdossuk. A mazsolát a rumban és 3 kanálnyi vízben
áztatjuk, időnként megkeverjük. Ügyeljünk arra, hogy a vaj használat előtt meglágyuljon,
ne legyen hideg. A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
A vajat, a cukrot és a tojások sárgáját alaposan keverjük össze. A fehérjéből verjünk
kemény habot.
A lisztet, az élesztőport, a vaníliás cukrot, majd a tejszínt keverjük a tojásos krémhez,
fokozatosan, alaposan elkeverve. Végül pedig a dióbelet. Sima tésztát kell kapnunk. A
tojáshabnak előbb a harmadát keverjük a tésztába, majd a nagyobb részét is.
A tésztát 30 cm-es tortaformába töltsük, szórjuk rá a mazsolát, és nyomjuk a puha
tésztába. (Ne keverjük bele, mert azt kockáztatjuk, hogy a tészta aljára is kerül, és
megég.)
Legfeljebb 180 C°-os sütőben süssük ki a tortatésztát, 30-40 perc alatt. Ellenőrizzük,
hogyan sül, és ha a teteje hamar sötétedne, borítsunk rá alufóliát. Beleszúrt késsel

ellenőrizhetjük, belül hogy sül. Akkor mondhatjuk megsültnek, ha a kés tisztán jön ki
belőle. Ekkor kivesszük a sütőből, a formában hagyjuk kihűlni, majd onnan kiszedve egy
lapos tálra tesszük át.
Vízszintesen kettévágjuk, hogy a krémet beletölthessük.
A krém hozzávalói:
5 dl tej
3 tojás sárgája
10 dkg cukor
6 dkg liszt
13 dkg lágy vaj
4 dkg mazsola
és még szép feles dióbelek
A tejet felforraljuk.
Egy tűzálló üvegtálban keverjük össze a tojássárgáját a cukorral. Amikor alaposan
elkevertük, a lisztet is hozzáadjuk, azzal is jól elkeverjük, ügyeljünk, hogy ne maradjanak
csomók. Állandó keverés közben apránként töltsük a krémbe a forralt tejet.
Tegyük fel a krémet a tűzre, és gyenge lángon, gyakran megkeverve, hogy a krém alja ne
égjen oda, főzzük. Akkor vesszük le a tűzről, ha a krém állagát jónak ítéljük. Öntsük ki
egy tálba, és hagyjuk kihűlni.
Amikor kihűlt, a krémbe keverünk 13 dkg lágy vajat és 4 dkg, előzőleg rumban áztatott
mazsolát. Előbb villával, majd botmixerrel keverjük jól össze. Kóstoljuk meg, és ha jónak
ítéljük, tegyük egy negyedórára fagyasztóba.
Amikor újra elővettük a krémet, kisebbik felét kenjük a két tortaréteg közé, a
nagyobbikat a tetejére és az oldalára. Simítsuk el falapáttal, és díszítsük feles dióbéllel.
A kész tortát tartsuk három órán át hűtőben, de felvágás előtt negyedórával vegyük ki
onnan.
TÖRÖK CSOKOLÁDÉTORTA
Hozzávalók:
16 dkg keserű csokoládé
15 dkg margarin
4 tojás
2/3 csésze cukor
2/3 csésze nagy darabos, tört dióbél
2/3 csésze liszt
1 csésze vaníliás cukor
3/4 csésze sütőpor
A tetejére:
1 csésze darabos dióbél
20 dkg olvasztott keserű csokoládé
1/2 l tej

Olvasszuk meg a margarint, és a tűzről levéve keverjük el 16 dkg lereszelt, langyosra
melegített keserű csokoládéval. Keverjük egyneművé, végül öntsük egy mély tálba.
Még melegen keverjük hozzá a tojások sárgáját, a
cukrot és a dióbelet, és keverjük simára. Végül a
liszttel és a vaníliás cukorral is keverjük össze.
Egy másik tálban a tojásfehérjéből verjünk habot.
Apránként adagoljuk a tortatésztába, és lassú
fordulaton keverjük bele. Végül a sütőport is keverjük
bele.
220 C°-ra melegítsük fel a sütőt. Fektessünk alufóliát
a sütőformába, olajozzuk ki (az oldalát is), és arra
töltsük a tortamasszát. Simítsuk el, és a forró sütőben 20 percig süssük.
Amíg a torta sül, 20 dkg keserű csokoládét olvasszunk fel a tűzön állandó kavarás mellett
fél liter forró tejben, és öntsük a megsült, hűlő tortára. Szórjuk meg darabos dióbéllel, és
amikor kihűlt, díszítsük az idénynek megfelelő néhány szelet gyümölccsel.
Rögtön fogyasztható.
TÖRÖK DIÓTORTA
Hozzávalók:
20 dkg dióbél
15 dkg mogyoró
4 tojás
1/3 pohár cukor
1 kávéskanál sütőpor
2,5 pohár tejszín
2 kávéskanál vaníliakivonat
újabb 8 dkg, szép dióbél
1 evőkanál oldható kávépor
A diót és a mogyorót mixerrel felaprítjuk.
A tojássárgájából és a cukorból sűrű krémet
keverünk.
Egy másik tálban a tojásfehérjéből verünk
hófehér habot.
A tojáshabba adagoljuk a krémet, a darált
diót, mogyorót, a sütőport, és kanállal
óvatosan összekeverjük az egészet.
Olajjal kikent tortaformában 160 C°-on 35-40
percig sütjük. A sütőből kivéve kihűtjük a tortát.

A kihűlt tortát oldalról két, egyenlő vastag
részre vágjuk.
Az oldható kávékivonatot a tejszínbe öntjük, a
kávés tejszínből kemény habot verünk.
A tejszínhab felét az alsó tortarétegre, másik felét a felsőre
kenjük, de egy keveset díszítésre hagyunk, a torta szélét
dekoráljuk vele. A 8 dkg szép dióbelet is a tortára rendezzük,
körben.
Mielőtt felszolgálnánk, legalább egy órára tegyük hűtőbe.
A dió leírása és botanikája

Dió és tojás, dió és csokoládé
Vázlat:
Algériai diós
Csokoládés álom
Diós bonbon
Diós csokoládé
Diós csók
Diós csók 2
Diós dénárok
Diós falatok
Diós falatok 2
Diós makrone
Griba
Macarons
Macaroons
Mákos makrone
Mkhabez
Moelleux
Perzsa diós csók
Tojásfehérjés sütemény
ALGÉRIAI DIÓS
Hozzávalók 6 személyre:
10 dkg mandula
10 dkg dióbél
2 tojás sárgája, 1 tojás fehérje
12,5 dkg kristálycukor és még 10 dkg
2,5 dkg liszt

feles dióbelek, dísznek
3 evőkanál víz
A mandulát és a diót daráljuk meg. Egy tálban keverjük össze a 12,5 dkg cukorral és a
liszttel.
A tojások sárgájából verjünk habot, és keverjük a diós keverékbe. A tojásfehérjét szintén
verjük habbá, (nem kell keményre verni), és azt is keverjük a masszához.
A sütéshez apró, hajtogatott papírtálkákat használjunk. Kávéskanállal töltsük meg a
tálkákat, háromnegyedükig. Mindegyiknek a tetejére feles dióbelet helyezzünk.
Közepesen meleg (180 C°-os) sütőben 15-20 percig süssük. Utána hagyjuk a süteményt
kihűlni, és válasszuk le a papírról.
A 10 dkg cukorból és a vízből főzzünk karamellát. Egy kisebb lábasban forraljuk fel, és
amikor sárgul, csökkentsük a lángot. Amikor borostyánszínt ér el, vegyük le a tűzről.
A süteményeket egy villa segítségével egyenként merítsük meg a karamellában, és
helyezzük újra papírtálkákba, később azokból kínáljuk.
CSOKOLÁDÉS ÁLOM
(amerikai recept)
Hozzávalók:
45 dkg étcsokoládé, darabokra vágva
5,5 dkg vaj
7 dkg liszt
3/4 kávéskanál fahéjpor
1/2 kávéskanál sütőpor
1/4 kávéskanál só
33 dkg cukor (vagy kevesebb)
3 tojás
1 kávéskanál vaníliás cukor
33 dkg fehér csokoládé, darabokra vágva
12,5 dkg dióbél
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.
Az étcsokoládét mikrohullámú sütőben olvasszuk meg, a vajjal együtt. Maximális
fokozaton 1-2 percig működtessük, majd kivéve mozgassuk meg, és addig ismételjük, amíg
meg nem olvad. Ezután hagyjuk langyosra hűlni.
Egy tálban a liszthez keverjük a fahéjport, a sütőport, a sót. Tegyük félre.
A cukorból és a tojásokból a vaníliás cukor hozzáadásával keverjünk habos krémet. Elég
sűrűt, világos színűt.
A tojáskrémet keverjük össze a csokoládéval. Utána a lisztet is keverjük bele, kisebb
adagokban. Keverjük egyenletesre. Végül a darabos fehér csokoládét és a dióbelet
keverjük bele.

Sütőpapírral borított sütőlapra merjük ki a nyers süteményt, 1/3 csészényi adagokban,
vagyis mintegy 10 dkg-os csomókban. A csomók között hagyjunk elég hézagot ahhoz, hogy
lelapítva szétterülhessenek, mintegy 13 cm-esre. A lapítást egy kézbefogott kis darab
sütőpapírral végezzük, amit ráborítunk a halmokra, és kézzel nyomjuk a kívánt
szélességűre.
Ezzel a módszerrel amerikai óriás-süteményt kapunk. Ha ízlésünk kisebbet diktál, a sütési
időt csökkentsük.
Tizenkét percre tegyük a meleg sütőbe, vagyis addig, amíg érintésre szilárdnak nem
érezzük, és a felülete repedezni nem kezd. Ekkor azonnal vegyük ki! Hűtés közben tovább
szilárdul. Két percig a sütőlapon, utána rácson hűtsük.
DIÓS BONBON
(spanyol recept)
Hozzávalók:
2 csésze darált kristálycukor
1 tojás fehérje
1 kávéskanál vaníliakivonat
1 csésze darabos dióbél
hidegvíz
Keverjük el a darált cukrot a tojásfehérjével és a vaníliakivonattal, valamint annyi vízzel,
hogy sűrű masszát kapjunk.
A masszából formáljunk apró golyókat, kissé ellapítottakat. A bonbonokat borítsuk be
darabos dióbéllel.
Rendezzük a bonbonokat tálcára, és megszilárdulásig tegyük hűtőszekrénybe.
DIÓS CSOKOLÁDÉ
(francia recept)
Hozzávalók 18 db-hoz:
10 dkg darált dióbél
6 dkg porcukor
2 evőkanál tojásfehérje
20 dkg sötét étcsokoládé
18 db feles dióbél
A darált dióbelet a porcukorral és a
tojásfehérjével keverjük össze. Kézzel, vagy
géppel. Laza, morzsolható, kissé nedves
tésztát kell kapnunk. Fedjük le, és húsz percre tegyük hűtőbe.
A hűtés után a nyerstésztából kézzel formáljunk 18 kis golyót, és kissé ellapítva helyezzük
munkaasztalunkra.
Egy lábasban forraljunk vizet, és amikor forr, vegyük le a tűzről. A csokoládét tördeljük
egy tálba, és a tálat helyezzük a forró víz fölé. Nem kell, hogy a tál a forró vízbe érjen.

Kevergessük a csokoládét, hogy megolvadjon.
Amikor a csokoládé folyékony, egy villa segítségével mártogassuk meg a lapított
csokoládégolyókat a csokoládéban, és helyezzük sütőpapírra. A feles dióbelet gyorsan
nyomjuk rá, mert a csokoládé gyorsan keményedik. Ha a süteményen mégis előbb
megszilárdult volna a csokoládé, kevés pótlólagos olvadt csokoládét merjünk rá, hogy a
lényeg, a feles dióbél elhelyezhető legyen.
DIÓS CSÓK
(amerikai recept, Karen Bornarth pályázatnyertes receptje)
Hozzávalók:
2 csésze dió
1 csésze cukor
2 nagyobb tojás fehérje
csipetnyi só
A diót a fele cukorral apróra daráljuk le. Öntsük hozzá a többi
cukrot is, a tojásfehérjét és egy kevés sót. Pároló fazékban,
forró víz fölött kevergessük a masszát. Addig keverjük, amíg a
cukor fel nem oldódik. Ekkor vegyük le, hagyjuk
szobahőmérsékletűre hűlni. Közben melegítsük elő a sütőt.
Egy sütőlapra adagoljuk a keveréket kerek formájú kanállal, de ha van, még jobb, ha
csőrös kinyomó vásznat használunk. Akkor jó a keverékünk, ha a csövön kinyomható, de
utána a kerek formáját megtartja. Ha túl sűrű, kevés tojásfehérje hozzákeverésével
hígíthatjuk. 5 cm-es félgömböket nyomjunk kivajazott sütőpapírral bélelt tepsibe. A
receptben előírt mennyiségekből 16 félgömb nyomható.
Egészen világos barna színűre süssük. Akkor jó, ha a teteje vékonyan repedezik. (12-15
perc)
Hagyjuk a tepsin kihűlni, és utána is szellősen tároljuk. Ha a sütemény nehezen jön föl a
sütőpapírról, a papír hátoldalát enyhén nedvesítsük be, akkor leválik.
DIÓS CSÓK 2
(portugál recept)
Hozzávalók:
2 tojás fehérje
23 dkg cukor
20 dkg finomra darált dióbél
kevés margarin
Melegítsük elő a sütőt, közepesen melegre.
Verjük fel a tojásfehérjét kemény habbá. A keverés abbahagyása nélkül apránként
adagoljuk hozzá a cukrot, amíg habcsók sűrűségű nem lesz. Finoman keverjük bele a
darált dióbelet.
Csőrös kinyomó zacskóba töltsük. Egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral, és kenjük ki a

papírt margarinnal. A kinyomó zacskóval rajzoljunk kis habcsókokat. Tegyük be a meleg
sütőbe, de már ne süssük, hanem félóráig hagyjuk bent a melegen, hogy lassan hűljön ki.
Tipp: A habcsókok tetejét is beboríthatjuk egy kimargarinozott sütőpapírral.
DIÓS DÉNÁROK
(marokkói recept)
Hozzávalók 60 darabhoz:
1 kg finomszemű búzadara
2 dkg friss élesztő
10 dkg olvasztott vaj
20 dkg cukor
60 db szép dióbél
25 dkg étcsokoládé
Az élesztőt kevés vízben oldjuk fel, és a lisztbe keverjük. Hozzágyúrjuk a vajat és a cukrot.
Kevés vízzel hígítjuk, hogy összeálló tésztát gyúrhassunk. Meleg helyen állni, kelni
hagyjuk.
A sütőt előmelegítjük, 170 C°-ra.
A megkelt tésztát belisztezett munkafelületen kinyújtjuk, és egy likőröspohárnyi méretű
szaggatóval karikákat szaggatunk belőle. A lapokat bevajazott tepsibe rendezzük, és 15
percig sütjük.
Az étcsokoládét darabokra törjük, és vízfürdő fölött megolvasztjuk.
Amikor a süteményt a sütőből kivesszük, kávéskanálnyi langyos olvasztott csokoládét
merjünk mindegyikre, és még mielőtt megszilárdulna, egy-egy szép dióbelet ragasszunk
rá. Így hagyjuk kihűlni.
DIÓS FALATOK
(francia recept)
Hozzávalók:
4 tojás fehérje
16 dkg cukor
2 zacskó vaníliás cukor
30 dkg dióbél
A dióbelet daráljuk le, vagy mixerrel aprítsuk fel.
A tojásfehérjéből verjünk kemény habot. Apránként adagoljuk hozzá a cukrot. Óvatosan
keverjük bele a darált diót. A tésztából nedves kézzel formáljunk golyókat, és helyezzük
egy sütőpapírral kibélelt tepsibe. Egy kis kanállal nyomjunk egy kis mélyedést a golyók
közepére.
Így süssük ki, közepes hőfokon, mintegy 25 percig. Hagyjuk kihűlni. Amikor szervírozzuk,
a mélyedésekbe töltsünk kevés ribizlilekvárt.

DIÓS FALATOK 2
(francia recept)
Hozzávalók kb. 20 darabhoz:
10 dkg dióbél
6 dkg porcukor
1 tojás fehérje
10 dkg sötét csokoládé
20 db feles dióbél
A dióbelet a cukorral és a tojásfehérjével együtt mixeljük le, durvára, nem kell egészen
finomra. Közben a mixer falára kicsapódott anyagot vakarjuk újra középre. Összeálló,
durva anyagot kell kapnunk. A darált dióbelet 20 percre tegyük hűtőbe.
A hűtött darálmányból kávéskanálnyi adagokat vágjunk, és
kissé lapítsuk meg. Rendezzük sütőpapírra. Amíg a
csokoládéval dolgozunk, tegyük fagyasztóba.
A csokládét daraboljuk fel, és vízfürdő fölött finoman olvasszuk
meg. Amikor sima, a diólapokat egyenként megmártjuk a
csokoládéban. Viszarakjuk a sütőpapírra, és egy-egy féldióval
díszítjük, enyhén rányomva.
Hűvös helyre tegyük, hogy a csokoládé megkeményedjen.

DIÓS MAKRONE
(német recept)
Hozzávalók:
2 tojás fehérje
10 dkg porcukor
20 dkg negyedes dióbél
kevés vanília-aroma
kerek ostyák
A tojásfehérjéből verjünk kemény, hófehér habot. Lassanként szórjuk bele verés közben a
porcukrot, valamint egy kevés vaníliakivonatot. A negyedes dióbelet is óvatosan keverjük
a habba.
A diós habból két kávéskanálnyit helyezzünk egy kis, kerek ostyalapra.
100-130 C°-os sütőben 20-40 percig süssük, jobban mondva csak hagyjuk megszáradni.
Akkor lesz igazán szép, ha sütés (száradás) közben a sütő ajtaja nincs teljesen bezárva,
hanem egy kis résre nyitva hagyjuk.
GRIBA
(marokkói recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1,2 kg dióbél
4-5 tojás
1 kávéskanál fahéjpor
1 evőkanál vaj
25 dkg kristálycukor
1 tasak vaníliás cukor
kevés étolaj
A dióbelet aprítsuk apróra, de nem kell teljesen ledarálni. A szebbjét tegyük félre,
díszítésnek.
A tojásokat a cukorral együtt verjük világos habosra.
A tojáshabba keverjük a dióbelet, vajat, fahéjport, vaníliát. Kézzel gyúrjuk össze, amíg
egynemű tésztát nem kapunk. Kézzel szaggassunk belőle kisebb golyókat.
Helyezzük a golyókat beolajozott tepsire, és rakjunk mindegyikre dísznek való dióbelet.
Csak 10 percig süssük.
A griba mellé egy jó mentatea illik.

MACARONS
(francia recept)
Hozzávalók:
2 tojás fehérje
10 dkg porcukor
12,5 dkg darált dióbél
1/2 citrom reszelt héja
A tojásfehérjéből verjünk kemény habot. A porcukrot, majd a dióbelet óvatosan keverjük
a habba. Ízesítsük a reszelt citromhéjjal, majd egy órára tegyük hűtőbe.
Egy tepsit vajazzunk ki, és szórjunk be liszttel. (Ehelyett sütőpapír behelyezése is elég.)
Evőkanálnyi mennyiségeket merjünk a diós habból a tepsibe.
A sütő előmelegítése nagyon ajánlott. Nem magas hőfokon, legfeljebb 150 C°-on
negyedórányi sütés elég. A tepsiből kiszedve rácsra helyezve hűtsük ki a süteményt.
MACAROONS
(franciaországi, elzászi recept)
Hozzávalók:
3 tojás
25 dkg aprószemű kristálycukor
25 dkg darált dióbél
A tojásból és a cukorból verjünk habot, majd a habba keverjük a darált dióbelet.
Vajjal megkent tepsire kis halmokat merjünk a diós habból. Egy kicsit terülni fog, ezért
hagyjunk a halmok között kis helyet. Csak 15 percig kell sütni, csak 150 C°-on.

MÁKOS MAKRONE (német recept)
Hozzávalók 40 db-hoz:
12 dkg darált dióbél
40 db feles dióbél
10 dkg marcipán
4 tojás fehérje
1 kávéskanál citromlé
12 dkg cukor

csipetnyi só
8 dkg darált mák
40 db 5 cm-es ostya
A darált diót és mákot összekeverjük. A marcipántésztát durva reszelővel lereszeljük, és
óvatosan a dióhoz, mákhoz keverjük, nehogy újból összeálljon.
A tojásfehérjéből, a citromlevet és csipetnyi sót hozzáadva, kemény habot verünk. A
cukrot a habverés utolsó öt percében apránként adagoljuk hozzá. A felvert tojáshabot
óvatosan keverjük a diós-mákos keverékbe.
A tepsibe befektetünk 40 db kerek, 5 cm-es ostyalapot, és mindegyikre két csapott
kávéskanálnyi vagy egy púpozott kávéskanálnyi keveréket teszünk. Mindegyikre
ráhelyezünk egy feles dióbelet.
150 C°-ra előmelegített sütőbe helyezzük, és úgy sütjük 20 perc alatt aranybarnára, hogy a
sütés alatt 120 C°-os legyen a sütő. Tehát inkább csak szárítjuk.

MKHABEZ
(algériai recept)
Hozzávalók 6 személyre:
25 dkg darált dióbél
17,5 dkg darált mandula
17,5 dkg finomszemű cukor
1/2 kávéskanál sütőszóda
3 tojás sárgája
2 egész tojás
3 tasak vaníliás cukor
25 dkg cukor
félliter víz
citromlé
2 evőkanál kakaó vagy neszkávé
néhány dióbél dísznek
A diót és a mandulát egy tálban keverjük össze a finomszemű cukorral és a vaníliás

cukorral. A tojássárgáját és az egész tojásokat egyenként adjuk, keverjük hozzá. Addig
keverjük, amíg kemény tésztát nem kapunk.
A tésztát 2 cm vastagra nyújtjuk. Késsel kockákat vagy háromszögeket vágunk belőle.
Vajazott, lisztezett tepsire rakjuk, 180 C°-os sütőben 8-10 percig sütjük. Hagyjuk kihűlni.
A negyedkiló cukrot félliter vízben főzzük fel, 15-20 percig, és amikor kissé sűrűsödni
kezd, levesszük a tűzről. Kihűlés után citromlével és kakaóporral ízesítjük. Fakanállal
keverjük jól el a szirupot.
A süteményeket mártsuk meg a szirupban, és ragasszunk rájuk szép dióbelet. Így hagyjuk
megszáradni.
MOELLEUX
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
10 dkg dióbél
10 dkg sötét, keserű csokoládé (legalább 50 % kakóval)
4 tojás
1 narancs héja, cukorba főzve, megszárítva
8 dkg cukor
1/2 csésze erős feketekávé
só
Kezdetnek daráljuk le a dióbelet, a kandírozott narancshéjat pedig vágjuk apró
darabokra. A tojások sárgájából a cukorral együtt verjünk habot, a fehérjéből pedig egy
kevés só hozzáadásával.
A sütőt csak 150 C°-ig melegítsük fel. A csokoládét a feketekávéval keverve olvasszuk fel,
mikrohullámon, vagy vízfürdő fölött. Keverjük az olvadt csokoládét a felvert
tojássárgájába. A fehérjéből vert habot is keverjük hozzá, felkavarva, de nem verve. Végül
a dióbelet és a narancshéj-darabokat is keverjük bele.
Vajazzunk ki egy tortaformát, sőt, sütőpapírral is béleljük ki. Töltsük bele
készítményünket, és süssük kb. félóráig. Kés beszúrásával ellenőrizzük, hogy átsült-e. Ha
igen, vegyük ki, és bontsuk ki a formából. Rácson hűtsük ki.
Még jobb, ha a képen láthatóan csokoládébevonatot is öntünk rá, ami 8 dkg olvasztott
sötét csokoládé és 1 evőkanál tejszín keverékéből áll. Spatulával kenjük a süteményre,
végül még szórjuk meg dióbél-darabokkal, amiket karamellában pirítottunk.
PERZSA DIÓS CSÓK
(iráni recept, Naan-Gerdooee néven)
Hozzávalók 4 személyre:
6 tojás sárgája
1 kávéskanál vaníliás cukor
6 evőkanál cukor
30 dkg darált dióbél

Keverjük össze a tojássárgáját a cukorral és a vaníliás cukorral, és verjünk belőle sűrű,
fehér habot. Keverjük bele a darált dióbelet is.
Egy tepsit borítsunk be sütőpapírral. A keverékből kávéskanálnyi adagokat merjünk a
sütőpapírra, és formáljuk nagyjából kerekre.
160 C°-on 20 percig süssük. 20 perc elteltével akkor is vegyük ki, ha még lágynak találjuk,
különben túl kemény lesz. Hamarosan úgyis megszilárdul.

TOJÁSFEHÉRJÉS SÜTEMÉNY
(orosz recept)
Hozzávalók:
12 tojás fehérje
1,25 csésze liszt
1 csésze porcukor
2/3 csésze darált dióbél
1/2 csésze mazsola, meleg vízbe áztatva
A fehérjéből habot verünk. Apránként adjuk, keverjük hozzá a porcukrot, lisztet, darált
diót, áztatott mazsolát.
A nyerstésztát sütőformába öntjük, amit előzőleg vajjal kentünk ki, és beliszteztünk.
Közepes tűzön egy órán át sütjük.
A kész süteményt szeletekre vágjuk.
A dió leírása és botanikája

Öntött sütemények
Vázlat:
Almapuding dióval, Birsalmapuding dióval
Birsalmás diós sütemény
Csokoládés aprósütemény diókrémmel
Csokoládés banános diós puding
Csokoládés diós öntött sütemény
Csokoládés diós sütemény
Csokoládés, diós tartlet
Datolyás diós öntött sütemény
Datolyás diós öntött sütemény 2
Kecskesajtos diós sütemény
Kecskesajtos sütemény kevés dióval
Lágy diós sütemény
Mézes datolyás diós sütemény
Öntött, lágy sütemény
Périgordi öntött sütemény
Sütemény rozskenyér morzsájából
Túrópuding dióval
ALMAPUDING DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
2,5 csésze tej
3-4 alma
3 tojás
3 evőkanál cukor
1/2 csésze dióbél
5 evőkanál tejszín
5 evőkanál gríz
gyümölcsszörp
só
A dióbelet pirítsuk meg, daráljuk meg, és néhány percig főzzük a tejben. Aztán, állandó
keverés közben öntsük a grízt is a tejbe, és főzzük 10 percig, majd hagyjuk lehűlni.
A tojások sárgáját cukorral verjük habosra.
Az almákat mossuk meg, magozzuk ki, szeleteljük fel. Kevés só hozzáadásával az
almaszeleteket keverjük össze a tojáshabbal és a diós tejbegrízzel.
Verjük fel a tojások fehérjét is, és óvatosan keverjük a pudingba.
Vajjal kikent sütőformába öntsük a masszát, és 20-30 percig süssük, sütőben. (A kép
szerint díszíthetjük.) Most legyünk óvatosak! Egy másik, szinte teljesen azonos orosz
recept szerint ne süssük a pudingot, hanem vízfürdőbe helyezve, forró víz fölött pároljuk
készre.

A kész pudinghoz gyümölcsszörpöt, tejszínhabot adjunk.
BIRSALMAPUDING DIÓVAL
Hozzávalók:
6 tojás
1 csésze darált dióbél
1 csésze porcukor
1/3 csésze zsemlyemorzsa
4 evőkanál vaj
kétszersült
A meghámozott és kimagvazott birsalmát reszeljük le. Pároljuk meg vajon, hogy
megpuhuljon. Amikor kihűlt, szitán törjük át. Adjuk hozzá a porcukrot, a tojások
sárgáját, a darált dióbelet, a zsemlyemorzsát. Végül a tojásfehérjét verjük fel, és azt is
keverjük bele.
Öntsük vajjal kikent, kétszersült morzsájával behintett sütőformába, és sütőben süssük
meg.
BIRSALMÁS DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hagyományos gyümölcssütemény. Sötét színű, lágy állagú, és nem túl
édes.
Hozzávalók:
37-38 dkg teljes őrlésű liszt
2 kávéskanál szódabikarbóna
2 kávéskanál fahéjpor
1/2 kávéskanál só
1 csésze durvára tört dióbél
2 csésze birsalmapüré (3 birsalma húsa megfőzve és megtörve)
1 csésze cukor
2 tojás
25 dkg vaj (felolvasztva, majd teljesen lehűtve)
porcukor
Vajazzunk és lisztezzünk ki egy 23 cm-es, kerek tortasütőt. A tűzhely sütőjét 180 C°-ra
melegítsük elő.
Egy tálban keverjük össze a lisztet, szódabikarbónát, fahéjport és a sót. Keverjük bele a
dióbelet is.
Egy nagyobb tálban keverjük össze a birsalmapürét a cukorral. A tojásokat és a kihűlt
vajat robotgéppel verjük fel, majd gyengéden keverjük a birsalmához. Ugyancsak
finoman keverjük hozzá a lisztkeveréket is, majd alaposan keverjük össze, egyneműre.
Öntsük a masszát az előkészített tortaformába, és süssük 55-65 percig. Ha megsült,
borítsuk ki, és szervírozás előtt hintsük meg porcukorral.

CSOKOLÁDÉS APRÓSÜTEMÉNY DIÓKRÉMMEL
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1/4 csésze (0,6 dl) vaj
1 csésze finom cukor
2 tojás
1 kávéskanál vaníliakivonat
1,5 csésze (21 dkg) liszt
1/4 csésze nem édesített kakaópor
2 kávéskanál sütőpor
3/4 csésze tej
12 dkg félédes csokoládé, darabokra törve
A krémhez:
3 evőkanál vaj
2 evőkanál liszt
3/4 csésze 35 %-os tejszín
3/4 csésze cukor
1 kávéskanál só
2/3 csésze pirított darabos dióbél
1/2 kávéskanál vaníliakivonat
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk ki 6 kisebb
sütemény-öntő formát, lehetőleg korona-formájút.
A vajból és a cukorból verjünk sűrű, világos krémet.
Keverjük bele a vaníliát, majd egyenként a tojásokat.
A lisztet a kakaóporral és a sütőporral keverjük össze. A
lisztes keveréket apránként, tejjel váltakozva keverjük a
krémbe. Végül a darabos csokoládét is.
Töltsük a nyerstésztát a süteményes formákba. Bő háromnegyed órán át süssük, amíg a
beleszúrt tűt a közepéből kihúzva is tisztának találjuk.
A megsült süteményeket öt percig a formában hűtsük, utána pedig rácsra kiborítva
hagyjuk teljesen kihűlni.
A diós krém készítéséhez olvasszuk meg a vajat. Villával dolgozzunk, keverjük hozzá a
lisztet, tejszínt, cukrot, sót. Kevergetve sűrítsük be, közepes lángon. Addig tartsuk a
tűzön, amíg buborékolni nem kezd, illetve még utána két percig. Ekkor vegyük le a tűzről,
és keverjük bele a dióbelet és a vaníliát. Amikor langyosra hűlt, akkor öntsük a
süteményre.

CSOKOLÁDÉS BANÁNOS DIÓS PUDING
(francia recept)
A recept a hagyományos kenyeres, tojásos, cukros,
tejes pudingra épül, kiegészítve csokoládéval,
banánnal, dióval, mazsolával. Mindennel, ami jó.
A banán enyhe karamellás ízt kap, a gyümölcs
lágyságát a dió enyhe roppanása ellensúlyozza.
Persze, csokoládé nélkül, más gyümölcsökkel is
elkészíthető.
Hozzávalók 4-6 személyre:
8 dkg száraz kenyér
félliter tej
2 tojás
4 dkg cukor
15 dkg csokoládé
1 banán
8 dkg darabos dióbél
5 dkg mazsola
4 dkg lágy vaj
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.
A száraz kenyeret vágjuk apró darabokra, és
szórjuk egy magas oldalú süteménysütő formába,
amit vajjal kentünk ki. Tegyük 10 percre sütőbe,
hogy a száraz kenyér valóban száraz legyen.
A csokoládét daraboljuk fel, és tegyük fel a tejben
melegedni a tejben olvasszuk fel. Vegyük le a
tűzről.
A tojásokat a cukorral együtt verjük fel. Erős
keverés közben öntsük a habhoz a csokoládés
tejet, de egy keveset hagyjunk meg a tejből.
A száraz kenyeret egy kevés csokoládés tejjel áztassuk, és a mazsolát is áztassuk bele. A
dióbelet is keverjük hozzá. A banánt vágjuk karikákra, és keverjük bele. Töltsük rá a
maradék csokoládés tejet, ha van. Óvatosan kevergessük, hogy a keverék mindenhol
egyformán legyen nedves.
20-30 percig süssük. Langyosan szervírozzuk, porcukorral megszórva.

CSOKOLÁDÉS DIÓS ÖNTÖTT
SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók 8 nagy vagy 16 kis szelethez:
17,5 dkg vaj
10 dkg sötét csokoládé
15 dkg porcukor
5 kis tojás
3 evőkanál liszt
20 dkg dióbél
4 közepes alma
1 dl tejszín
3 evőkanál cukor
A sütemény elkészítéséhez még egy 200 C°-ra előmelegített sütő is kell.
A csokoládét forró víz fölé helyezett edényben olvasszuk fel, majd tegyük félre, hogy egy
kicsit hűljön.
A vajból, tojásból, porcukorból keverjünk sűrű, világos színű krémet. Keverjük bele a
lisztet, majd az olvasztott csokoládét.
15 dkg dióbelet törjünk, vagdossunk, vagy mixerrel vágassunk nagyobb, durva darabokra.
Olaj nélkül, állandóan kavarva pirítsuk meg kissé. Öntsük a csokoládés krémhez.
A többi dióbelet késsel vagdossuk durva darabokra, majd tegyük félre.
Olajozzunk ki egy 24 cm-es tortaformát, és töltsük bele a csokoládés-diós krémet. Szórjuk
meg a félretett dióval, és tegyük a sütőbe. Középmagasra, 40 percre. A teteje repedezni
kezd, de a belseje lágy marad.
Almakrémet készítünk a sütemény mellé. A tűzhelyen olvasszunk meg 3 evőkanál cukrot,
és hagyjuk enyhén megkaramellizálódni. Amikor barnulni kezdene, rázogassuk meg a
lábast. A tejszínt egy másik edényben melegítsük meg, és keverjük a karamellizált
cukorhoz. Nagyon meleg legyen, nehogy a karamellizált cukor dermedni kezdjen.
Az almákat hámozzuk meg, magházukat vágjuk ki, és vágjuk az almák húsát apróra.
Pároljuk meg kevés vízzel, szűrjük le, majd törjük pürévé. Végül keverjük a meleg
tejszínes karamellához.
Az öntött süteményt melegen vagy hidegen egyaránt szervírozhatjuk. Mellé adjuk az
almakrémet.

CSOKOLÁDÉS DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
20 dkg vaj
10 dkg liszt
20 dkg csokoládé
15 dkg cukor
4 tojás
12 dió bele
A tojásokat keverjük össze a cukorral, és öntsük hozzá a lisztet.
Gyenge lángon olvasszuk meg a vajat, benne a csokoládét. Jól keverjük össze, és öntsük a
nyerstésztára. Keverjük 10 percen át.
Amíg a gép a tésztát keveri, törjük meg a diókat, és a dióbelet is keverjük a masszába.
200 C°-os sütőbe tegyük sülni, 20 percre.
CSOKOLÁDÉS, DIÓS TARTLET
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
A tésztához:
20 dkg liszt
10 dkg lágy vaj +2-3 dkg a kivajazáshoz
1 tojás +1 sárgája
csipetnyi só
8 dkg porcukor
6 dkg darált dióbél
A töltelékhez:
20 dkg sötét csokoládé
2 dl tejszín
4 dkg porcukor
1 tojás
1 evőkanál erős feketekávé
12 dkg szép dióbél
Egy tálban keverjük a liszthez a darabokra vágott vajat, a tojást és a tojássárgáját, majd
kevés sót, végül a cukrot. Dolgozzuk össze, anélkül, hogy nagyon meggyúrnánk. A darált
dióbelet csak akkor dolgozzuk bele, amikor a tészta már megtartja állagát. Mindezt
géppel is végezhetjük.
A tésztát nyújtsuk 3 mm vékonyra, és szaggassunk belőle karikákat, akkorákat,
amekkorák elférnek a képen is látható egyedi tartletsütő formákban. A formákat
vajazzuk ki, és a karikákat helyezzük beléjük. A szélüket igazítsuk a sütőformák széléhez,
és egy villával nyomkodjuk körbe.
Az így előkészített tésztát félórán át tartsuk hűtőben.

Melegítsük elő a sütőt 220 C°-ra. A tartlet-tésztát 10 percig süssük, hogy fehér maradjon.
Ezután vegyük ki a sütőből, de a sütőt ne zárjuk le, csak a meleget csökkentsük 200 C°-ra.
Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A tejszínt forraljuk 2-3 percig, majd vegyük le a tűzről. A
csokoládét olvasszuk fel vízfürdő felett, és öntsük a meleg tejszínhez. A csokoládés tejszínt
melegítsük fel, majd hagyjuk meglangyosodni. Keverjük bele a porcukrot. A tojást az erős
feketekávéval együtt verjük habosra, és a habot is dolgozzuk a töltelékbe.
Töltsük a csokládékrémet a félig sült tartletekre.
A szép dióbelet törjük durva, nagy darabokra, és evőkanál segítségével szórjuk
egyenletesen a tartletekre, a csokoládékrémre. Így tegyük vissza a sütőbe, újabb 10 percre.
Addig süssük, amíg a csokoládékrém már szilárdul, de még remegős. Akkor kell
"megalvadnia", amikor kihűl.
Szervírozáshoz óvatosan szedjük ki a tartleteket a formákból. Már langyosan is
megkóstolhatjuk, vagy hidegen ehetjük.
DATOLYÁS DIÓS CSÉSZÉS SÜTEMÉNY
(angol recept)
A recept egy szándékosan névtelenségben maradó
angol háziasszony receptje. A következő recepttel függ
szorosan össze, amely sütemény ennek a
továbbfejlesztett változata. Az alaprecept muffinhoz
hasonló datolyás, diós sütemény. A hölgy tájékoztatása
szerint egy alkalommal a szükséges mennyiségű tésztának a kétszeresét készíti el, és a
második adagból datolyás, diós kalácsot süt.
A sütőcsésze akár muffinsütő forma is lehet, de másféle sütőforma is használható.
Hozzávalók:
2 csésze (22 dkg) teljes őrlésű liszt (fele lehet
fehérliszt)
1,5 kávéskanál sütőpor
1/4 kávéskanál só
1/2 csésze (11 dkg) barna cukor
1/2 csésze vagdalt datolyahús
1/2 csésze apró darabos dióbél
2 tojás
1/2 csésze vaj
1/4-1/2 csésze tej
Ennyi alapanyag a sütőforma méretétől függően 10-12 db süteményre vagy egy vekni
kalácsra elég.

A vaj ne legyen hideg, amikor egy tálban a cukorral, a tojásokkal, a liszttel, a sütőporral
jól összekeverjük. Mixerrel. Ha kézzel keverjük, akkor a felsorolt sorrendben keverjük
össze, de géppel egyszerre is lehet, és gyorsabb.
A tésztába belekeverjük a dióbelet, a datolyát és a tejet is. Lehet, hogy tésztánk így túl
száraz lesz, ez esetben adjunk még tejet hozzá. A liszttől függ, hogy mennyire száraz a
tészta.

Osszuk a tésztát formákba, és 190 C°-on 15-20 percig süssük. Addig, amíg belül is meg
nem sül.

Ha nem muffinnak, hanem kalácsnak sütjük, akkor 180 C°-on 45-60 perc alatt sül meg.

A megsült süteményt vagy kalácsot a sütőformát rácsra helyezve hűtjük ki.

A kalácsot, ha kedvünk van hozzá, kevés porcukor sütőben való ráolvasztásával és dióbéldarabok ráragasztásával dobhatjuk fel.
Variációk: A tésztába egy fél alma lereszelt húsát is belekeverhetjük, vagy a datolyákat
előzőleg rumba vagy sherrybe áztathatjuk. Így eltérő ízhatásokat érhetünk el.

Hogyan együk kalácsunkat? A legjobb vajjal megkenni.

DATOLYÁS DIÓS CSÉSZÉS SÜTEMÉNY 2
(angol recept)
Hozzávalók:
tészta az előző recept szerint
még több vagdalt datolya és feles dióbél
süteményenként 1 evőkanál barna cukor
süteményenként 1 evőkanál vaj
A csészés sütemény készítéséhez akár muffinsütő
formát is használhatunk, vagy más, hasonló
sütőformát. A legjobb a szilikonbevonatú. Az első lépés
a sütőforma bezsírozása.
A csészeformák aljára szórjunk dió- és datolyadarabokat.

A cukrot a vajjal együtt olvasszuk meg, és a cukros vajból merjünk minden csészébe két
evőkanálnyit.

Készítsük el a süteménytésztát az előző recept szerint.
Töltsük tele a csészéket süteménytésztával, de ne töltsük tele, mert sütés közben sokat fog
dagadni.

190 C°-on 15-20 percig süssük, a sülést beleszúrt fatűvel ellenőrizhetjük.

Amikor már a belseje is megsült, először a sütőformában hűtsük, majd borítsuk ki.
Különbözőképpen köríthetjük, például a képen láthatóan narancsgerezdekkel és
vaníliafagylalttal.
KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
3 tojás
15 dkg liszt
1 kávéskanál szódabikarbóna
1 dl napraforgóolaj
1,25 dl meleg tej
1 20 dkg-os csomag kecskesajt
10 dkg tört dióbél
5 dkg mazsola
Állítsuk a sütőt 180 C°-ra. A mazsolát kevés meleg vízbe áztassuk be, áztatás után
csepegtessük le. A kecskesajtot szeleteljük fel, a szeleteket is vágjuk félbe.
Egy tálban keverjük el a tojásokat a liszttel és a szódabikarbónával. Utána a
napraforgóolajat és a meleg tejet keverjük bele. Végül pedig a darabos kecskesajtot, a diót
és a mazsolát.
Töltsük a nyerstésztát egy sütőformába. A formát nem kell előbb kivajazni. Süssük a
tésztát háromnegyed órán át. Nem kell magasabb hőfok, elég a 180 C°.
KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY 2
(francia recept)
A hozzávalók teljesen azonosak az előző
recepttel, kivéve a sajtot. A 20 dkg kecskesajt
mellé 10 dkg reszelt gruyere sajt is kell.
Szódabikarbóna helyett egy tasak élesztőport
használnak ennél a változatnál, napraforgóolaj helyett pedig olivaolajat. Dehát ezek
lényegtelen apróságok. Végül az ízesítés is eltér, csipetnyi sóval és borssal határozott ízt
kell adni ennek a süteménynek.
Az elkészítése is azonos. A receptíró arra hívja fel a figyelmet, hogy az étolajat és a meleg
tejet ne egyszerre, hanem apránként adagoljuk. A sütés hőfoka és ideje is megegyezik.

KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY 3
(francia recept)
A francia háziasszonyok egymásnak adják át legjobb
receptjeiket. Így már a harmadik variációját találtam
meg a kecskesajtos diós süteménynek, ami szinte
teljesen azonos az előzőkkel.
Az eltérés annyi, hogy fél tasak élesztőpor is elég. A
harmadik változat írója teljes tejet ajánl.
Arra hívja fel a figyelmet, hogy kecskesajtért nem kell vidékre utazni, a fővárosban is
kapható.
Ennek a süteménynek nagy előnye, hogy nem kell vele sokat dolgozni, munka csak a
hozzávalók összekeverésével van. Családon belül ezzel a recepttel könnyen meg lehet
kedveltetni a nagylányokkal a süteménysütést.
A tészta sütés előtt folyékony állagú, de ne aggódjunk, sütés közben megszilárdul, a
francia "lágy" sütemények állagára.
Felszeleteljük, a szeleteket tálra rakjuk, dióbéllel díszített zöldsaláta ágyra.
KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY KEVÉS DIÓVAL
(francia recept)
Van olyan ember, akinek nem a dió ízlik legjobban?
Lehet. Egy, de csak egy recept neki is jár. Kevés dióval.
Hozzávalók 1 veknihez:
20 dkg kecskesajt
4 tojás
25 dkg liszt
1 dl fehérbor
1 dl étolaj (leginkább repceolaj)
1/2 kávéskanál cukor
1/2 kávéskanál só
bors
néhány szem mazsola
6 db dió bele
A kecskesajtot vágjuk darabokra. A dióbelet is.
Egy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sót, borsot.
Készítsünk a lisztben kis mélyedést, oda üssük a tojást.
Alaposan keverjük össze. A fehérbort és az olajat apránként adagoljuk a tésztába.
Utoljára a sajtot, a mazsolát és a dióbelet keverjük a tésztába.
Kivajazott süteménysütő formába öntsük a nyerstésztát. 220 C°-ra előmelegített sütőben
süssük negyedórán át, utána 25-30 percig 160 C°-on.

LÁGY DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
17,5 dkg darált dióbél
néhány darab szép, feles dióbél
30 dkg omlós (linzer) nyerstészta
2 tojás
10 dkg cukor
2 bő evőkanál méz
3 dkg kukoricaliszt
7 dkg olvasztott vaj
1 evőkanál édes bor (muskotály vagy portói)
1 evőkanál cseresznyepálinka
csipetnyi só
Melegítsük elő a sütőt 210 C°-ra. Egy 20 cm-es tortaformát
vékonyan béleljünk ki a nyerstésztával.
Tölteléket készítünk. A tojások sárgáját és fehérjét
válasszuk külön. A tojássárgáját a cukorral és a mézzel
együtt verjük habosra. A hab fehéres színű legyen, és
térfogatra kétszer akkora, mint verés előtt. A dióbelet egy
fakanállal keverjük bele. Erővel keverjük, hogy továbbra
is levegős, habos maradjon. Az édes bort és a pálinkát is keverjük bele. Gyorsan
dolgozzunk. Végül az olvasztott vajat és a kukoricalisztet is keverjük a töltelékbe, de
ezeket már ne gyorsan, hanem óvetosabban.

A tojásfehérjéből verjünk szilárd habot. A tojáshabot is
keverjük a töltelékbe, de nagyon óvatosan, először csak
egyharmadát, aztán a másikat, végül a harmadik részét.
Töltsük a tölteléket a tortaformába, a nyerstésztára. Ne túl
magasra, mert sülés alatt még dagadni fog. Ha a tészta
széle túl magas a töltelékhez, a formában vágjuk körbe.
210 C°-on 40-50 percig süssük. Ha túl korán barnulni kezd
a teteje, borítsunk rá alufóliát. A sütés vége felé kés
beszúrásával ellenőrizhetjük a sülést. Akkor jó, ha tisztán
tudjuk kihúzni. Még a sütés befejezése előtt díszítsük szép, feles dióbéllel.
A lágy diós sütemény állaga kissé a brownie-ra emlékeztet. Tejszínhabbal is kínálhatjuk,
de magában is jó. (A képen porcukorral van meghintve.)
Több napig is eláll.
MÉZES DATOLYÁS DIÓS SÜTEMÉNY
(indiai recept, Kharjuram sütemény néven)
Könnyű, lágy sütemény. Ízletes és tápláló. Nem csoda, hogy sokak kedvence.
Hozzávalók:
1 csésze datolya
1/2 csésze méz
1 csésze apró darabos dióbél
2 tojás (ne legyen hideg)
1/4 csésze szobahőmérsékletű tej
1/4 csésze szobahőmérsékletű vaj
2 csésze liszt
1/2 csésze cukor
1/2 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál sütőszóda
1/2 kávéskanál őrölt kardamom-mag
A mag nélküli datolyákat vágjuk vékony karikákra. Tegyük egy csészébe, és öntsünk rá
mézet. Hagyjuk a datolyaszeleteket félórán át a mézben ázni. Puhulnak, édesednek
ezalatt.
A tojásokat üssük egy csészébe, és keverjük el egy kanállal. (A süteményt úgy is szokták
készíteni, hogy a tojásoknak csak a fehérjét használják fel. Másik variáció, hogy a
tojásokat elhagyják, és egy érett banán húsát törik meg helyettük.)
A lisztet egy nagyobb edénybe mérjük, belekeverjük a cukrot, a kétféle sütőszert és
fűszerként a kardamom-port. Jól elkeverjük.

A lisztes keverékhez hozzáadjuk a vajat, a tejet és a
tojást. Továbbá az aprószemcsés dióbelet és a mézbe
áztatott datolyát. Jól dolgozzuk össze az egészet. Ha
tésztánkat túl keménynek találjuk, kevés tejjel
hígíthatjuk.
Töltsük a tésztát tortasütő formába, és egyengessük
el. 180 C°-ra előmelegített sütőben süssük, előbb 15
percig egy alulra helyezett rácson, majd 15 percig
egy felső rácson. Akkor jó a sütemény, ha a teteje
enyhe mézes árnyalatot vesz fel, illetve ha a beleszúrt kést tisztán tudjuk kihúzni.
Amikor kivettük a sütőből, vigyázzunk, meleg, csak ha kihűlt, akkor essünk neki.
ÖNTÖTT, LÁGY SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
15 dkg fekete csokoládé
5 dkg kristálycukor
2,5 dkg liszt
4 tojás
8 dkg dióbél
0,2 dl rum
5 dkg vaj
híg baracklekvár
A dióbelet aprítsuk nagyobb darabokra. Az aprítást végezhetjük mixerrel vagy sodrófával,
ízlés szerint.

Az aprított dióbelet keverjük össze a liszttel és a cukorral egy villával.
A tojások fehérjét kevés sóval verjük habbá. Ha elektromos habverővel dolgozunk,
lassabb sebességgel kezdjük a habverést, és fokozatosan növeljük a sebességet. Verjük
egészen keményre.

A csokoládét egészen apró darabokra vágjuk, és öntsük hozzá a rumot. Vízfürdő fölött
olvasszuk meg, vagy tegyük mikrohullámú sütőbe 50 másodpercre, melegítési
üzemmódban. Ha megolvadt, a vajat is olvasszuk ugyancsak 50 másodpercig, és kavarjuk
a csokoládéba.

Egy tálban keverjük össze egy villával a tojássárgáját a lisztes dióbéllel. Öntsük hozzá az
olvasztott csokoládét, és erőteljesen keverjük el. A legjobb, ha ezt a műveletet úgy
végezzük, hogy a tálat egy meleg vizet tartalmazó nagyobb tálba helyezzük, mert a
csokoládé megdermed. Ennek a süteménynek az olvasztott csokoládé bekeverése a
kritikus momentuma, nem szabad megdermednie. A vízfürdő segít ebben.

Most keverjük a masszába óvatosan a tojáshabot.

A sütemény öntőformáit vajazzuk és lisztezzük ki, és töltsük bele a masszát. A tetejét
villával igazgassuk el.

Mérsékelten meleg sütőben - féllángon - 10 percig süssük. Ne süssük túl, hogy a közepe
lágy maradjon.

Szedjük ki a süteményeket az öntőformából. Ha kell, ütögetéssel segítsük ki.
A süteményes tányéron híg baracklekvárral vagy ízlés szerinti gyümölcsöntettel megöntve
kínáljuk.

PÉRIGORDI ÖNTÖTT DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
A recept a délnyugat-francia diótermesztési körzet
közepéről, Trémolat községből származik, a Le Vieux Logis
vendéglő specialitása. Kóstoljuk meg!
A recept alapján apró diós édességeket készíthetünk,
amelyek közepe lágy. Egyéni öntőformát alkalmazhatunk.
A hagyományos a mintegy 5 cm széles, a szélén hornyolt,
alumíniumból készült öntőminta. Mi diós jégkrémmel, diólikőrrel ízesített krémmel és
"sekrestyés-sütemény"-nek nevezett helyi specialitással készítjük.
Megjegyzés: A sütemény belsejének lágynak kell maradnia. Mivel az átsülés ideje a sütő

hőfokán kívül az öntőforma méretétől, alakjától is függ, a helyes sütési időt gyakorlással
állíthatjuk be.
Hozzávalók 8 kis süteményhez:
12,5 dkg (9 evőkanál) olvasztott vaj
15 dkg (1,5 csésze) liszt
10 dkg (1 csésze) cukor
5 dkg darált dióbél
5 dkg darabosra vagdalt dióbél
5 g (1 kávéskanál) sütőpor
3 tojás
tejszín
tejszínhab
még egy kis cukor
diólikőr
piskótatészta
még egy kis cukor
feles dióbél
Vajazzuk ki az öntőformákat. Szórjuk be cukorral, és a fölösleget öntsük ki. Ez fogja
megakadályozni a sütemény beragadását.
Egy tálban keverjük simára a tojásokat a cukorral. Öntsük hozzá az olvasztott vajat, a
lisztet, a sütőport, a darált és a darabos dióbelet, és keverjük mind jól össze. Ezt a masszát
töltsük az öntőformákba, és 180 C°-on 10 percig süssük.
A diólikőrös krém úgy készül, hogy a tejszínt kevés cukorral habbá verjük, és kevés
diólikőrrel ízesítjük. Nem kell kemény habbá verni, maradjon folyékony.
A "sekrestyés sütemény"-t pedig készen vásárolt piskótatésztából készítjük. Kigöngyöljük,
szálakra vágjuk. Megforgatjuk porcukorban és dióbél-darabokban. A szálakat
megcsavarjuk, és nem leragadós sütőlapra helyezzük. 180 C°-on addig sütjük, amíg
barnulni nem kezd.
Úgy szervírozzuk, hogy a tányér közepére egy adag jégkrémet (stílszerűen diós jégkrémet)
teszünk, köré merjük a diólikőrös krémet, mellé helyezzük az öntött süteményt és két szál
"sekrestyés-sütemény"-t.
SÜTEMÉNY ROZSKENYÉR MORZSÁJÁBÓL
(orosz recept)
Hozzávalók:
8 tojás
6 evőkanál cukor
1 csésze darált dióbél
6 evőkanál kenyérmorzsa, rozskenyérből
1/2 tasak vaníliás cukor
Előfordul, hogy divatból, vagy mert egészségesebb, rozskenyeret vásárolunk. És előfordul,
hogy mégsem esszük meg mind. Ne dobjuk ki, a száraz kenyérbelet daráljuk le, sütemény

készülhet belőle.
A tojások sárgáját a cukorral, a dióbéllel és a kenyérmorzsával keverjük össze. A
tojásfehérjéből verjünk habot, és a habot is keverjük óvatosan hozzá.
Öntsük sütőformába, amit vajjal kentünk ki, liszttel hintettünk be. Simítsuk el a
nyerstészta tetejét. Addig süssük, amíg piruló kéreg nem képződik rajta.
A kész süteményt porcukorral hintsük meg, úgy kínáljuk.
TÚRÓPUDING DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
1/2 kistányérnyi túró
2/3 csésze méz
2/3 csésze darált dió
2-3 evőkanál vaj
3-4 tojás
2-3 evőkanál liszt
Ha a méz kemény lenne, olvasszuk meg. A folyékony mézet a darált dióbéllel keverjük,
dörzsöljük össze. Adjuk hozzá a túrót, a tojások sárgáját, a lisztet, vajat, és gondosan
keverjük össze. A tojásfehérjéből verjünk habot, és azt is keverjük bele.
A nyerstésztát vajazott, porcukorral beszórt sütőformába, vagy egyedi kis formákba
öntsük, és vagy vízfürdő fölött, vagy sütőben süssük rövid ideig, 20-30 percig.
Málna- vagy eperszörppel ízesítsük.
A dió leírása és botanikája

Teasütemények, kávésütemények
Vázlat:
Almás, diós kávésütemény
Athéni diós sütemény
Áfonyás sütemény dióval
Barackos diós teasütemény
Bostoni sütemény, teadélutánra
Cseresznyés diós kávésütemény
Cseresznyés diós sütemény
Csokoládés diós datolyás sütemény
Csokoládés diós keksz
Csokoládés diós kockák
Csokoládés-diós teasütemény

Datolyás diós kockák
Diókrokant
Diós csokoládés sütemény
Diós csokoládés sütemény 2
Diós keksz
Diós krokant
Diós krokant 2
Diós sütemény
Diós sütemény cukorbetegeknek
Diós sütőtökös kuglóf
Diós vajas sütemény
Édes ráncok
Fahéjas mazsolás diós sütemény
Hurmašice
Jógik süteménye
Juharszirupos diós kockák
Kakaós kockák
Kávés diós sütemény
Könnyű mazsolás diós teasütemény
Lágy sütemény
Mama diós süteménye
Mazsolás pirog
Mézes diós sütemény
Mézes mazurka
Mini diós felfújt
Narancsos teasütemény (Kulurákia)
Orosz teasütemény
Palesztin teasütemény
Párolt pirog
Portugál diós kockák
Sherrys diós kockák
Sötét diós sütemény
Stiltonsajtos szablé
Sütemény tahinivel
Szablé
Szablé 2
Téleleji sütemény
Vajas sütemény dióval
Vaníliás-diós kifli
Zabos keksz csokoládéval, dióval
ALMÁS, DIÓS KÁVÉSÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
2 csésze liszt
1 csésze cukor
3 kávéskanál sütőpor

1/2 kávéskanál sütőszóda
1 kávéskanál só
1/2 kávéskanál fahéjpor
1/4 csésze olvasztott vaj
1 csésze tejföl
2 tojás
1,5 csésze hámozott, kimagvalt almakocka
Az ízesítéshez:
1/4 csésze liszt
2 evőkanál cukor
csipetnyi fahéjpor
2 evőkanál hideg vaj
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél
Először a tésztára szánt diós keveréket készítjük el. A lisztet elkeverjük a cukorral és a
fahéjporral. Annyi hideg vajat vagdossunk bele, hogy omlós, morzsás állagú legyen. Ekkor
keverjük bele az apró dióbelet, és félretesszük.
Egy nagyobb tálban összekeverjük a lisztet, a cukrot, sütőport, sütőszódát, sót és a
fahéjport. Egy kisebb tálban pedig az olvasztott vajat, a tejfölt és a tojásokat. Amikor
elkevertük, a kisebb tál tartalmát a nagyobba töltjük, és géppel egyenletes állagúra
keverjük. Most keverjük hozzá az almakockákat.
A tésztát merjük egy 22 cm széles, a kép szerinti alakú süteménysütő formába, és szórjuk
rá a diós keveréket. 180 C°-on 45-55 percig süssük. Amikor megsült, 20 percig a formában
hűtsük, majd késsel segítsük elválni a formától, úgy vegyük ki.
Lágy, almaízű kávésüteményt kapunk.
ATHÉNI DIÓS SÜTEMÉNY
(görög recept)
Hozzávalók:
6 dkg vaj
15 dkg cukor
4 tojás
1/4 kávéskanál só
1 kávéskanál őrölt fahéj
23 dkg darabos dióbél
30 dkg liszt
A sziruphoz:
18 dkg cukor
1/4 l víz
és feleannyi gyümölcspálinka
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy tortaformát.
A vajat fakanállal keverjük habosra, a cukorral. A tojások sárgáját egyenként adjuk a
krémhez, és egyenként keverjük bele.

A tojásfehérjéből verjünk habot. A felét keverjük a krémbe, továbbá a fahéjat és a sót is.
Keverjük teljesen egyenletesre.
A dióbélből két evőkanállal tegyünk félre, a többit keverjük a liszthez. Fokozatosan
adagoljuk és keverjük a lisztes diót a krémhez, hogy egyenletes tésztát kapjunk. A liszt
után a tojáshab másik felét is óvatosan keverjük bele.
Töltsük a tésztát a tortaformába, és szórjuk meg a félretett dióval. Tegyük a sütőbe, és egy
bő órán át süssük. A sülést ellenőrizzük.
Amíg a tészta sül, szirupot készítünk. A vizet takaréklángon melegítsük, és oldjuk fel
benne a cukrot. Feloldódás után tegyük nagy lángra, és forrásig, buborékok megjelenéséig
melegítsük. Amikor besűrűsödött, vegyük le a tűzről, és keverjük bele a gyümölcspálinkát.
Amikor a sütemény megsült, borítsuk ki egy mélyebb tálba, és az alját szúrkáljuk meg,
például kötőtűvel. Lassan töltsük a sütemény aljára a forró szirupot. A kihűlő szirup hadd
járja át a sütemény tésztáját.
Amikor teljesen kihűlt, természetesen visszafordítjuk a süteményt. Hidegen kínáljuk.
ÁFONYÁS SÜTEMÉNY DIÓVAL
(amerikai recept, Carola Grzyb receptje)
Hozzávalók:
25 dkg liszt
12,5 dkg vaj
10 dkg cukor
6 dkg aszalt áfonya
20 dkg vagdalt dióbél
1 csomag vaníliás cukor
1 tojás és 1 tojássárgája
1 kávéskanál reszelt citromhéj
1 kávéskanál sütőpor
4 evőkanál baracklekvár
A sütőt 170 C°-ra előmelegítjük, a tepsibe sütőpapírt terítünk.
A sütőport belekeverjük a lisztbe.
Egy tálban a vajat mixerrel krémesre dolgozzuk. A cukrot, a vaníliás cukrot, a tojást,
tojássárgáját, a lisztet, végül az áfonyát és a dióbél kétharmadát apránként
hozzákeverjük.
A tésztából kávéskanálnyi darabokat vágunk, és egymástól 5 cm távolságban a tepsire
helyezzük.
12-15 percig sütjük, amíg aranybarna nem lesz. Kiszedve rácson hűtjük le.
A sárgabaracklekvárt egy edényben felmelegítjük, és a süteményekre kenjük. A maradék
dióbéllel megszórjuk.

BARACKOS DIÓS TEASÜTEMÉNY
(angol recept)
Hozzávalók:
40 dkg liszt
5 dkg vaj
10 dkg aszalt barack, apróra vagdalva
5 dkg dióbél, apróra vagdalva
5 dkg cukor
1 kávéskanál fahéjpor vagy más fűszer
2,5 dl tej
1 gyengén felvert tojás
néhány db feles dióbél
Egy tálban adjuk a liszthez a vajat, és dolgozzuk bele. Keverjük bele a barack- és dióbéldarabokat és a cukrot. Fűszerrel ízesíthetjük. Végül keverjük bele a tejet és a tojást, hogy
lágy tésztát kapjunk.
A tésztát öntsük át kenyérsütő formába, és a tetejére helyezzünk sorban feles dióbeleket.
180 C°-on süssük, egy órán át, hogy megszilárduljon. Ha a teteje túlságosan is
megbarnulna, fedjük le papírral, úgy süssük végig.
BOSTONI SÜTEMÉNY, TEADÉLUTÁNRA
Hozzávalók:
1 csésze langyos vaj
1 csésze cukor
2 tojás
1 kávéskanál vaníliás cukor
2 csésze liszt
1/2 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál szódabikarbóna
2 csésze apróra vagdalt datolya
1/2 csésze vagdalt dióbél
Keverjük össze a vajat és a cukrot. Adjuk hozzá a tojásokat, és verjük fel, amíg pelyhes,
vattaszerű nem lesz. Adjuk hozzá a vaníliás cukrot.
Keverjük össze a lisztet, a sütőport és a szódabikarbónát. Fokozatosan keverjük a krémbe.
Ha már egynemű, keverjük bele a datolyát és a dióbelet is.
A tésztából evőkanálnyi mennyiségeket mérjünk egy előre bezsírozott tepsibe. Magas
hőmérsékleten kb. 15 percig süssük.

CSERESZNYÉS DIÓS KÁVÉSÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
A töltelékhez:
5 evőkanál (8 dkg) vaj
1/4 csésze (4 dkg) cukor
1/4 kávéskanál só
1/2 kávéskanál gyömbérpor
1/4 csésze (4 dkg) cukor
1/3 csésze (5 dkg) liszt
1/2 csésze nagyobb darabos dióbél
A tésztához:
2 csésze cseresznye (fagyasztott is lehet, ebben az esetben ne engedjük fel)
2 csésze liszt, és még 2 evőkanállal
3,5 kávéskanál szódabikarbóna
1/2 kávéskanál só
1/2 kávéskanál fahéjpor
2/3 csésze cukor
6 evőkanál (9 dkg) vaj
2 tojás
1 kávéskanál vaníliaaroma
1 csésze tejszín (vagy valamivel több)
1/2 csésze darabos dióbél
néhány feles dióbél, dísznek
A töltelékkel kezdjük, a hozzávalókat a dió kivételével összemixeljük. Annyira, hogy
durván morzsás legyen. A dióbelet végül kézzel keverjük bele, és a töltelék keverékét
hűtőbe rakjuk.
Most a cseresznyét vesszük elő, a tészta készítéséhez. Meghintjük két evőkanál liszttel, és
félretesszük. A két csészényi liszthez hozzákeverjük a szódabikarbónát, a fahéjport, a sót,
a dióbelet.
Géppel verünk habot a vajból és a cukorból. Egyenként hozzáveretjük a tojásokat is.
Lecsökkentjük a gép fordulatát, és előbb a tejszínt, a vaníliaaromát, majd a lisztes
keveréket is a habos krémbe keverjük.
A belisztezett cseresznyét is a tésztába keverjük, óvatosan. Áttöltjük egy kivajazott
sütőformába, és megterítjük a töltelékkel. Ha szépen akarjuk készíteni, néhány darab
feles dióbelet is ráhelyezünk.
170 C°-on 50-60 percig sütjük, addig, amíg a beleszúrt kést tisztán nem húzhatjuk ki.
Cseresznyekrém kísérettel ajánlott.

CSERESZNYÉS DIÓS SÜTEMÉNY
(ukrán recept)
Hozzávalók:
1 csésze vaj
1 csésze porcukor
1 tojás
1 tasak vaníliás cukor
2,25 csésze liszt
1/4 kávéskanál só
2 csésze aszalt cseresznye, felezve-harmadolva
1 csésze vagdalt dióbél
Egy tálban verjük a vajat a porcukorral habosra. Üssük bele a tojást, szórjuk bele a
vaníliás cukrot, és keverjük össze. Most a lisztet és a sót keverjük a tésztába. Keverjük a
tésztát egyenletesre. Végül a cseresznyét és a diót is belegyúrjuk.
Osszuk a tésztát háromfelé, és alakítsunk 25 cm-es rudakat. Borísuk le konyharuhával, és
hideg helyen hagyjuk állni legalább három órán át. Az a célszerű, hogy az állás során a
tészta hengeres alakú maradjon, alul ne lapuljon el, ezért ha van megfelelő hengeres
formájú edényünk, abban pihentessük.
Vágjunk a tésztából félcentinél vékonyabb kerek szeleteket, és úgy helyezzük el
sütőpapírral vagy fóliával kibélelt tepsiben, hogy 1-2 cm távolság maradjon köztük.
A sütőnek előbb a felső, majd az alsó harmadában süssük 160 C°-on, amíg a sütemények
szélei színesedni nem kezdenek, de ne barnuljanak. Ez 8-10 perc.
Előbb a tepsin hűtsük 5 percig, aztán szedjük ki, és úgy hűtsük ki teljesen. Ha előbb
szedjük tároló dobozba, a sütemény ragacsos marad. Papírral válasszuk el egymástól a
dobozban tárolt sütemények rétegeit. Zárt dobozban két hétig is eltarthatjuk. Le is
fagyaszthatjuk, egy hónapra is.
CSOKOLÁDÉS DIÓS DATOLYÁS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Abszolút vegetáriánus sütemény, mert még tojást se tartalmaz.
Hozzávalók:
17,5 dkg margarin
12,5 dkg cukor
1 evőkanál méz
1/2 evőkanál emulgeáló szer
1 kávéskanál vaníliás cukor
1 dl tej
2 evőkanál zsíros joghurt
18 dkg liszt
1/2 kávéskanál szódabikarbóna
1,5 evőkanál kakaópor
7 dkg kimagvazott datolyahús, darabokra vágva

7 dkg durvára vagdalt dióbél
további 1,5 evőkanál liszt
Egy 19 cm-es tortasütő formának vajazzuk ki az oldalát, az aljára pedig terítsünk
sütőpapírt. A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő. A datolyadarabokat és a dióbelet 1,5
evőkanál liszttel együtt egy nejlonzacskóba öntsük, és a száját befogva rázzuk össze.
A margarinból, cukorból, mézből, emulgeátorból verjünk könnyű habot. Fokozatosan
keverjük hozzá a tejet, és keverjük egyneművé. Kocsonyás állagúnak kell lennie, adjunk
hozzá lisztet, és folytassuk a keverését. Keverjük hozzá a joghurtot és a vaníliás cukrot is.
Végül a többi lisztet, a sütőport, sütőszódát, kakaóport is egyben belekeverjük. Keverjük
össze a lisztezett datolyával, dióbéllel is.
A tésztát töltsük az előkészített tortasütőbe, és 40-45 percig süssük, amíg át nem sül. A
sütőformában hűtsük 10-15 percig, mielőtt kiborítanánk egy hűtőrácsra, ahol teljesen
kihűlhet.
CSOKOLÁDÉS DIÓS KEKSZ
(amerikai recept)
Hozzávalók 40 darabhoz:
6 dkg sötét csokoládé, reszelve
8 dkg keserű csokoládé
12,5 dkg liszt
12,5 dkg vaj
6 dkg mazsola
4 dkg vagdalt dióbél
1 narancs lereszelt héja
10 dkg cukor
1 tojás
6 dkg kukoricapehely (vagy más gabonapehely)
1/2 kávéskanál sütőpor
Két tepsit béleljünk ki sütőpapírral. A sütőt melegítsük elő.
Egy tálban keverjük össze a sötét csokoládét, a dióbelet, a mazsolát, a narancshéjat. Egy
másik tálban mixeljük krémesre a vajat és a cukrot, majd adjuk hozzá a tojást, és azt is
mixeljük el.
A vajas krémhez adagoljuk a lisztet és a sütőport, és egy kanállal keverjük el. A dióscsokoládés keveréket ugyancsak adjuk hozzá, és keverjük el.
A tésztából kávéskanálnyi darabokat vágjunk, és formáljuk azokat golyókká. A
gabonapelyhet öntsük egy tálba, a golyókat forgassuk meg benne, és nyomjuk a tepsikre.
15 percig süssük, aranybarnára.
A kihűlt süteményre vízfürdő fölött megolvasztott keserű csokoládét csepegtetünk.
A sütemény levegőn egy hétig is eláll.

CSOKOLÁDÉS DIÓS KOCKÁK
(francia recept)
Hozzávalók 60 kockához:
8 dkg darált dióbél
19 dkg liszt
1/2 kávéskanál sütőpor
8 dkg cukor
12,5 dkg vaj
1/2 kávéskanál fahéjpor
csipetnyi só
1 tojás
1/2 citrom reszelt héja
1 tojás sárgája
10 dkg olvasztott étcsokoládé
és még 3 dkg szép dióbél
Először a cukrot keverjük a liszthez, utána a 8 dkg dióbelet, a sütőport, a fahéjport. A
vajjal, a tojással és a reszelt citromhéjjal együtt kézzel gyúrunk tésztát a keverékből.
Golyót formálunk belőle, és egy órán át a hűtőben pihentetjük.
A tésztát 4 mm vastagra nyújtsuk ki, és vágjunk belőle 60 négyzetet. Tojássárgájával
megkenve süssük meg, 180 C°-on, 15 perc alatt.
A megsült kockák egy részét mártsuk meg olvasztott csokoládéban, és a csokoládéba
ragasszunk szép dióbelet. Amelyik kockára nem jut, az üresen marad. A csokoládés, diós
díszítést variálhatjuk is.
CSOKOLÁDÉS-DIÓS TEASÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
50 dkg liszt
1 tasak sütőpor
25 dkg vaj
20 dkg cukor
kevés tej
1 tasak vaníliás cukor
2 egész tojás + 1 tojás a megkenéshez
2 evőkanál kakaópor
15 dkg apróra vagdalt dióbél
csipetnyi só
esetleg kevés rum
A lisztből, sütőporból, a meglágyított vajból, cukorból, vaníliás cukorból (és esetleg
rumból), a két egész tojásból, kevés tejből - kézzel vagy géppel - rugalmas tésztát gyúrunk.
A meggyúrt tésztát két részre osztjuk.
Az egyik darabot félretesszük, a másikba belegyúrjuk a kakaóport és a dióbelet. A kakaósdiós tésztát hengeresre formáljuk.

A másik tésztadarabot kinyújtjuk, és kakaós-diós tésztát körben beborítjuk a kinyújtott
tésztával.
Megkenjük tojással, majd felszeleteljük. Nem túl meleg sütőben 15 perc sülés elég a
csokoládés-diós teasüteménynek.
Nemcsak teasüteményként fogyasztható, hanem forró csokoládé vagy hideg almalé mellé
is.
DATOLYÁS DIÓS KOCKÁK
(fülöpszigeteki recept)
Hozzávalók:
1/2 csésze szobahőmérsékletű vaj
2 evőkanál étolaj (az eredeti recept szerint szőlőmagolaj)
1/2 csésze sötétbarna cukor
2 tojás
1/2 csésze liszt
1/4 kávéskanál sütőpor
1/4 kávéskanál só
2 csésze datolya, kimagvazva, összevágva
1 csésze dióbél, összevágva
Fektessünk egy 20x20 cm-es sütőformába alumíniumfóliát. Melegítsük elő a sütőt 170 C°ra.
Egy kis tálban keverjük össze a lisztet, sütőport és sót.
Egy közepes tálban pedig kézi mixerrel a cukrot,vajat és az
olajat keverjük össze. Elég három percig mixelni. Adjuk
hozzá egyenként a tojásokat, és amikor elkeveredett, a
következőt.
A krémbe előbb a lisztet, majd a dióbelet keverjük, utána a
datolyadarabokat. Töltsük a nyerstésztát az előkészített
sütőformába, és simítsuk el a tetjét.
40-45 percig süssük, sütés után hagyjuk kihűlni. Hidegen vágjuk fel 2,5 cm-es kockákra.
Egyszerre nem fogy el, csomagoljuk a kockákat alufóliába vagy műanyagfóliába.
DIÓKROKANT
(olasz recept)
Hozzávalók:
25 dkg dióbél
15 dkg cukor
12,5 dkg liszt
2 tojás
1 citrom héja
2,5 dkg vaj

1 rúd vanília
Daráljuk finomra a dióbelet és a vaníliát, és keverjük el a liszttel.
A tojásokat a cukorral keverjük el, adjuk a lisztes dióhoz. A citrom lereszelt héját és a
megolvasztott vajat is.
Az egészet jól keverjük össze, amíg meglehetősen konzisztens nem lesz.
A tésztát nyújtsuk 2 cm vastagra, és vágjuk 2 cm széles, 6 cm hosszú csíkokra. 170 C°-os,
előmelegített sütőben 25 percig süssük.
DIÓS CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY
(indiai recept)
Hozzávalók:
12,5 dkg vaj
2 evőkanál vaníliás cukor
22 dkg cukor
3 tojás
3 dkg darált mandula
15 dkg liszt
8 dkg tejszín (el is maradhat)
10 dkg sötét csokoládé, darabokra törve
10 dkg durván darabos dióbél, megpirítva
porcukor
A sütőt 160 C°-ra kell előmelegíteni. És vajazzunk ki egy 11x25 cm-es sütőformát.
A vajból, cukorból, vaníliás cukorból keverjünk krémet. A tojásokat egyenként keverjük
hozzá, teljes elkeverés után. Szórjuk bele a darált mandulát is.
A lisztnek (és a tejszínnek, ha van) először csak a felét keverjük a krémhez, majd
elkeverés után a másik felét, a dióval és a csokoládédarabokkal együtt.
A tésztát töltsük a sütőformába, és egy órán át süssük, addig, amíg úgy gondoljuk, hogy
kész van. Utána rácson hűtsük ki, és csak kihűlés után borítsuk ki a formából.
Szervírozás előtt szórjuk meg porcukorral.
DIÓS CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY 2
(francia recept)
Hozzávalók:
16 dkg dióbél
10 dkg fekete csokoládé
14 dkg vaj
2 tojás
14 dkg porcukor
8 dkg liszt
1 tasak vaníliás cukor

1/2 csomag élesztőpor
még egy kevés vaj
Egy kisebb tálban egy villával jól keverjük össze a vajat a cukorral. Utána adjuk hozzá a
tojásokat is, és botmixerrel keverjük el. Amikor egyenletes, a lisztet, a vaníliás cukrot és
az élesztőt keverjük bele. Mixeljük újból.
A csokoládét tördeljük egy kisebb serpenyőbe, és egy
kevés vaj hozzáadásával vízfürdő fölött melegítve
olvasszuk meg. Amíg a forró csokoládé hűl, a dióbelet
vágjuk kisebb darabokra.
A még folyékony csokoládét fokozatosan öntsük a
tésztába, folytatva a mixelést. A csokoládé után pedig
a dióbelet.
A folyékony tésztát öntsük kisebb sütőformába, és 180
C°-os sütőben süssük 40 percig. Kihűlés után szervírozzuk. Maradék dióbelet tehetünk
mellé dísznek.
Kávéhoz, teához, desszertbor, pezsgő mellé ajánlott.
DIÓS KEKSZ
(francia recept)
Hozzávalók:
3 tojás
25 dkg liszt
25 dkg darált dióbél
15 dkg cukor
7,5 dkg olvasztott vaj
Az összes hozzávalót keverjük alaposan össze. Az így kapott tésztát félcentisre vagy
valamivel vékonyabbra nyújtsuk ki. Szaggassunk a tésztából mintás kekszeket.
Helyezzük a kiszaggatott darabokat belisztezett tepsire, és süssük meg 180 C°-on. Amikor
a széle színesedni kezd, azonnal vegyük ki a sütőből.
DIÓS KROKANT
(francia recept)
Hozzávalók:
15 dkg liszt
12 dkg dióbél
2,5 dkg mandula
1/3 tasak sütőszóda
csipetnyi só
1 tojás
3,5 dkg olvasztott vaj
10 dkg cukor
1 kávéskanál vaníliakivonat

A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.
A lisztet, diót, mandulát, sütőszódát, sót keverjük össze.
Egy másik tálban pedig az olvasztott vajat, cukrot, vaníliakivonatot. Adjuk hozzá a tojást,
a keveréket verjük fel.
Öntsük, keverjük össze a két keveréket. Az így kapott nyerstésztából formáljunk veknit.
Ha a tészta ragad, lisztezzük még. Sütőpapírral borított sütőlapra helyezzük, kissé
ellapítjuk, és 15 percig sütjük. (Ha marad egy kevés a tojásból, sütés előtt bekenhetjük,
hogy szebb színe legyen.)
A sütőből kivéve hagyjuk teljesen kihűlni, és csak utána vágjuk másfél centis szeletekre,
kenyérvágó késsel.
Tegyük vissza a sütőbe a felszeletelt süteményt, hogy tovább száradjon, valóban ropogós
legyen. 130 C°-on akár félórán át is száríthatjuk.
Tökéletesen eláll több napig, dobozban pedig hetekig is.
DIÓS KROKANT 2
(marokkói recept)
Hozzávalók 4 személyre:
15 dkg dióbél
15 dkg mandula
1/2 tojás
só
sütőszóda
5 dkg porcukor
1 evőkanál narancsvirág-víz
3 dkg vaj
A dióbelet tegyük 3 percre forró sütőbe. Onnan kivéve konyharuhával dörzsöljük át, hogy
a dióbélen lévő hártya nagy részét ledörzsöljük. A mandulával együtt daráljuk le.
A darált dió és mandula keverékéhez keverjük hozzá az összes többi hozzávalót is. Addig
dolgozzunk a keveréken, amíg egyenletes állagú nem lesz. Ekkor tegyük félre, pihentessük
negyedórán át.
Diónyi golyókat szaggassunk a keverékből. Forgassuk meg porcukorban, és egy lapos
tepsin süssük meg. 180 C°-on, 12-15 percig.
Mielőtt felszolgálnánk, hagyjuk teljesen kihűlni.

DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
25 dkg darált dióbél
10 dkg liszt
30 dkg porcukor
4 tojás
1 evőkanál rum
1/2 kávéskanál sütőpor
még néhány darab feles dióbél
porcukor
A darált dióbelet egy tálban keverjük össze a liszttel, a cukorral és a sütőporral.
A tojásnak válasszuk szét a sárgáját és a fehérjét. A sárgáját tegyük a diós keverkék
közepén készített kis mélyedésbe, és oda merjük a rumot is. Fakanállal keverjük jól össze.

A tojásfehérjéből verjünk habot, csipetnyi só hozzáadásával. Először a negyedrészét
fakanállal keverjük óvatosan az előbbi keverékhez, majd apránként a többi részét is. A
sütemény nyerstésztája kész, sütőformába tölthetjük. (Ízléses és praktikus a képen látható
forma.) 180 C°-ra előmelegített sütőben 40-45 percig kell sütni. A sülést beleszúrt tűvel
ellenőrizhetjük. Akkor sült meg a süteményünk, amikor a tű tisztán húzható ki.

A süteményt borítsuk ki egy rácsra, azon hűtsük ki. A dísznek szánt dióbél-darabokat
nedvesítsük meg, mártsuk cukorba, tegyük a cukor nélküli oldalukkal lefelé egy
sütőlapra, és a még nem kikapcsolt sütőbe tegyük öt percre. A süteményt díszítsük a
pirított dióval, végül szórjuk meg porcukorral.
Kávéhoz, teához nagyon jó.

DIÓS SÜTEMÉNY CUKORBETEGEKNEK
(német recept)
Hozzávalók:
15 dkg liszt
10 dkg sütőmargarin
8 dkg darabos dióbél
40 db feles dióbél
3,5 dkg cukorpótló
1 kisebb tojás
1 csipet jódozott só
1 érett citrom lereszelt héja
A lisztből, margarinból, cukorpótlóból, tojásból, sóból, citromhéjból és az összevagdalt
dióbélből egynemű tésztát készítünk. Fóliába csavarjuk, és egy órára állni hagyjuk.
Utána 2-3 cm-es golyókra szaggatjuk, amiket egy sütőpapírral kibélelt tepsibe helyezünk,
kissé laposra nyomva. Minden darabra egy feles dióbelet nyomunk.
Előmelegített sütőben 175 C°-on 13-15 perc alatt sül meg.
DIÓS SÜTŐTÖKÖS KUGLÓF
(amerikai recept, Halloweenre)
Hozzávalók egy 80-90 dkg-os kuglófhoz:
30 dkg reszelt sütőtök (fagyasztott is jó)
10 dkg darált dióbél
1 tojás
1 dl étolaj
25 dkg liszt (azért, hogy sárgás színű kuglófot kapjunk, a liszt
egy része, akár a fele is kukoricaliszt is lehet)
20 dkg cukor (a színes kuglóf érdekében barna cukor is
használható)
1/4 kávéskanál só
1 kávéskanál fahéjpor
1 kávéskanál vaníliás cukor
1 púpozott kávéskanál sütőpor
vaj a kuglófsütő forma kivajazásához
esetleg porcukor a a kész kuglóf meghintéséhez
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. A sütőformát vajazzuk ki.
A tojást válasszuk szét. A fehérjét kisebb, a sárgáját nagyobb tálba öntsük. A tojássárgáját
a cukorral, a vaníliás cukorral, a fahéjporral és az étolajjal mixeljük össze. Keverjük
hozzá a reszelt sütőtököt is. Ezután a lisztet, sütőport, sót keverjük a tésztába. Végül a
darált dióbelet, és a tésztát keverjük egyenletesre.
A tojásfehérjéből verjünk habot, és a kemény habot óvatosan keverjük a tésztába.
A tésztát töltsük a kuglóf-formába. Az előmelegített sütőben 50 percig süssük. Beleszúrt

késsel vagy tűvel ellenőrizzük sütés közben a tészta állagát. Amikor jónak ítéljük, vegyük
ki a sütőből, és a formában hűtsük 10 percig. Utána pedig borítsuk ki egy hűtőrácsra.
Kihűlés után szórhatjuk meg kevés porcukorral.
Akkor szervírozzuk, amikor a "Halloween-szellemek" mind az asztal körül ülnek.
DIÓS VAJAS SÜTEMÉNY
(ausztrál recept)
Hozzávalók:
12 dkg lágy vaj
15 dkg kristálycukor
1 tojás, enyhén felverve
1 kávéskanál vaníliás cukor
20 dkg liszt
feles dióbelek
Használjunk mixert a vaj és a cukor krémessé
keveréséhez. Adjuk, keverjük hozzá a tojást és a
vaníliás cukrot is. Jól keverjük el.
Keverjük a krémbe a lisztet, addig járassuk a gépet, amíg teljesen egyenletes nem lesz a
tészta.
Kanálnyi golyókat merjünk ki a tésztából egy vajjal megkent sütőlapra, és várjuk meg,
amíg szétterülnek. Végül mindnek a tetejére egy szép feles dióbelet kell nyomni.

180 C°-ra előmelegített sütőben 10 perc alatt aranysárgára fog sülni. Utána rácson hűtsük
ki. Jól eltartható.

ÉDES RÁNCOK
(görög sütemény)
Hozzávalók:
8 tojás
1 kg liszt
1 kis pohár pálinka (nem kötelező)
1 kávéskanál szódabikarbóna
1/2 citrom leve
25 dkg darabos dió
2 kávéskanál fahéjpor
étolaj a sütéshez
A sziruphoz:
2 kávéskanál cukor
1 kávéskanál méz
2 pohár víz
1 db fahéj
A tojásokat verjük fel, mintegy öt percig. Adjuk hozzá a pálinkát, a sütőport, a
citromlevet, majd a lisztet.
Öntsük a keveréket gyúródeszkára, és gyúrjuk tésztává.
Fedjük le a tésztát, és hagyjuk szobahőmérsékleten állni két órán át.
A tésztából kisebb darabokat nyújtsunk vékonyra, és vágjunk belőle kis négyzeteket. A
tésztalapok közepét csippentsük fel ívesre, a képen látható formára.
A "ráncokat" olajban süssük ki aranybarnára, mindkét oldaluk süljön meg.
Helyezzük a kisült "ráncokat" egy tepsire, és készítsük el a szirupot.
Egy edényben a cukrot, a mézet, a vizet és a fahéjat főzzük 15 percig. Hagyjuk kihűlni,
aztán töltsük a "ráncokra", végül szórjuk meg darabos dióbéllel és fahéjporral.
Hidegen kínáljuk.

FAHÉJAS MAZSOLÁS DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1/2 csésze vaj
1 csésze cukor
1 tojás
1 kávéskanál vaníliás cukor
1,25 csésze liszt
1 kávéskanál sütőszóda
1/4 kávéskanál só
1/2 kávéskanál fahéjpor
1,5 csésze zabliszt
1/3 csésze narancslé
3/4 csésze mazsola
3/4 csésze vagdalt dióbél
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és olajozzunk ki egy tepsit.
Egy kisebb keverőtálban verjünk krémet a cukorból és a tojásból, végül keverjük bele a
vaníliás cukrot is.
Egy nagyobb tálban keverjük a liszthez a sütőszódát, sót, fahéjat és a zablisztet. (Ha nem
kaptunk zablisztet, a zabszemeket konyhai robotgépben alacsony fordulatszámon is
megdarálhatjuk.)
Keverjük a lisztes összetevőket a tojáskrémhez, öntsük hozzá a narancslevet, a mazsolát és
a dióbelet. Keverjük a tésztát egyenletesre.
A tésztából bő kávéskanálnyi egységeket szaggassunk, és helyezzük a beolajozott tepsire. A
kanál aljával lapítsunk kissé a gombócokon.
12-15 percig süssük, forrón szedjük ki, és rácson hűtsük.
HURMAŠICE (bosnyák sütemény)
Hozzávalók:
1 tojás
15 dkg vaj
35 dkg cukor
szódabikarbóna
1 citrom
16 db feles dióbél
20 dkg liszt
1 csomag vaníliás cukor
Jól keverjük el a tojást, a vajat, a cukrot, vaníliás cukrot kevés szódabikarbónával és
kevés citromlével, míg egynemű keveréket nem kapunk. Adjuk hozzá a lisztet, és
keverjük el, gyúrjuk meg.

A tésztát osszuk 16 darabra. Formázzunk belőlük ovális, lapos formát (hurmašicét).
Rakosgassuk kivajazott tepsibe. Felülről kissé nyomogassuk meg. Az eredeti bosnyák
recept azt írja, hogy konyhareszelővel. A képen egyébként látszik a nyoma.
Nyomjunk minden sütemény közepébe egy szép feles dióbelet. Közepes tűzön süssük ki.
JÓGIK SÜTEMÉNYE
(amerikai recept, Jennifer Iserloh receptje, régi indiai recept
alapján)
Hozzávalók 2 adaghoz:
1,5 csésze hántolt zab
1 csésze búzaliszt
1 kávéskanál sütőszóda
1/4 kávéskanál só
1/2 kávéskanál őrölt kardamom-mag
3/4 csésze barna cukor
8 evőkanál margarin
2 tojás fehérje
1/2 csésze aszalt barack, vagdalva
1/2 csésze dióbél
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Zsírozzunk ki két tepsit.
Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, zabot, sütőszódát, sót, kardamom-port. Egy
másik nagy tálban a cukrot keverjük el a margarinnal. Fakanállal dolgozzunk, és
alaposan keverjük össze. Keverjük bele a tojásfehérjét is. Ide öntsük és keverjük a lisztes
keveréket, a barackot, a diót is.
Púpozott evőkanálnyi adagokat merjünk a tésztából a tepsibe. Legalább 2,5 cm-es
távolságot tartsunk a tésztacsomók között. 12-15 percig elég sütni ahhoz, hogy a sütemény
megbarnuljon.
Sütés után 4-5 percig hagyjuk a tepsin hűlni, ez idő alatt is szilárdul. Ezután szedjük ki, és
tegyük a süteményeket egy rácsra, ahol teljesen kihűlnek.
Zárt tároló dobozban szobahőmérsékleten három napig jól eláll.
JUHARSZIRUPOS DIÓS KOCKÁK
(amerikai recept)
Hozzávalók 36 kockához:
A tésztához:
1,5 csésze liszt
1/4 csésze cukor
1/4 kávéskanál só
1/2 csésze lágy vaj vagy margarin
A töltelékhez:
3/4 csésze cukor
2 evőkanál liszt

3/4 csésze szirup (vagy sűrű gyömölcsszörp)
2 evőkanál olvasztott vaj vagy margarin
1 kávéskanál juharszirup-kivonat
3 tojás
1,5 csésze vagdalt dióbél
A mázhoz:
1 csésze porcukor
1/2 kávéskanál juharszirup-kivonat
1-2 evőkanál tej
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és vajazzunk ki egy 33x23 cm-es sütőformát.
Egy nagyobb tálban keverjük össze a tészta összetevőit. Géppel addig dolgozzuk, amíg
morzsás szerkezetű nem lesz. Ekkor a tésztát nyomkodjuk egyenletesen a tepsi aljára. 1214 percig süssük, amíg enyhén barna színt nem kap.
Amíg sül, egy kisebb tálban keverjük össze a töltelék anyagait, kivéve a dióbelet. Géppel
dolgozzuk össze, és csak a végén keverjük bele a diót.
Vegyük ki a tésztát a sütőből, és még melegen töltsük rá egyenletesen a tölteléket. Tegyük
vissza a sütőbe, és további 20-30 percig süssük, amíg jónak nem találjuk. Egy órán át
hűtsük, vagy addig, amíg teljesen ki nem hűlt.
Egy kisebb tálban keverjük össze a mázhoz valókat, keverjük egyenletesre. A tejet
fokozatosan adjuk hozzá, amíg csepegtethető állagúvá nem válik. Egyenletesen
csepegtessük a süteményre.
Vágjuk a süteményt kockákra, és elfogyasztásig tartsuk hűtőben. Reggelire is kiváló,
nemcsak desszertnek.
KAKAÓS KOCKÁK
(olasz recept)
Hozzávalók:
20 dkg főzőcsokoládé
20 dkg cukor
15 dkg vaj
15 dkg liszt
20 dkg darált dióbél
3 tojás sárgája
porcukor
csipet só
A csokoládét daraboljuk fel, vagy reszeljük le egy serpenyőbe, amit vízfürdő fölött
gyengén melegítünk, amíg a csokoládé meg nem olvad. Amikor krémessé válik, egy diónál
kisebb darab vajat felolvasztunk és a csokoládéba keverünk. Vegyük le a csokoládét a
vízfürdőről, és hagyjuk langyosra hűlni.
Most adjunk hozzá egy kanálnyi cukrot, és egyenként a tojássárgákat. Vigyázzunk, hogy a
csokoládé állaga ne váljon csomóssá, ezért a tojásokat egyenként adjuk hozzá, és alaposan

keverjük el.
A lisztbe keverjünk egy csipet sót, valamint a darált dióbelet, majd 2-3 kanalanként
öntsük a csokoládékrémbe, alaposan keverjük el, amíg mindet hozzá nem kevertük. Ekkor
egynemű, közepes sűrűségű masszát kell kapnunk.
Vajjal kenjünk ki egy tepsit, amelynek az oldala nem magasabb 2 cm-nél. Öntsük,
simítsuk bele a sütemény masszáját.
190 C°-os sütőben 25-30 percig süssük. A sütemény állagát fogpiszkáló beszúrásával
ellenőrizhetjük. Akkor jó, amikor a tészta már nem ragad a fogpiszkálóra. Ha megsült,
borítsuk ki, hagyjuk kihűlni.
Vágjuk nagyobb kockákra, és hintsük meg porcukorral.
KÁVÉS DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók 9 darabhoz:
2 kávéskanál liszt
1/4 csésze (barna) cukor
3 evőkanál apróra vagdalt dióbél
1 kávéskanál őrölt fahéj
1-2 evőkanál azonnal oldódó kávépor
5 evőkanál vaj
1 csésze kristálycukor
2 nagy tojás
2/3 csésze zsírmentes joghurt
2 kávéskanál vaníliás cukjor
1/2 kávéskanál sütőszóda
kevés só
1,3 csésze liszt
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Vonjunk be egy 20x20 cm-es sütőformát olajjal, és
szórjuk be liszttel.
Keverjük össze a dióbelet a barna cukorral, fahéjporral, és a fele kávéporral egy kisebb
tálban.
A vajat mikrohullámú sütőben olvasszuk meg, egy nagyobb tálban. Ezután adjuk hozzá a
kristálycukrot, amit egy villával keverjünk el benne. Adjuk hozzá a két tojást is, és jól
keverjük el. Ezután a joghurtot, a vaníliás cukrot, sütőszódát keverjük bele, végül
megsózzuk. Most a lisztet, végül a maradék kávéport keverjük bele. Keverjük rendesen
össze, de ne keverjük túl a tésztát.
Előbb a tészta felét töltsük a sütőformába, ott megszórjuk a cukros-diós keverék felével. A
maradék tésztát óvatosan töltsük második rétegként a sütőformába, és azt is szórjuk meg a
maradék cukros dióval.
25 percig süssük, amíg belül is át nem sül. 10 percnyi hűtés után vágjuk 9 kockára a
süteményt.

KÖNNYŰ MAZSOLÁS DIÓS TEASÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1/4 csésze lágy vaj
2/3 csésze cukor
2 tojás
1 kávéskanál vaníliás cukor
2 csésze liszt
2 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál őrölt fahéj
1 csésze vagdalt dióbél
1 csésze mazsola
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
A vajat a cukorral, a tojással és a vaníliás cukorral verjük fel. Keverjük bele a lisztet,
sütőport, fahéjport, és dolgozzuk jól össze.
A dióbelet és a mazsolát a legvégén keverjük a tésztába.
Osszuk ketté a tésztát, és formáljunk belőlük két hosszabb rudacskát, kb. 4 cm-es
vastagságúakat.
Bezsírozott tepsin süssük meg, enyhén szét fognak terülni. 18-20 percig süssük, amíg meg
nem szilárdulnak. Ekkor éles késsel keresztben szeleteljük fel, és a szeleteket fektessük a
tepsibe. Így süssük még további 10 percig, hogy a szeletek egy kis színt kapjanak.
LÁGY SÜTEMÉNY
(tunéziai recept)
Hozzávalók mintegy 20 darabhoz:
12,5 dkg lágy vaj
12,5 dkg cukor
17,5 dkg liszt
1 tojás
1 csapott kávéskanál sütőpor
5-10 dkg sötét csokoládépasztilla
6 dkg durvára vágott dióbél
A vajból és a cukorból keverjünk krémet. Alaposan
keverjük el benne előbb a tojást, majd a lisztet, végül a sütőport. Addig keverjük, amíg a
nyerstészta egynemű nem lesz, és egy kicsit ragadós.
A dióbelet késssel vagdossuk darabokra, vagy nyújtófával törjük meg, erősen rányomva.
Keverjük a tésztába.
A tésztából meleg kézzel (így könnyebb) formáljunk valamivel nagyobb golyókat, mint
egy dió. A golyót vágjuk ketté, az egyik felét lapítsuk le, helyezzünk rá
csokoládépasztillát, és fedjük le a másik felével.

Nem ragadós sütőlapon vagy sütőpapíron 180 C°-on süssük ki, 9 perc alatt. Sütés után még
melegen szedjük ki, és egyenként hűtsük le.
Olyan süteményt kapunk, amelynek belseje lágy, csokoládés, a tésztája pedig kellemesen
dióízű.
MAMA DIÓS SÜTEMÉNYE
(francia recept)
Hozzávalók:
10 dkg liszt
12,5 dkg vaj
4 tojás
30 dkg cukor
25 dkg dióbél
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. A vajat lágyítsuk meg, a diót
törjük apróra.
Egy tálban keverjük össze a vajat, lisztet, cukrot, dióbelet,
valamint a tojások sárgáját.
A tojásfehérjét verjük szilárd habbá, és óvatosan keverjük a masszába.
Töltsük a nyerstésztát kivajazott sütőformába, és süssük háromnegyed óráig.
MAZSOLÁS PIROG
(grúz recept)
Hozzávalók:
1 kg liszt
2 pohár dióbél
2 pohár mag nélküli mazsola
1,5 csésze olvasztott vaj
2 pohár cukor
0,5 pohár cukorszirup
csipetnyi só
tojássárgája, tej
A mazsolát megmossuk, megtisztítjuk, kiszedjük a benne maradt száracskákat. Egy
serpenyőben felmelegítjük kevés olvasztott vajjal.
A dióbelet darabosra törjük, és a vajas mazsolához keverjük. Egy pohár cukrot is.
A lisztet egy tálba öntjük, a közepén mélyedés formázunk, csipetnyi sót szórunk bele, és
vizet öntünk a mélyedésbe. A lisztből vízzel tésztát gyúrunk.
A tésztát négy részre osztjuk, a négy darabot egyenként vékonyra nyújtjuk.
A tepsit kilisztezzük, befektetünk egy levél tésztát, bőven megkenjük olvasztott vajjal.
Egyenletes rétegben terítünk a tésztára diós keveréket. Erre jön a második, harmadik,

negyedik réteg tészta, ugyanígy, de a tetejére már nem diós keveréket kenünk, hanem
tejjel felvert tojássárgáját.
De előbb a tésztát kockákra vágjuk, és a második adag cukorból főzött sziruppal
megöntjük.
Megsütjük.
MÉZES DIÓS SÜTEMÉNY
(orosz recept)
Hozzávalók:
1 csésze méz
1 csésze porcukor
3 evőkanál vaj
1 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál fahéjpor
5-6 szem szegfűszeg, mozsárban megtörve
2,5 csésze liszt
0,5 csésze durvára vagdalt dióbél
reszelt narancshéj vagy citromhéj
A mézet egy nagyobb teáscsészében melegen megolvasztjuk, megfolyósítjuk.
A mézet egy tálban összekeverjük, összedolgozzuk a porcukorral, vajjal, sütőporral,
fahéjjal, szegfűszeggel, kevés reszelt narancs- vagy citromhéjjal, a darabos dióbéllel, végül
a liszttel.
Vajazott, lisztezett formába öntjük, és mérsékelten meleg sütőben sütjük meg. A kész
süteményt porcukorral szórjuk meg.
MÉZES MAZURKA
(lengyel recept)
Hozzávalók:
5 dkg folyékony méz
12 dkg porcukor
1,5 csésze darált dióbél
1 csésze mazsola
3 tojás
0,5 csésze liszt
1/4 kávéskanál sütőszóda
1 evőkanál ecet
1 evőkanál étolaj
A tojássárgáját a porcukorban dörzsöljük el. Keverjük hozzá a mézet, a darált dióbelet, a
mazsolát. Beleszórjuk, keverjük a lisztet. A sütőszódát az ecetben keverjük el előbb, aztán
keverjük a nyerstésztába. Gondosan átkeverjük.
A tojásfehérjéből habot verünk, és a habot keverjük óvatosan a nyerstésztába.

A nyerstésztát olajjal kikent tepsibe vagy serpenyőbe öntjük, és 180-190 C°-on 25-30
percig sütjük. A sütőből kivéve még melegen vágjuk kockákra. A tetejét porcukorral
szórhatjuk meg, ha akarjuk.
MINI DIÓS FELFÚJT
(Szent Patrick napi ír sütemény)
Ez a sokoldalú sütemény nemcsak délutáni teához ajánlható vajjal,
lekvárral, hanem sajtot is ehetünk hozzá, vagy pedig könnyű
főételként is ehetjük, salátatálhoz.
Hozzávalók 6 személyre:
3 csésze teljes őrlésű liszt
1/4 csésze barna cukor
1 kávéskanál sütőszóda
1 kávéskanál só
55 g vaj, 1-1,5 cm-es darabokra vágva
1 csésze pirított darabos dióbél
1 csésze teljes tej
1 nagyobb tojás
2 evőkanál melasz
Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra, és lisztezzünk ki egy nagyobb sütőlapot.
Egy tálban jól keverjük össze a lisztet, a cukrot, a sütőszódát és a sót. Kézzel gyúrjuk bele
a vajat, amíg a tészta nagyjából egyenletes állagú nem lesz. Ekkor gyúrjuk bele a dióbelet.
Egy kisebb tálban keverjük össze a tejet, a tojást és a melaszt, amíg egyenletes állagot nem
kapunk. A tejes keveréket apránként öntsük a tésztába, állandó gyúrás mellett, amíg
tésztánk közepesen kemény állagúvá válik.
Borítsuk ki a tésztát egy belisztezett deszkára, és ötször-hatszor egymás után nyújtsuk ki.
Végül vágjunk belőle 6 szeletet, és mindegyik szeletből formáljunk gömböt.
A gombócokat helyezzük a sütőlapra, arányos távolságban. A gombócokat nyomjuk meg,
hogy 7-8 cm magas, kerek zsömléket kapjunk. A zsömlék tetején éles késsel ejtsünk
kereszt alakú vágást.
Addig süssük, amíg kívülről aranybarnák nem lesznek, belülről pedig a beszúrt tű tisztán
nem jön ki. Ez kb. 30 perc.
Rácson hűtsük ki, és azon melegében, vagy kihűlés után szervírozzuk.
NARANCSOS TEASÜTEMÉNY (KULURÁKIA)
(görög recept)
Ez egy olyan kulurákia-recept, aminek nem vajas tészta az alapja, a
jellegét a narancs és a dió kombinációja adja. A recept szerinti vaj
mennyiségét nem szabad tovább csökkenteni, mert a jellegét veszíti el a
sütemény.

Hagyományosan porcukorral szokták megszórni, de egyéni ízlés szerint az is illik hozzá,
ha a rudacskákból nem karikát, hanem kiflit formálunk, és a végeit olvasztott
csokoládéba mártjuk.
Hozzávalók:
1/4 csésze apróra vagdalt dióbél
2 csésze liszt
3/4 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál sütőszóda
csipetnyi őrölt szegfűszeg
1 kisebb citrom leve
1 kisebb narancs leve
3/4 csésze cukor
2 evőkanál étolaj
6 evőkanál vaj
1 nagy tojás és egy másiknak a sárgája
1 evőkanál narancslé
A meghintéshez 2-3 evőkanál porcukor, de ez el is maradhat.
Melegítsük elő a sütőt, és egy száraz tepsiben egy rétegbe kiterítve 5-7 percig pirítsuk a
dióbelet, közben néhányszor rázzuk meg, hogy a pirulás egyenletes legyen. Végül vegyük
ki, és hagyjuk kihűlni.
Egy nagyobb tálban keverjük a liszthez a sütőport, a sütőszódát és a szegfűszeget.
Mixerben keverjük össze a cukrot a citromlével és a narancslével. Amikor már egyenletes,
keverjük bele a dióbelet és az étolajat is, végül öntsük ki egy kisebb tálba.
Tegyük a vajat a mixerbe, és dolgozzuk pelyhesre. Öntsük vissza a kis tálból a keveréket,
és keverjük bele a tojást, a tojássárgáját és a narancslevet is. Keverjük egyenletesre. A
lisztet apránként, fokozatosan öntsük és keverjük bele. Vigyázzunk, nehogy a tészta túl
kemény legyen.
A kész tésztát osszuk két részre, fedjük be zsírpapírral, és tegyük hűtőbe legalább másfél
órára.
Újból melegítsük fel a sütőt, és egy tepsit kenjünk ki étolajjal.
Az egyik tésztagolyónak a felét tegyük ki gyúródeszkára, a másik fele maradjon a
hűtőben. A deszkán a tésztából szaggassunk kisdiónyi darabokat, és formáljunk belőle 1015 cm-es nudlit. Ízlés szerint a nudlikat karikává, patkóvá vagy S alakba is formálhatjuk.
A tepsibe 5 cm távolságra rakjuk. Ha munka közben a tészta felmelegszik, és nehezebb
dolgozni vele, rakjuk vissza a hűtőbe, és vegyünk helyette egy hideg darabot.
A süteményt 10-12 percig kell sütni. A sütés végére a teteje aranybarna árnyalatot kaphat.
A tepsiben hűtsük ki, vagy 2-3 perc után kirakhatjuk rácsra is. Kihűlés után hintsük meg
porcukorral.

OROSZ TEASÜTEMÉNY
Hozzávalók 36 darabhoz:
25 dkg pirított dióbél
6 evőkanál kristálycukor
20 dkg lágy vaj
1/2 kávéskanál vaníliás cukor
2 csésze liszt
1/2 kávéskanál só
porcukor
A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő. A dióbelet robotgépben daráljuk meg, 2 evőkanál
porcukorral együtt.
Egy közepes méretű tálban keverjük a liszthez a sót.
A megmaradt 4 evőkanál cukrot keverjük össze a vajjal, krémesre. Könnyű, habos legyen.
Keverjük hozzá a vaníliás cukrot. A sós lisztet is keverjük bele, végül a cukros diót.
A tésztából 2,5 cm-es golyókat kell formálni. Helyezzük papírral vagy alufóliával bevont
sütőlapra. 20 percig süssük, világos barnára.
Amikor a sütőből kivettük, még forrón forgassuk meg porcukorban, és úgy hagyjuk
kihűlni. Amikor kihűlt, még egyszer forgassuk meg a golyókat a cukorban.
PALESZTIN TEASÜTEMÉNY
Hozzávalók:
20 dkg vaj
12 dkg cukor
2 evőkanál narancsvirág-víz (vagy citromvirág-víz)
(ha nincs, helyettesítsük narancslével, citromlével)
30 dkg liszt
8 dkg darált dióbél
6 dkg cukor
1 kávéskanál fahéjpor
1/2 evőkanál narancsvirág-víz
A vajat melegítsük szobahőmérsékletűre, lágyra. Jól keverjük össze 12 dkg cukorral és a
narancsvirág-vízzel, és verjük habosra.
Apránként keverjük hozzá a lisztet, egyszerre mintegy két kanálnyit, és keverjük
egyenletesre, mielőtt a következő adagot beleöntenénk. Végül olyan sűrűnek kell lennie,
hogy kézzel gyúrható legyen.
A tésztát tegyük hűtőbe, hogy jól áthűljön.
Ezalatt elkészítjük a diós tölteléket. Fontos, hogy a dióbelet a rendelkezésünkre álló
konyhaeszközökkel a lehető legfinomabbra daráljuk. Cukorral, fahéjporral, kevés
narancsvirág-vízzel keverjük össze, majd félretesszük.

Belisztezett deszkára helyezzük a pihentetett tésztát, kézzel apró darabokat csípünk ki
belőle, golyókká gömbölyítjük, és kerek lapokká nyomkodjuk.
A tölteléket kiskanállal adagoljuk ki a tésztalapokra. 160 C°-os sütőben 25 percig sütjük,
enyhén aranyszínűre, majd rácsra helyezve hűtjük ki.
PÁROLT PIROG
(orosz recept)
Hozzávalók:
6 evőkanál darált kétszersült
2 csésze tej
1 csésze darált dióbél
4 tojás
5 evőkanál cukor
1/2 csésze vaj
vaníliás cukor, só
A kétszersült-port forró tejbe áztatjuk, majd hozzákeverjük a cukrot, vajat, dióbelet, a
tojások sárgáját, a vaníliás cukrot. A tojásfehérjéből sóval habot verünk, és azt is a
süteménytésztába keverjük.
Egy edényt, amiben a pirogot párolni fogjuk, kikenünk vajjal, megszórunk kétszersültporral, és beleöntjük a nyers süteménytésztát. Lefedjük. Egy nagyobb lábasba, aminek az
aljára két csésze vizet öntöttünk, rácsra állítjuk.
Feltesszük a tűzre, és a víz forrásától számított öt perc múlva levesszük.
A párolt pirogot befőttel együtt kínáljuk.
PORTUGÁL DIÓS KOCKÁK
(Titia Albertina receptje az Azori szigetekről)
Hozzávalók 16 kockához:
1/2 csésze vaj
3/4 csésze cukor
1 tojás
1/2 kávéskanál vaníliás cukor
2 evőkanál tej
5 evőkanál portói
1 csésze darabos dióbél
1/2 csésze liszt
1/2 kávéskanál sütőpor
1 csésze porcukor
további 1 evőkanál vaj
A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő. Zsírozzunk és lisztezzünk be egy 23 cm-es sütőformát.
Egy nagyobb edényben keverjük krémmé a fél csészényi vajat a cukorral. Könnyű,habos
legyen. Üssük bele a tojást, keverjük bele a vaníliás cukrot, a tejet és 2 evőkanálnyi portói
bort.

A lisztet az apró darabos dióbéllel és a sütőporral keverjük össze, majd keverjük a
krémbe. A tésztát egyenletesen töltsük a sütőformába.
15-20 percig süssük, amíg a közepébe szúrt kés tisztán nem jön ki. A sütőből kivett
sütemény tetejét azonnal kenjük meg 2 evőkanál portói borral. Aztán várjunk, amíg
szobahőmérsékletűre hűl.
A süteményre mázat a porcukorból, egy kanálnyi vajból és egy kanálnyi portói borból
keverünk. Addig keverjük, amíg egyenletes, kenhető állagú nem lesz, ekkor kenjük a
kihűlt süteményre. Ha maradt darabos dióbelünk, szórjunk egy keveset a mázra.
SHERRYS DIÓS KOCKÁK
(amerikai recept, Marge Radtke séf receptje a Missouri
állambeli Hermann város Vintage vendéglőjéből)
Hozzávalók:
A tésztához:
2 csésze lágy vaj
1 csésze liszt
1/2 csésze barna cukor
2 evőkanál sherry
1 kávéskanál só
A töltelékhez:
2 tojás
1/2 csésze barna cukor
1/4 kávéskanál vaníliás cukor
1/2 kávéskanál sütőpor
1/2 csésze fehér cukor
1 kávéskanál sherry
2 evőkanál liszt
1,5 csésze vagdalt dióbél
kevés karamella, olvasztott cukorból
A sütőt 175-180 C°-ra melegítsük elő, és készítsünk elő egy 23x23 cm-es sütőformát, 5 cm
magas oldalfallal, zsírozzuk ki.
Keverjük össze a vajat, a barna cukrot és a sót. Géppel addig verjük, amíg habos nem lesz.
További keverés közben adjuk hozzá a lisztet és a sherryt.
20 percig süssük, aranybarnára, majd hagyjuk kihűlni.
Verjük fel a két tojást, adjuk hozzá a kétféle cukrot, a sherryt és a vaníliás cukrot.
Eldolgozás után a lisztet és a sütőport is keverjük bele. Végül a dióbelet.
Töltsük a tölteléket a kihűlt tésztára, és süssük 25-30 percig, mély aranybarna színűre.
Tegyük félre kihűlni, majd végjuk kb. 3-3,5 cm-es kockákra.
Szervírozáskor szórjunk a kockákra kevés karamellát, és a süteményes tányér mellé
készítsünk még egy pohárka sherryt.

SÖTÉT DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók:
5 tojás (külön a fehérje és a sárgája)
2/3 csésze cukor
1/3 csésze étolaj
4 kávéskanál fahéjpor
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg
2 evőkanál kakaópor (ha világosabb süteményt szeretnénk, 1 kanállal elég)
3 evőkanál brendi
1/2 kávéskanál borkősav
újabb 1/3 csésze cukor
1,5 csésze teljes őrlésű liszt
1,5 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál szódabikarbóna
1/4 kávéskanál só
1 csésze dióbél
néhány kávéskanál margarin és liszt a sütőforma előkészítéséhez
A sziruphoz:
3 csésze hideg víz
3 db fahéj
1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg
3 csésze cukor
1/2 kávéskanál borkősav
1 csésze méz
1,5 kávéskanál citromlé
A szirup 2-3 órával előbb is elkészíthető, ez esetben felhasználásig tegyük hűtőbe.
A sütemény elkészítése: A dióbelet törjük meg, és 170-180 C°-ra felmelegített sütőben
pirítsuk néhány percig.
Egy nagyobb tálban keverjük össze a lisztet, a sütőport, a szódabikarbónát és a sót, és
tegyük félre.
A tojások sárgáját keverjük el, lassan adagolva hozzá a 2/3 csésze cukrot. Addig keverjük,
amíg sűrű, fényes nem lesz. Keverjük bele az étolajat. És a fahéjport, a szegfűszeget, a
kakaóport és a brendit. Tegyük félre.
A tojásfehérjéhez adjuk a borkősavat, és verjük kemény habbá. Aztán fokozatosan szórjuk
bele az 1/3 csésze cukrot, és folytassuk a keverést, amíg a hab kissé fényes, vastag állagú
nem lesz, majd tegyük félre.
A tojássárgájás keverékhez keverjünk fél csészével a lisztkeverékből, aztán öntsük hozzá a
fehérjehabot, valamint a maradék lisztkeveréket. Addig keverjük, amíg tökéletesen el
nem keveredik. Végül a diót keverjük bele. A keverék térfogata kissé lecsökken, állaga
likacsos lesz.
Borítsuk a tésztát 25 cm-es kerek, kimargarinozott, kilisztezett tortaformába, és a tetejét

egyengessük el. Jó, ha a buborékok részben felszakadnak. 45 percig süssük, ezalatt
elkészíthetjük a szirupot.
Egy közepes méretű lábasban forraljuk fel a fahéjas, szegfűszeges vizet. Négy percig
forraljuk, fedő alatt. Keverjük a borkősavat a cukorba, és öntsük a forrásban lévő vízbe.
Amikor újból forr, tegyük takarékra, és fedő alatt főzzük további 7 percig. Keverjük bele
a mézet, újból forraljuk fel, és főzzük a forrástól 10 másodpercig. Amikor levettük a
tűzről, akkor öntsük bele a citromlevet, és hűtsük ki vízfürdőben. Ez úgy a legkönnyebb,
ha a mosogatóba engedünk hideg vizet, és beleállítjuk a lábast.
Összeállítás: A kisült süteményt azonnal vágjuk kockákra vagy más alakú darabokra. A
kihűlt szirupot töltsük a sütemény tetejére. 3-5 percig töltögessük, hogy eloszoljon.
Hűtsük ki a süteményt teljesen. Felszolgálás előtt 5-10 perccel rakjuk ki egy tálra.
STILTONSAJTOS SZABLÉ
(francia recept)
Hozzávalók 20 darabhoz:
12,5 dkg stilton, rokfort vagy más kenhető sajt
10 dkg vaj
25 dkg liszt
25 dkg apróra vagdalt dióbél
2 érett körte
kevés citromlé
1,25 dl tejszín
só, bors
és még végül is kell kenhető sajt
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
A sajtot a vajjal 2-3 percig verjük géppel. Folyamatosan keverve adjuk hozzá a lisztet és a
dióbelet. Sóval, borssal ízesítsük. Amikor a keverék egynemű tésztává áll össze, belisztezett
sima felületre borítsuk ki. Nyújtsuk ki, és szaggatóval, vagy akár egy megfordított
pohárral vágjunk belőle 20 darabot.
20-25 percig süssük, aranyszínűre, majd hagyjuk kihűlni.
A körtéket vágjuk negyedekre, magozzuk ki, szeleteljük vékonyra. Citromlevet
csöpögtessünk a körteszeletekre.
A szablékat kenjük meg ugyanolyan vagy másféle kenhető sajttal, és borítsunk rá
körteszeleteket.
Ilyent még nem ettünk. De később újra ehetünk belőle, mert dobozban három napig jól
eláll.

SÜTEMÉNY TAHINIVEL
(török recept)
A tahini a Közel-Kelet elterjedt konyhai nyersanyaga.
Tulajdonképpen őrölt szezámmag, szezámmagból
készült krém.
Hozzávalók:
1 pohár porcukor
1 pohár tahini
20 dkg szobahőmérsékletű margarin
1 tojás
1 csomag vaníliás cukor
4 pohár liszt
2 evőkanál darált dióbél
Mixerrel keverjük össze a porcukrot a tahinivel, majd a margarint is hozzádolgozzuk.
Utána a tojás sárgáját, majd a vaníliás cukrot.
A liszt fokozatos hozzáadásával (lehet, hogy 3,5 pohárnyi is elég) kemény tésztát
készítünk.
Diónyi golyókat formálunk a tésztából, és ellapítjuk. Tojásfehérjével megkenjük, és darált
dióbéllel vastagon megszórjuk. (A képen darabos dióbéllel látható.)
175 C°-ra előmelegített sütőben 15-25 percig sütjük, de 15 perc után a hőfokot
csökkenthetjük. Addig sütjük, amíg a képen látható színt nem kapja süteményünk.

SZABLÉ
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
13 dkg lágy vaj
8-9 dkg cukor
18 dkg liszt
8 dkg darabosra vagdalt dióbél
vaníliás cukor
A vajat és a cukrot keverjük egyenletesen fehéres krémmé.
A lisztbe keverjük bele az apró darabos dióbelet és a vaníliás cukrot.
A krémet és a lisztet keverjük össze, hogy szilárd tésztát kapjunk, majd 2-3 órán keresztül
tartsuk a hűtőszekrényben.
A tésztából formáljunk 20-30 golyót, és helyezzük sütőlapra. 170-180 C°-os sütőben 15-20
percig süssük.
Könnyű, ropogós, dióillatú süteményt kapunk, kávé mellé kiváló.
Megjegyzés: A dió mellett kevés pekándiót vagy mandulát is beletehetünk, ha egyénibb
ízre vágyunk.
SZABLÉ 2
(francia recept)
Hozzávalók 40 darabhoz:
20 dkg vaj
20 dkg porcukor
1 dkg oldható kávépor
27 dkg liszt
20 dkg darált dióbél
40 db szép, feles dióbél dísznek
2 tojás
aprószemű só
A vajat lágyítsuk, de ne olvasszuk meg a mikróban, utána verjük fel kissé, krémes
állagúra. Adjuk hozzá a porcukrot és a kávét, és géppel keverjük meg alaposan.
Öntsük hozzá a liszt negyedrészét, és üssük bele az egyik tojást. Most is keverjük jól össze,
krémesre.
Öntsük hozzá a többi slisztet is, és addig keverjük, amíg tésztánk rugalmas nem lesz, de ne
tovább. Ekkor dolgozzuk bele a dióbelet.

Terítsük ki a tésztát vastagra, borítsuk be fóliával, csomagoljuk be, és
tegyük hűtőbe két órára. (Ilyen állapotban akár egy hétig is
eltarthatjuk.)
Nyújtsuk ki vékonyra a tésztát, szaggassunk belőle karikákat. Rendezzük
sütőpapírral bélelt tepsire. Készítsünk aranyozást a tésztára. A második
tojást egyben verjük fel, kevés aprószemcsés só hozzáadásával, addig
verjük, amíg a só fel nem oldódik. Az első aranyozás után, amikor az
megszáradt a tésztán, másodszor is aranyozzuk be. A szép dióbeleket most
helyezzük a szablék közepére.
A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő, és az előmelegített sütőben a tészta vastagságától függően
12-15 percnyi sütés elég.
Amikor megkóstoljuk, meglepve észleljük, hogy a kávé íze milyen jól harmonizál a dió
ízével.
TÉLELEJI SÜTEMÉNY
(francia recept)
Az ősz már elillant, hamarosan igazi tél lesz.
Délutáni forró teához süssünk téleleji süteményt.
Diót, mandulát, almát tartalmaz, amik
koleszterinmentesek, a magvak omega-3
zsírsavakban gazdagok, energiadúsak.
Hozzávalók:
3 tojás
12,5 dkg liszt
1 tasak sütőszóda
2 nagy evőkanál mandulapor (előre elkészített mandulapüré is jó)
1-2 dl víz
7,5 dkg cukor
8 dkg dióbél
3 alma
Az almák magházát vágjuk ki, húsát vágjuk egészen vékonyra. A dióbelet vágjuk kisebb
darabokra.
Egy tálban verjük fel a tojásokat, majd keverjük hozzá a lisztet, a sütőszódát. Alaposan
dolgozzuk el, hogy ne maradjon benne csomó.
Keverjük bele a mandulalisztet annyi vízzel, hogy sima tésztát kapjunk. A sima tésztába
keverjük a cukrot, a dióbelet, az almaszeleteket.
Vajazzunk ki egy hosszúkás süteménysütő formát, és töltsük bele a tésztát. 180 C°-os
sütőben 35-40 percig süssük, addig, amíg a teteje aranyszínű nem lesz. Kés beszúrásával is
ellenőrizzük, belül is megsült-e.

VAJAS SÜTEMÉNY DIÓVAL
(német recept, Sabine Scheller receptje)
Hozzávalók kb. 60 db-hoz:
32 dkg liszt
28 dkg barna cukor
22,5 dkg sűrű, zsíros tejföl (németül Schmand)
12,5 dkg vaj
10 dkg vagdalt dióbél
2 tojás
1 kávéskanál sütőszóda
1 kávéskanál vaníliás cukor
1/2 csomag sütőpor
1/2 kávéskanál só
a díszítéshez:
cukormáz
60 db feles dióbél
Miközben a liszthez hozzákeverjük a sütőszódát, a sütőport és a sót, melegítsük elő a sütőt.
A tepsibe terítsünk sütőpapírt.
Egy tálban keverjük habosra a vajat a cukorral, majd keverjük bele a két tojás sárgáját és
a vaníliás cukrot is. A lisztet és a zsíros tejfölt is adjuk hozzá, végül a vagdalt dióbelet.
A tésztából kávéskanálnyi darabokat szaggatunk, és a sütőlapon 5 cm távolságban rakjuk
le. 10-12 percig sütjük, amíg enyhén barnulni nem kezd. Sütés után egy rácsra tesszük
kihűlni.
A kihűlt süteményeket díszítjük cukormázzal és egy-egy feles dióbéllel.
VANÍLIÁS-DIÓS KIFLI
(német recept)
Hozzávalók:
55 dkg liszt
10 dkg darált dióbél
42 g vaj
14 dkg cukor
a sütés után: 1 csomag vaníliás cukor
A hozzávalókból a szükséges vízzel tésztát gyúrunk. Egy órán át
hűtőben pihentetjük. Egyenletes rudacskákat sodrunk belőle, amelyeket ízlés szerinti
hosszúságú kiflicskékre vágunk.
Sütőben 180 C°-on aranysárgára sütjük.
Még melegen hintjük meg vaníliás cukorral.

ZABOS KEKSZ CSOKOLÁDÉVAL, DIÓVAL
(spanyol recept)
Hozzávalók 110-120 darabhoz (galettához):
2 csésze vaj
4 csésze liszt
2 evőkanál sütőszóda
2 csésze cukor
5 csésze zabliszt
40 dkg csokoládépehely
2 csésze cukor
1 kanál só
4 tojás
2 kanál sütőpor
2 kanál vaníliakivonat
3 csésze darabos dióbél
A vajból a cukorral együtt verjünk krémet. Keverjük a krémbe a tojásokat és a vaníliát.
Majd sorban a lisztet, a zablisztet, sót, sütőport, sütőszódát. Végül a csokoládépelyhet és a
diót.
Amikor tésztánkat egyenletesre kevertük, szaggassunk belőle kisebb golyókat, amiket úgy
rendezzünk tepsire, hogy 4-5 cm-es hézag maradjon közöttük, mert sütés alatt laposra
fognak terülni.
180 C°-on nem sokáig kell sütni, 10-15 perc elég.
A dió leírása és botanikája

Aprósütemények, bonbonok
Vázlat:
Csokoládés diós sütőtökös sütemény
Diókrémes aprósütemények
Diós bonbon
Diós falatkák
Diós golyócskák
Diós kávés apró falatok
Diós kockák
Diós kockák 2
Diós mézes papucsok
Diós rumgolyók
Diós vajas sütemény
Édes aprósütemény
Finikia

Juharszirupos diós falatok
Kávécsemege
Orosz diós golyók
CSOKOLÁDÉS DIÓS SÜTŐTÖKÖS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók 5 adag süteményhez:
1/2 csésze étolaj
2 csésze cukor
1 tojás
40-45 dkg pürévé tört sütőtök
2,5 csésze liszt
csipetnyi gyömbérpor
1 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál sütőszóda
1 kávéskanál szerecsendió
1 kávéskanál fahéj
1 kávéskanál só
1 csésze csokoládéreszelék
1/2 csésze vagdalt darabos dióbél
Az étolajat és a cukort mixerrel jól keverjük el. Keverjük hozzá a tojást is, utána pedig a
sütőtök húsát.
Egy nagyobb tálban keverjük össze a száraz hozzávalókat, a csokoládé és a dióbél
kivételével.
A tökös keveréket keverjük a lisztes keverékhez. Keverjük át, de ne keverjük túl. Végül a
csokládét és a diót is keverjük bele.
Zsírozzunk ki egy sütőlapot, és a nyers süteményből kávéskanálnyi adagokat cseppentsünk
rá. 180 C°-on 15-20 percig süssük, amíg aranybarna színt nem kap.
DIÓS BONBON
(spanyol recept)
Hozzávalók 24 db-hoz:
24 db négyzetes alakú ostyalap
10 kanál darált kristálycukor
10 dkg darabosra tört dióbél
mandulaolaj
35 dkg bevonó csokoládé
kevés finom porcukor
1/2 csomag kakaóvaj
apró drazsé, díszítésnek
A hozzávalók nem mindegyike található meg egy hazai háztartásban. De Magyarországról
évente sokezren nyaralnak Spanyolországban. Eme szerencsés ismerőseinket kérjük meg,
hogy emlékként mandulaolajat és kakaóvajat hozzanak nekünk onnan.

A darált cukrot helyezzük egy serpenyőbe, és nedvesítsük meg egy kanál vízzel. Tegyük fel
a tűzre, és karamellizáljuk meg. Adjuk hozzá a darabos dióbelet is, és keverjük meg
alaposan egy fakanállal.
Egy hideg márványlapot enyhén kenjünk ki mandulaolajjal, és öntsük rá a diókaramellát.
Amikor megszilárdult, a lapról szedjük fel, és egy mozsárban törjük apróra, tésztaszerűre.
Öntsük ki, keverjük hozzá a porcukrot, és nyújtsuk ki.
Vágjuk a cukortésztát négyzetekre, helyezzük az ostyalapokra, és hagyjuk megszáradni.
A bevonó csokoládét vízfürdő fölött lassú tűzön olvasszuk meg, együtt a kakaóvajjal.
Hagyjuk langyosra hűlni. Amikor langyos, de még nem szilárdult meg, a bonbonokat
mártsuk meg benne.
Helyezzük a bonbonokat papírformákba, és díszítsük színes drazsészemekkel.
DIÓKRÉMES APRÓSÜTEMÉNYEK
(francia recept)
Hozzávalók 6 aprósüteményhez:
4 dkg cukor
3 dkg pörkölt, cukros mandula
5 dkg olvasztott vaj
1 kávéskanál élesztőpor
5 dkg liszt
4 dkg diókrém
A diókrémhez:
ugyanannyi dió, mint cukor és méz együtt (a méz a
cukor egytizede legyen), kevés vaníliával ízesítve
A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő.
Az aprósütemény hozzávalóit a fenti sorrendben
keverjük össze. Süteménytartó papírokra szedünk a tésztából falatnyi darabokat. A
papírokat legeljebb háromnegyedrészt szabad megtölteni.
12 percig süssük, és mielőtt megennénk, a sütőlapról leszedve hűtsük ki.
Téli vasárnapokra ajánlott, a reggeli tea mellé.

DIÓS FALATKÁK
(francia recept)
Hozzávalók 30-36 db-hoz:
10 dkg étcsokoládé
15 dkg porcukor
13 dkg darabos dióbél
szép feles dióbelek, díszítésnek
2 evőkanál rum
2 evőkanál tejszín
3 evőkanál kakaópor
A csokoládét egy tálban vízfürdő felett megolvasztjuk, 2-3 evőkanál vízzel, majd levesszük
a tűzről. Hozzáadjuk a tejszínt, a rumot, a porcukrot és a darabos dióbelet.
Alaposan összekeverjük, és hűvösre tesszük, hogy megkeményedjen.
Formáljunk apró golyókat a csokoládémasszából, és forgassuk meg kakaóporban.
Mindnek a tetejére nyomjunk egy szép darab dióbelet.
Bonbonos papírban szervírozzuk.
DIÓS GOLYÓCSKÁK
(német recept)
Hozzávalók:
20 dkg vaj
40 dkg liszt
15 dkg cukor
csipetnyi só
1 tojás
20 dkg dióbél (apró darabos és feles)
10 dkg marcipánmassza
10 dkg eperzselé
10 dkg keserű csokoládé

1 evőkanál kókuszzsír
A vajat kisebb darabokra vágjuk, egy tálba tesszük. A lisztet, cukrot és a tojást
hozzáöntjük, és egy bő csipetnyi sóval megszórjuk. Ujjheggyel, majd teljes tenyérrel
dolgozzuk össze, tésztává gyúrjuk. Alufóliával leborítjuk a tésztát, és egy óráig hűtőben
pihentetjük.
Ezalatt diós tölteléket készítünk. A marcipántésztát felaprítjuk, és villával összetörjük.
Darabos dióval és eperzselével keverjük.
Amikor a tésztát újból elővesszük, kb. 50 apró golyót szaggatunk belőle. Ellapítjuk, és
minden tésztalapra fél kávéskanálnyi diós tölteléket teszünk. Újból golyóvá formáljuk.
Sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és minden golyóra egy feles dióbelet nyomunk.
200 C°-os sütőben 20 percig sütjük. Sütés után a tepsiben, a sütőpapíron hűtjük ki.
A csokoládét a kókuszzsírral együtt olvasztjuk meg, vízfürdő fölött. A folyékony
csokoládét vékony szálban csurgatjuk a kisült süteményre. Vagy csepegtethetjük.
Nagyon finom, ezért nagyobb ünnepekre, például karácsonyra ajánlott.
DIÓS KÁVÉS APRÓ FALATOK
(francia recept)
Hozzávalók:
20 dkg vagdalt dióbél
4 tojás fehérje
18 dkg olvasztott vaj
15 dkg porcukor
10 dkg liszt
A mázhoz:
2 kávéskanál erős feketekávé
8 dkg porcukor
2 tojás sárgája
5 dkg dióbél
A sütőt közepesnél némileg enyhébbre melegítsük elő.
Az olvasztott vajjal keverjük el a cukrot. Amikor a keverék homogén, keverjük hozzá a
dióbelet és a lisztet.
A tojásfehérjéből verjünk kemény habot, csipetnyi sóval.
A tojáshabot óvatosan keverjük a lágy tésztába.
Vajjal kikent, liszttel beszórt sütőformába töltsük a tésztát, és félóráig süssük a sütőben.
Amikor megsült, borítsuk ki egy rácsra, azon hűtsük ki.
Amíg hűl, a tojássárgáját a porcukorral és a kávéval verjük fel. A kihűlt süteményre
kenjük, és a süteményt rögtön vágjuk kockákra. Minden kockára nyomjunk egy szép
dióbelet.

A máz megkeményedéséhez kb. 1 óra kell. Utána tehetjük kis süteményes papírokra a
kockákat. Egy jó kávé mellé szolgáljuk fel.

DIÓS KOCKÁK
(német recept)
Hozzávalók 150 db-hoz:
25 dkg vaj vagy margarin
20 dkg cukor
2 csomag vaníliás cukor
4 tojás
2 evőkanál tej
30 dkg darált dióbél
25 dkg rozsliszt
1 csomag sütőpor
kevés vaj és liszt
még 20 db feles dióbél
3 kávéskanál oldható kávépor
35-40 dkg porcukor
3-4 evőkanál borpárlat (vagy víz)
A vajat a cukorral és a vaníliás cukorral krémmé keverjük. Hozzáadjuk a tojásokat és a
tejet.
A darált dióbelet a liszttel és a sütőporral keverjük össze, majd ezt a keveréket
összekeverjük a krémmel. Az így kapott tésztát kivajazott, kilisztezett sütőlapra terítjük.
200 C°-ra előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük. Amikor megsült, kivesszük a sütőből,
és hagyjuk kihűlni.
Az oldható kávéport három evőkanál vízben feloldjuk. A porcukorral és a borpárlattal
sima, egyenletes tortamázat keverünk belőle, és a süteményre kenjük.
A szép dióbelet elosztva rárakjuk, majd hagyjuk a mázat megszáradni.
A süteményt 3 cm-es kockákra szeleteljük.
Dehát a tésztánk túl sok. Mi legyen a többivel? Készítsünk belőle diótortát!

A tészta második felét egy 26 cm-es tortaformában fogjuk kisütni.
Vágjuk vízszintesen félbe, és a két réteg tészta közé kenjünk 40 dkg tejszín habjából, 2
kávéskanál oldható kávéporból és két csomag vaníliás cukorból vert kemény habot. Ez
lesz a torta krémje. A torta tetejét pedig ugyanúgy szép dióbél-darabokkal díszítjük, mint
a kockákat.
DIÓS KOCKÁK 2
(spanyol recept)
Hozzávalók:
darált dióbél
keksz
sűrített tej
citromlé
Nemcsak a dióbelet, a kekszet is ledaráljuk. Ahhoz, hogy tésztát kapjunk, a dióbelet és a
kekszet édes kondenzált tejjel keverjük össze, sűrű állagúra. Egyenletes vastagságúra
nyújtjuk, és kockákra vagdaljuk.
Kész. De ha akarjuk, dekorálhatjuk, vagy cukormázzal is bevonhatjuk.
DIÓS MÉZES PAPUCSOK
(francia recept)
Hozzávalók 15-20 darabhoz:
15 dkg pohánkaliszt
10 dkg búzaliszt
1 kávéskanál fahéjpor
10 dkg vaj
10 dkg cukor
1 tojás
6 dkg darabos dióbél
1 nagy evőkanál méz
A kétféle lisztet keverjük össze, és keverjük bele a fahéjat is.
Egy másik tálban pedig a vajat és a cukrot.
Kézzel dolgozzunk. A cukros vajat kisebb adagokban gyúrjunk a liszthez. A célunk durva,
homokszerű állagú tészta készítése. Amikor az összes cukros vajat a liszthez kevertük, ha
közben időre van szükségünk, a tésztát hűtőben pihentethetjük. Amikor a munkát
folytajuk, ugyancsak kézzel dolgozzuk a tésztába a tojást is. Addig gyúrjuk, amíg össze
nem áll a tészta.

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Ezalatt elkészítjük a
tölteléket. A diót apróra vagdossuk, hozzáöntjük a
mézet, és jól összekeverjük.
A tésztát kinyújtjuk. Egészben, vagy ha nincs elég
nagy helyünk, több kisebb darabban. Mintegy 7 cm-es
karikákat szaggatunk belőle. A lapok egyik felére
tesszük a tölteléket, egy kávéskanálnyit. A tészta
szélén kevés szabad helyet hagyunk.
A lap másik felét a töltelékre hajtjuk, így alakul ki a
papucs. Félkörben ujjheggyel nyomjuk össze a szélét.
Sütőlapon 25-30 percig süssük.
A legjobb langyosan fogyasztani, ilyenkor harmonizál legjobban a méz és a dió íze.
DIÓS RUMGOLYÓK
(amerikai recept)
Hozzávalók:
0,5 kg jó minőségű keksz
2 csésze darált dióbél
3 csésze porcukor
10 dkg jó minőségű sötét étcsokoládé
1/4 csésze rum
A diós rumgolyók nagyon hasonlóan készülnek, mint az iménti spanyol diós kockák.
A kekszet a dióbéllel együtt darálhatjuk le, nagyon apróra. Öntsük egy tálba, és öntsünk
hozzá 2 csésze porcukrot. A csokoládét tördeljük kisebb darabokra, és azt is tegyük a
tálba.
A tál tartalmát villával jól keverjük össze. Öntsük hozzá a rumot, és addig keverjük, amíg
egyformán nedves nem lesz mindenhol. Ha maradnak a keverékben száraz részek, még
egy kis rumot önthetünk hozzá.
Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral. Formáljunk a diós-kekszes keverékből kisebb
golyókat, forgassuk meg a maradék cukorban, és helyezzük a tepsire.
A golyókat legalább egy órán át hagyjuk állni, de lefedve 3 napig is minőségromlás nélkül
eltarthatjuk.
DIÓS VAJAS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1 csésze liszt
1/2 csésze kukoricakeményítő
1/2 csésze porcukor
3/4 csésze szobahőmérsékletű vaj

1/2 csésze durvára vagdalt dióbél
A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő. A lisztet keverjük össze a kukoricakeményítővel és a
porcukorral egy nagyobb tálban. Adjuk hozzá a vajat is, és jól dolgozzuk össze. Keverjük
bele a darabos dióbelet is.
Kivajazott sütőlapra szaggassunk a tésztáből kávéskanálnyi kerek darabokat.
20 percig süssük, amíg a sütemény enyhén barnulni nem kezd.
Aki kipróbálta ezt a receptet, kétharmaduk úgy nyilatkozott, hogy máskor is fog ilyent
sütni.
ÉDES APRÓSÜTEMÉNY
(brazil recept, Gabriela édes aprósüteménye az ilhéusi
Vesúvio bárból)
Hozzávalók:
A mázhoz:
20 dkg tejcsokoládé
A tésztához:
20 dkg margarin
1 csésze liszt
1/2 csésze cukor
1/2 csésze darált dióbél
1/2 kávéskanál vaníliás cukor
csipetnyi só
A díszítéshez:
darabos dióbél
pirított maniókaliszt
Az eredeti receptben Gabriela brazil, Doriana Culinaria márkájú margarint ajánl. Mivel
ez Európában nehezen szerezhető be, használjunk helyette hazait. A pirított
maniókalisztet pedig hagyjuk el.
Egy tálban keverjük el a margarint, a cukorral és a vaníliás cukorral egyenletesen
habosra. Keverjük bele a dióbelet, adjunk hozzá egy csipetnyi sót, lisztet pedig óvatosan,
ne túl sokat.
A tésztát félórára tegyük hűtőbe.
Melegítsük elő a sütőt közepesen melegre, 180 C°-osra.
Belisztezett gyúródeszkán vagy más felületen nyújtsuk 1 cm vastagra a tésztát, és
süteményformával szaggassunk belőle kisebb darabokat, például a képen látható
hosszúkás formájúakat.
Húsz percig süssük, majd hagyjuk kihűlni.
A tejcsokoládét olvasszuk meg vízfürdő fölött, és mártsuk meg benne az
aprósüteményeket. Helyezzük alufóliára, díszítsük nagyobb, darabos dióbéllel. Most

hinthetjük meg pirított maniókaliszttel, de ez el is maradhat.
Amikor a csokoládémáz megszilárdult, már kínálhatjuk is a bár közönségének, csúszik rá
az ital.
FINIKIA
(görög diós sütemény)
Hozzávalók:
1 csésze vaj
3 csésze liszt
1/3 csésze (hűtött) narancssűrítmény
1 csésze cukor
1/2 csésze víz
1 kávéskanál fahéjpor
10 dkg méz
még cukor
2 kávéskanál sütőpor
darált dióbél
1/2 kávéskanál sütőszóda
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Nem sorolom fel újból, sorrendben az első 6 hozzávalót
keverjük, dolgozzuk össze, hogy közepes sűrűségű tésztánk legyen. Olyan, ami nem ragad
a kezünkhöz. Ha ragad, adjunk még kevés lisztet hozzá.
Amikor a tésztát megfelelőnek érezzük, kézzel szaggassunk belőle diónyi darabokat, és
ovális alakúra formálva helyezzük sütőlapra. 25 percig süssük.
Amíg a sütemény sül, készítsük el a szirupot mézből, cukorból, forró vízből. Forraljuk
együtt 5 percig.
A megsült, kihűlt süteményeket forgassuk meg a szirupban, és szórjuk meg darált
dióbéllel.
Hadd álljon felhasználásig.
JUHARSZIRUPOS DIÓS FALATOK
(amerikai recept)
Hozzávalók 3 személyre:
1 csésze cukor
1/2 csésze lágy vaj
1/2 csésze tejszín
1 tojás
1 kávéskanál juharszirup
2 csésze liszt
1/2 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál sütőszóda
1/2 kávéskanál só
1 csésze vagdalt, darabos dióbél

A mázhoz:
2 csésze porcukor
1 evőkanál tejszín
1 evőkanál juharszirup
1-2 evőkanál tej
Amerikában nagyon szeretik a juharszirupot. Ha itthon hirtelen nem jutnánk hozzá,
használjunk helyette sűrű gyümölcsszörpöt, hazai gyümölcsből.
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Egy tálban keverjük össze a cukrot, vajat, tejszínt, tojást
és a juharszirupot. Géppel 1-2 percig kell kevernünk, hogy krémet kapjunk.
A gép fordulatszámát lecsökkentve adjuk hozzá a többi hozzávalót, kivéve a diót. 1-2
percig keverve újból egyenletes állagú masszát kapunk. A dióbelet kézzel keverjük bele.
Formáljunk a tésztából kisebb csomókat, és rakjuk kivajazott sütőlapra. 10-13 percig
süssük, aranybarnára, majd kivéve várjuk meg, amíg teljesen kihűl.
Mázat készítünk. A máz hozzávalóit - a tejet kivéve - géppel összekeverjük. Alacsony
fordulaton dolgozzunk, és az edény faláról mindig szedjük le, ami kicsapódik. A tejet a
végén adagoljuk hozzá, apránként, amíg a kívánt sűrűséget el nem érjük.
A mázat a kihűlt süteményekre kenjük.
KÁVÉCSEMEGE
(francia recept)
Hozzávalók:
30 db feles dióbél
10 dkg porcukor
10 dkg sötét csokoládé
1,5 evőkanál cukorszirup
3 evőkanál erős feketekávé
0,6 dl tejszín
A cukorszirupot és a tejszínt öntsük egy lábasba, és gyenge tűzön melegítsük. Amikor
meleg, adjuk hozzá a porcukrot, és addig keverjük, amíg krémet nem kapunk. Ízesítsük a
feketekávéval, és tegyük hűvös helyre két órára.
A csokoládét törjük darabokra, és vízfürdő fölött olvasszuk meg. Az olvasztott csokoládét
apró adagokban osszuk szét egy kiterített alufóliára. Még mielőtt a csokoládé
megszilárdulna, nyomjunk egy spatulyával kb. 3,5 cm-es lapokat belőle.
A megszilárdult csokoládélapokra osszuk a krémet. Legjobb egy csőrös kinyomón
keresztül. Mindegyiknek a tetejére nyomjunk egy dióbelet.
Válasszuk le az alufóliáról, és már szervírozhatjuk is.

OROSZ DIÓS GOLYÓK
Az orosz diós golyók kétféle ízesítésben készülnek, kakaósan és
vaníliásan.
Hozzávalók:
10 dkg darált dióbél
1 evőkanál sütőpor
22,5 dkg vaj
7 dkg cukor
Kávés ízesítéshez:
28 dkg liszt
2 dkg kakaópor
Vaníliás ízesítéshez:
30 dkg liszt
1 csomag vaníliás cukor vagy néhány csepp vanília-aroma
A vajat és a cukrot jól keverjük el. A dióbelet pedig a liszttel keverjük
össze. Ha vanília-aromát használunk, először azt cseppentsük a
dióbélre, és utána keverjük hozzá a lisztet.
Minden hozzávalót gyúrjunk alaposan össze, tésztává. A lisztnek
nyoma se maradjon.
A tésztát fektessük fólialapok közé, és úgy nyújtsuk egyenletesen
vastagra. Legalább félórára tegyük be a hűtőbe. Kivéve a tésztát kb.
80 darabkára vágjuk. A tésztadarabokból golyókat formálunk, és egy
tepsire rakjuk.
Megsütjük. Ha ízlik, és sokat akarunk csinálni, - az oroszok annyian
vannak, mint az oroszok, - reggeltől estig 8 adaggal is végezhetünk. A sok munkáért
kárpótolni fog, hogy addigra az egész ház vaníliaillatban fog úszni.

A dió leírása és botanikája

Lisztmentes sütemények lisztérzékenyeknek,
Cukormentes sütemények cukorbetegeknek
Vázlat:
Lisztmentes sütemények
- Babos desszert
- Diókorona
- Diós-csokoládés édesség
- Diós-narancsos édesség
- Diós csokoládé 1-2
- Diós kocka
- Diós rolád
- Diós stangli
- Gluténmentes diós sütemény
- Gluténmentes kalács
- Marcipánkeksz
- Panpepato
- Panpepato 2
- Rumos golyók
- Sütőtökcsemege
- Töktorta
Cukormentes sütemények
- Almás-diós koszorú
- Datolyás, diós szeletek
- Juharszirupos-diós sajtos sütemény
- Juharszirupos-vaníliás diós édesség
Vajmentes sütemények
- Vajmentes csokoládés diós sütemény

Lisztmentes sütemények
BABOS DESSZERT
(török recept)
Hozzávalók:
2 csésze előáztatott, majd megfőzött bab
2 csésze cukor
1 csésze apróra vagdalt dióbél
10 dkg vaj, szobahőmérsékletű
1 kávéskanál sütőpor
3 tojás
A díszítéshez: olvasztott csokoládé
Az egy éjszaka előáztatott babot addig főzzük, amíg könnyen szétnyomhatóvá fő. (Ha főtt
konzervbabot használunk, öblítsük jól le.)

Mérjünk ki a főtt babból két csészével egy tálba, és nyomkodjuk pürévé.
Ha túl száraz, kevés forró vízzel vagy tejjel hígítsuk.
A többi hozzávalót mixerrel dolgozzuk hozzá. Nedves állagú masszát kell
kapnunk.
Béleljünk ki egy kisebb (9x13 cm vagy kisebb) sütőformát
alumíniumfóliával, és töltsük fel a mixelt keverékkel.
150 C°-on süssük, egy órán át. Amikor kihűlt, próbáljuk kisebb darabokra vágni, vagy ha
lágy, kanállal vágjunk belőle darabokat. Tenyérrel formáljunk belőle golyókat, és tegyük
papírformába.
Olvasztott csokoládét csorgassunk rá, díszítésnek.
DIÓKORONA
(olasz recept)
Hozzávalók 6-8 személyre:
6 tojás
15 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
20 dkg főzőcsokoládé
10 dkg kandírozott narancshéj, darabokra vágva
10 dkg aszalt sárgabarack, darabokra vágva
20 dkg darált dióbél
kevés porcukor
kevés vaj
kevés liszt
de főleg kell egy dekoratív öntőforma
A tojások sárgáját a cukorral és a vaníliás cukorral keverjük habosra.
A főzőcsokoládét víz fölött olvasszuk meg, hagyjuk kicsit hűlni, majd keverjük jól el a
cukros tojássárgájával. Keverjük bele a dióbelet, a narancshéjat és az aszalt barackot is.
A tojásfehérjéből verjünk habot, és azt is keverjük óvatosan hozzá.
Öntsük a keveréket egy kivajazott, kilisztezett korona-alakú öntőformába, és 180 C°-on 40
percig süssük. Akkor borítsuk ki belőle, ha már langyosra hűlt. Megszitált porcukorral
hintsük meg.
Ezt a süteményt eltehetjük másnapra, akkor még jobb lesz.
DIÓS-CSOKOLÁDÉS ÉDESSÉG
(német recept, Sabine Scheller receptje)
Hozzávalók 30 db-hoz:
10 dkg darált dióbél
6 dkg porcukor
2 kávéskanál tojásfehérje

20 dkg enyhén keserű csokoládé
30 db feles dióbél
A darált dióbelet a porcukorral és a tojásfehérjével szilárd tésztává
keverjük. 20 percre a hűtőbe tesszük.
A tésztából 30 golyót formázunk, majd lelapítjuk.
A csokoládét vízfürdő fölött felolvasztjuk. A diótészta-darabokat egyenként az olvadt
csokoládéba mártjuk, és sütőpapírra helyezzük.
Mielőtt a csokoládé megkeményedne a diótésztán, egy-egy feles dióbelet nyomunk rá.
Hagyjuk jól kihűlni, mielőtt eltennénk. Több napig jól eláll.
DIÓS-NARANCSOS ÉDESSÉG
(spanyol recept)
Hozzávalók:
1 csésze dióbél
4 evőkanál cukor
4 evőkanál kukoricakeményítő
1 pohár rostos narancslé
3 tojás
3 evőkanál vaj
50 dkg narancs
kevés narancslekvár
Az alaptésztát a megdarált dióbélből, 3 evőkanál cukorból és fél pohár vízből keverjük.
Tortasütő forma aljába töltjük. A következő krémmel borítjuk:
Egy fazékban keverjünk el 1 evőkanál cukrot a narancslével és vízben oldott
kukoricakeményítővel. Melegítve sűrítsük be. A tűzről levéve a tojásokat és a vajat is
keverjük bele, majd hagyjuk kihűlni.
Helyezzük a diós alapra, és a tetejére a gerezdekre szedett narancsot. Kenjük be
narancslekvárral, és egy percre tegyük forró sütőbe. Melegen szervírozzuk.
DIÓS CSOKOLÁDÉ
(brazil recept)
Brazília nem igazán diótermelő ország. A kontinensnyi államnak talán a
legdélebbi területein fordulhat elő egy-két házikerti diófa. Dehát mit
csináljunk, ha a legjobb diós csokoládé receptet tőlük kapjuk, kóstoljuk meg!
Hozzávalók:
25 dkg darált dióbél
1 doboz édes sűrített tej
2 púpozott evőkanál kakaópor
2 evőkanál vaj
A díszítéshez: kevés kakaópor, néhány darab dióbél

Egy lábasban keverjük össze a hozzávalókat. Tegyük föl gyenge tűzre melegedni, közben
állandóan keverjük. Akkor jó, ha a lábas alját meglátjuk. Ekkor még két percig tovább
keverjük.
Öntsük ki egy vágólapra, és hagyjuk teljesen kihűlni. Az se baj, ha másnapig pihen.
Vajazzuk be a kezünket, és a csokoládéból formázzunk kisebb golyókat, akkorákat,
amekkora egy kis papírcsészébe belefér. Forgassuk meg a golyót maradék kakaóporban,
tegyük csinos papírformába, és nyomjunk a golyókra egy-egy darab dióbelet.
A brazil diós csokoládé portugál eredetű. Itt a portugál eredetije:
DIÓS CSOKOLÁDÉ 2
Hozzávalók:
1 csésze darált dióbél
1 doboz édes sűrített tej
2 tojás
1 evőkanál kakaópor
továbbá darabos dióbél
és olvasztott csokoládé
A darált dióbelet, a sűrített tejet, a tojást és a kakaóport keverjük jól össze, majd
melegítsük a mikrohullámú sütőben 6-8 percig, magas fokozaton. Közben két percenként
vegyük ki és keverjük jól össze.
Újból keverjük meg, majd hagyjuk kihűlni.
Formáljunk kerek falatkákat belőle, és mártsuk vízfürdő fölött olvasztott csokoládéba.
(Ha a csokoládé túl sűrű, kevés tejjel tehetjük folyékonyabbá.) Dióbél-darabokkal
díszítsük, süteményes papírra helyezzük.

DIÓS KOCKA
(belga recept)
Hozzávalók:
25 dkg mandulaliszt
15 dkg porcukor
2 tojás fehérje
40 dkg vaj
15 dkg darált dióbél
4 evőkanál méz
5 evőkanál narancsvirág-víz
2 csepp vaníliakivonat
és még néhány darab feles dióbél
Egy tálban keverjük össze a porcukrot, a mandulalisztet és a tojásfehérjét. Sima, könnyen
dolgozható tésztává.
A tésztát vegyük kettőbe, szórjuk meg porcukorral, és tegyük félre. Ezalatt elkészítjük a
tölteléket.
A vajból harminc dekányit a darált dióbéllel keverjünk jól össze egy tálban, és a maradék
vajat is keverjük hozzá. Végül a vaníliakivonatot is cseppentsük bele, és keverjük hozzá a
mézet. Locsoljuk meg a narancsvirág-vízzel, és kézzel gyúrjuk egyenletes állagúra.
Munkafelületünket szórjuk meg porcukorral. A mandulatésztából nyújtsunk két, azonos
nagyságú, fél- vagy egy centi vastag négyszögletes tésztalapot. Az egyikre simítsuk a diósvajas krémet egy centiméteres vastagságban, és fedjük le a másikkal.
Szórjuk meg porcukorral, és vágjuk kis kockákra. Díszítsük a kockákat feles dióbéllel, és
kínálásig tartsuk hűtőben.
DIÓS ROLÁD
(spanyol recept)
Hozzávalók:
17,5 dkg porcukor
8 dkg tört dióbél
5 tojás
3 kivi
3 dl tejszín
2 evőkanál méz
kevés feles dióbél
kevés kristálycukor
A tojások sárgáját és a fehérjét külön verjük fel. A fehérjébe keverjük a mézet, a
sárgájába a darabos dióbelet.
Egy 23x33 cm-es sütőtepsit béleljünk ki alufóliával, amit felülről megvajazunk és
meglisztezünk. Az egész masszát beleöntjük, tetejét elsimítjuk.
180 C°-os előmelegített sütőben 12-15 percig sütjük, míg megszilárdul. Kristálycukorral

meghintett sütőpapírra borítjuk ki, és leszedjük az alufóliát.
Meghámozzuk a kivit, és felszeleteljük. A tejszínt habbá verjük, ízlés szerint
megcukrozzuk. A tejszínhabbal kenjük be a süteményt, és osszuk szét a kiviszeleteket is.
Fagyasszuk le.
Szervírozáskor még adjunk rá tejszínhabot, feles dióbelet és kiviszeleteket.
DIÓS STANGLI
(szerb recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
30 dkg darált dió
8 dkg cukor
3 dkg főzőcsokoládé
1 dl víz
A borításhoz:
1 tojás fehérje
15 dkg porcukor
1/2 citrom leve
Egy kisebb edényben melegítsük meg az 1 dl vizet, kb. 60 C°-osra. Állítsunk fölé egy még
kisebb, mintegy 2 dl térfogatú edényt, amiben a forró víz fölött a darabokra tört
csokoládét megolvasztjuk. Ha megolvadt, a vizes edényben feloldjuk a 8 dg cukrot, és a
meleg cukoroldatot beleöntjük az olvadt csokoládéba. Állandó keveréssel egyneművé
keverjük. Átöntjük egy kb. 1,5 l-es lábasba, és a darált diót lassan, állandó keverés közben
beleöntjük. Keverhetjük mixerrel is, a lényeg az, hogy a massza egynemű legyen, sűrű
tésztát kapjunk.
Ennyi tésztából 50-60 stangli lesz. A tésztát osszuk három labdára, és tegyük hűtőbe, hogy
a stanglik kidolgozásához könnyen alakítható tésztát kapjunk.
Most elkészítjük a borítást, aminek majd úgy kell kinézni a stanglikon, mintha azok
havasak lennének. Mixerrel összekeverjük a tojásfehérjét a porcukorral. Keverés közben
kevés citromlevet csöpögtetünk bele, de semmiképpen se többet, mint egy kisebb citrom
felének a leve. A hó savanyúságát ízlés szerint állítjuk be. Gyors keveréssel valóban sűrű
állagúvá keverjük. Akkor jó, ha a kés nyoma megmarad a havon.
Kidolgozzuk a stangliszeleteket. Sodrófával 5 cm széles, 1 cm vastag rétegbe nyújtjuk, és
ízlés szerint 12 vagy 15 mm széles szeleteket vágunk belőle.
A szeleteket lapos - akár alufóliával bélelt - tepsibe rakjuk, a hóborítással betakarjuk.
Most ki kell szárítani. A szárítás mintegy 100 C°-os sütőben 15 perc alatt megy végbe.
Ezután a sütőt 115 C°-ra állítjuk, és állandó ellenőrzés mellett melegítjük tovább, kb. 20
percig. Akkor jó, ha a teteje még nem kezd sárgulni. Az alsó tésztarétegnek nem kell
megkeményedni. A sütőből kivéve is tovább szárad. Néhány órán át hagyjuk még
száradni, fogyasztás előtt.
Kezdőknek nem szokott elsőre sikerülni. Gyakorolni kell. Akkor jó, ha olyan, mint a

képen.
GLUTÉNMENTES DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók:
15 dkg sózott vaj
1 csésze cukor
1 csésze rizsliszt
1/2 csésze kukoricakeményítő
szép feles dióbél
A vajat és a cukrot simára keverjük. Hozzákeverjük a rizslisztet, majd a
kukoricakeményítőt is. Addig folytatjuk a keverést, amíg teljesen el nem kevertük.
Diónyi darabokat szaggatunk a tésztából, és sütőlapra helyezzük. Minden darabra szép
feles dióbelet nyomunk.
175 C°-on sütjük meg, 10 perc elegendő.

GLUTÉNMENTES SZÓJÁS-DIÓS KALÁCS
(japán recept)
Hozzávalók:
1 evőkanál élesztőpor
2 evőkanál tej az élesztőnek
1 egész és 2/3 csésze tej
3 tojás
3 csésze rizsliszt barna rizsből
1/2 csésze szójaliszt
2/3 csésze kukoricakeményítő
1/2 csésze burgonyakeményítő
1 evőkanál almaecet
1/4 csésze étolaj

2 evőkanál xantángyanta
1/3 csésze méz
1 kávéskanál só
1/2 csésze darabosra tört dióbél
A száraz élesztőport kevés langyos tejjel felélesztjük.
Konyhai keverőgépben először a tejet és a tojásokat keverjük össze, majd belekeverjük az
alamecetet, az étolajat, a xantángyantát és a mézet is. A rizs- és a szójaliszt, a kétféle
keményítőpor, kevés só, végül a megkelt élesztő hozzáadásával tésztát gyúrunk. A tésztát
langyos helyen megkelesztjük.
A darabos dióbelet a megkelt tésztába dolgozzuk bele, és utána a tésztát még negyedórán
át pihentetjük.
A kalácsot konyhai kenyérsütőben sütjük meg. A kalács közepének állapotát hosszú tű
beszúrásával ellenőrizhetjük. Akkor jó, ha a kalács belsejéből tisztán húzható ki.
MARCIPÁNKEKSZ
(német recept)
Hozzávalók:
20 dkg marcipán
8 dkg porcukor
5 dkg darált mandula
némi rum
csokoládéöntet
szép dióbelek
A marcipánt a porcukorral, a mandulaliszttel és csöppnyi rummal összegyúrjuk. Jól
meggyúrjuk. Hengert formálunk belőle, amit egy éles késsel karikákra vágunk.
Csokoládét öntünk rá, és a tetejére egy-egy szép dióbelet teszünk.
PANPEPATO
(olasz csemege)
Hozzávalók:
5 dkg dióbél
5 dkg mandula
5 dkg mazsola
5 dkg aszalt gyümölcs
5 dkg főzőcsokoládé
20 dkg méz
liszt
Keverjük össze a darabos dióbelet, mandulát, a mazsolát az összevágott aszaltgyümölcs
darabokkal és a lereszelt csokoládéval.
Öntsük rá a mézet és annyi lisztet, hogy konzisztens tésztát kapjunk.
Osszuk 10 cm-es halmokra, ecseteljük be mézzel, és helyezzük jól kivajazott tepsire.

Közepes hőmérsékleten addig süssük, amíg szép színe nem lesz.
PANPEPATO
(olasz karácsonyi sütemény)
Hozzávalók 6-8 szelethez:
10 dkg dióbél
10 dkg mogyoró
10 dkg mandula
20 dkg cukrozott citromhéj vagy narancshéj, apróra vagdalva
5 dkg liszt
4 evőkanál kakaópor
1/2 evőkanál őrölt szerecsendió
1/2 evőkanál őrölt koriander
1/4 evőkanál őrölt szegfűszeg
1/4 evőkanál fahéjpor
10 dkg porcukor
22,5 dkg sűrű méz
2,5 dkg vaj
porcukor
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
Vajazzunk ki egy 23 cm-es, levehető aljú tortaformát.
A dióbelet, mogyorót és mandulát együtt enyhén pirítsuk meg. Hűtsük le, vagdaljuk durva
darabokra, és öntsük egy tálba. A lisztet, a kakaóport, a citromhéjat és a fűszereket
öntsük hozzá.
Amikor a sütő hőmérséklete elérte a 180 C°-ot, 150 C°-ra állítsuk a szabályozóját.
A cukrot, a mézet és a vajat egy lábasban enyhén, kavargatva melegítsük, amíg
összeolvadnak. Ekkor nagyobbra vesszük a lángot, felforraljuk és sűrítjük. Addig, amíg a
próbaként kanállal kivett kevés mennyiségből egy csöppet hideg vízbe ejtve golyóvá nem
áll össze. Ekkor a diós keverékhez keverjük. Az így kapott masszát töltjük a sütőformába.
A tetejét elsimítjuk, és 35-40 percig sütjük.
Amikor megsült, a sütőformát rácsra helyezve még a formában hagyjuk a süteményt
kihűlni. Kihűlés után a tetejét porcukorral szórjuk meg, és szeletekre vagy kockákra
vágjuk.
Légmentesen záródó dobozban egy hónapig is eláll, időben készülhetünk a karácsonyra.

RUMOS GOLYÓK
(osztrák ünnepi édesség)
Hozzávalók 30 golyóhoz:
18 dkg darált dió
15 dkg porcukor
8 dkg reszelt keserű csokoládé
1 tojás fehérje
1 evőkanál rum
kakaópor a díszítéshez
Keverjük össze a hozzávalókat, - kivéve a kakaóport - hogy megmunkálható, tésztaszerű
állagú legyen. Tegyük hűtőbe egy órára.
Enyhén nedves kézzel formáljunk a tésztából kis golyókat, és forgassuk meg kakaóporban.
Gyorsan fogyasszuk el, vagy tartsuk száraz, hűvös helyen.
SÜTŐTÖKCSEMEGE
(török recept)
Hozzávalók:
1 kg sütőtök
1 pohár cukor
1 pohár dióbél
A sütőtök húsát 2 cm vastag, 6-7 cm hosszú darabokra vágjuk. Egy kanál segítségével a
benne levő magvakat kiszedjük. A tök zöld részét nem használjuk fel.
A tököt egy lábasba vagy fazékba rakjuk, megszórjuk cukorral. Két órán át állni hagyjuk,
majd takaréklángon, fedő alatt 1 óra alatt puhára pároljuk.
A dióbelet kihűtés után keverjük bele, és szép dióbéllel díszítjük is.
TÖKTORTA
(török népi recept)
Hozzávalók:
2 kg sütőtök
2,5 pohár porcukor
3-4 db szegfűszeg
5 dl tejszín
1 pohár darált dióbél
A sütőtököt felvágjuk, kimagvazzuk, meghámozzuk. Megfelelő méretű fazékban annyi
vízzel, hogy ellepje, gyenge tűzön megpároljuk. A szegfűszeget is beletesszük, ízét
belefőzzük.
A puhára párolt sütőtököt pürévé törjük. Apránként, kóstolgatva keverünk a pürébe
porcukrot, nehogy túl édes legyen. A kész pürét egy órára hűtőbe tesszük.

A lehűlt tökpürének a felét tortaformába igazítjuk el, és ráöntjük, elsimítjuk rajta a
tejszínt. A püré másik felét ráfektetjük. Visszatesszük a hűtőbe, de most már a
fagyasztóba. Legalább negyedórán át fagyasztjuk, de csak felszolgálás előtt öt perccel
vesszük ki.
A darált dióbelet a fagyott töktorta tetejére szórjuk, bőségesen. Még fagyosan vágjuk fel
cikkelyekre.
Biztosan ízleni fog.

Cukormentes sütemények
ALMÁS-DIÓS KOSZORÚ
(német recept)
Hozzávalók 20 adaghoz:
10 dkg dióbél
20 dkg kimagvazott alma
1-2 evőkanál citromlé
20 dkg lágy vaj vagy margarin
7,5 dkg diabetikus édesítőszer
1 zacskó vaníliás cukor
1/2 citrom reszelt héja
4 közepes tojás
30 dkg liszt
2 kávéskanál sütőpor
3-4 evőkanál tej
zsíradék és liszt a sütőformába
Egy 22 cm-es kuglófsütő formát kikenünk és belisztezünk. A dióbelet durvára vagdaljuk.
Az almát negyedeljük, kimagvazzuk, vékony szeletekre, apró darabokra vágjuk, és rögtön
megöntjük citromlével.
A vajat az édesítőszerrel krémesre keverjük, és belekeverjük a vaníliás cukrot és a
citromhéjat is.
A tojásokat fokozatosan adagolt 3 evőkanál liszttel a krémbe keverjük. Amikor kellően
egyenletes állagú a krém, a maradék liszttel, benne a sütőporral, valamint a tej fokozatos
hozzáadásával tésztává keverjük. Az alma háromnegyedét és a dióbél háromnegyedét is
belegyúrjuk.
A tésztát a sütőformába terítjük, és a maradék almát és diót rászórjuk. Előmelegített
sütőben 175 C°-on 40-45 percig sütjük. Amikor megsült, nem vesszük ki azonnal, hanem
mintegy 20 percig a formában hagyjuk hűlni. Ezután rácsra borítjuk ki, ahol teljesen
kihűlhet.
Jól becsomagolva 2-3 napig eláll, de le is fagyasztható.

DATOLYÁS, DIÓS SZELETEK
(amerikai recept, Karmen Tedesco cukormentes
süteménye)
Hozzávalók:
12,5 dkg liszt
20 dkg dióbél
1 evőkanál darált mandula
25 dkg felvagdalt datolya
10 dkg felvagdalt füge
2 dl meleg tej
1 felvert tojás
1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg
1/4 kávéskanál őrölt fahéj
reszelt narancshéj
narancslé
A datolyaszeleteket egy órán át áztassuk meleg tejben.
Kenjünk ki egy 23 cm-es sütőformát olajjal vagy vajjal.
Az összes hozzávalót a mandulaliszt kivételével - keverjük a tejben áztatott datolyához, és
borítsuk a sütőformába. A mandulalisztet a tetejére szórjuk.
180 C°-ra előmelegített sütőben 30-35 percig süssük, amíg aranyszínt nem kap. Sütés után,
fogyasztás előtt rácson hűtsük le a süteményt.
Ha megkóstoltatjuk valakivel, nem fogja elhinni, hogy a sütemény cukor nélkül készült.
Az édességet a datolya és a füge adja.
Ez a sütemény gazdag növényi rostokban és ásványi anyagokban, főleg vasban és
kalciumban.
Akinek mégsem ízlik, az a sütőből kivéve 2 evőkanál konyakkal vagy rummal locsolja
meg. Úgy ízleni fog.
JUHARSZIRUPOS-DIÓS SAJTOS SÜTEMÉNY
(angol recept, Delia Smith receptje)
Hozzávalók:
A töltelékhez:
3,3 dl tiszta juharszirup
5 dkg dióbél
35 dkg tehéntúró
35 dkg lágy sajt
3 nagy tojás
Az alaphoz:
5 dkg dióbél, apróra vagdalva
15 dkg háztartási keksz
A krémhez:

5 dkg dióbél
3,3 dl tiszta juharszirup
1,5 dl tejszín
Az alap elkészítése: Daráljuk le a kekszet, öntsük egy tálba, keverjünk bele 5 dg durvára
vagdalt dióbelet, és egy evőkanál hideg vizet. A keveréket nyomkodjuk egyenletes
rétegben sütőformába, és tegyük 15 percre sütőbe.
Közben elkészítjük a tölteléket: 5 dg dióbelet 8 percig pirítsuk ugyanabban a sütőben.
Amikor az alap elkészült, vegyük ki a sütőből, és a sütő hőmérsékletét csökkentsük 150
C°-ra. 3,3 dl juharszirupot tegyük fel nagy lángra főni, hogy a felét elforrja. Ez 8-10 perc
alatt megtörténik. De vigyázzunk, a szirup ne forrja túl magát. Öntsük ki egy
üvegkancsóba, és hagyjuk kihűlni. A túrót, a sajtot és a tojásokat egy nagyobb tálban jól
keverjük el, amíg teljesen sima nem lesz. A pirított diót daráljuk meg, vagy vagdossuk
apróra. Öntsük a túrós sajtkeverékhez, a kihűlt juharszirupot is, és az egészet újból
alaposan keverjük el. Töltsük az alapra, és a sütő középmagas polcán süssük 30 percig.
Aztán vegyük ki a sütőformát, de a süteményt hagyjuk a formában. Hadd álljon néhány
óráig vagy másnapig.
A krém elkészítése: Mint az első, a második adag juharszirupot is főzzük el félig, és
hűtsük le. Hidegen öntsük össze a tejszínnel, és verjük fel. Végül a harmadik adag dióbelet
vagdossuk durva darabokra, öntsük a felvert krémbe, mielőtt szervírozzuk.
JUHARSZIRUPOS-VANÍLIÁS DIÓS ÉDESSÉG
(amerikai recept)
Hozzávalók nyolc adaghoz:
4 levél fagyasztott rétestészta-lap, enyhén felengedve
4 evőkanál olvasztott vaj
1/2 csésze juharszirup
2/3 csésze igen apróra tört dióbél
3 dkg vaníliapuding-por
1,5 csésze tej
1/2 csésze tejszínhab
A rétestészta-lapokat egyenként kenjük meg olvasztott vajjal, fektessük egymásra. a
legfelsőt hintsük meg a juharsziruppal, és szórjuk rá az apró dióbelet.
Ollóval vagy igen vékony késsel vágjuk a réteslapokat hosszában-keresztben 4x6 kockára.
A kockákat spatulyával helyezzük át egyenként a sütőlapra.
Forró sütőben 4-5 percig süssük, amíg aranybarna nem lesz. Rácson hűtsük ki.
Amíg hűl, készítsük el pudingporból és tejből a pudingot, a pudingpor tasakján lévő
útmutató szerinet. Keverjük bele a tejszínhabot is, és tegyük hűtőbe felhasználásig.
Szervírozáskor tegyünk egy tányérra egy tészta-kockát, és töltsünk rá egy evőkanál
pudingot. (A mellékelt képen a tejszínhabos puding csíkokba van öntve.) Arra megint egy
réteg tésztát, megint egy kanál pudingot, majd még egyszer, de a harmadikra már ne
tegyünk pudingot, hanem a maradék juharszirupot öntsük rá.

Vajmentes sütemény
VAJMENTES CSOKOLÁDÉS DIÓS
SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
10 dkg apróra vágott dióbél
10 dkg jó minőségű fekete csokoládé
4 tojás
5 dkg liszt
8 dkg cukor
1 kávéskanál szódabikarbóna
csipetnyi só
A tojásoknak válasszuk szét a fehérjét és a sárgáját. A sárgáját a cukorral együtt veressük
hosszasan, a fehérjéből pedig verjünk kemény habot, csipetnyi só hozzáadásával.
Előmelegíthetjük a sütőt, de csak 150 C°-ra.
A csokoládét olvasszuk meg mikrohullámú sütőben, vagy vízfürdő felett. Keverjük a
cukros tojássárgájához. Ezután a dióbelet, majd a lisztet keverjük hozzá. Végül pedig a
felvert tojásfehérjét.
Vajazzunk ki egy sütőformát, és töltsük bele a masszát. Félóráig elég sütni, utána rácsra
kiborítva hűtsük ki.
A süteményre csokoládémázat készítünk 8 dkg csokoládéból és egy evőkanál tejszínből.
Együtt olvasztjuk meg, nagyon gyenge lángon, és spatulával kenjük a süteményre.
Végül feles dióbéllel díszítjük.

A dió leírása és botanikája

Linzerek
Vázlat:
Diós linzer
Dupla dióstallér
Hamantaschen datolyás-diós töltelékkel
Juharszirupos diós linzerkockák
Pastatelle
Rácsos linzertorta
Savoyai diós linzer
DIÓS LINZER
(francia recept)
Hozzávalók 40 darabhoz:
30 dkg liszt
1/2 kávéskanál szódabikarbóna
20 dkg szobahőmérsékletű vaj
15 dkg cukor
13 + 2 dkg dióbél
A sütőt csak 160 C°-ra melegítsük elő.
Egy serpenyőben, amiben nem ég oda, a dióbelet
grillezzük néhány percig. Hűtsük ki, utána törjük meg.
Háztartási robotgéppel dolgozzunk. Egy nagyobb tálban a vajból és a cukorból keverjünk
fehéres krémet. A lisztbe keverjük bele a szódabikarbónaát, úgy kevertessük el apránként
a géppel a krémben. Addig keverjük, amíg az összes lisztet elkevertük. végül a dióbelet
keverjük bele, de 2 dkg-ot hagyjunk meg díszítésnek. Formáljunk golyót a tésztából, és
pihentessük félóráig a hűtőben.
A tésztát osszuk 3-4 részre, ez megkönnyíti a munkát, mert a tészta tényleg nagyon
törékeny. Belisztezett munkafelületen nyújtsuk ki félcentis vastagságúra. Szaggassunk a
tésztából karikákat. Rendezzük sütőpapírral bélelt tepsire, szórjuk meg csipetnyi
dióbéllel, amit evőkanállal nyomjunk a tésztára, hogy odaragadjon.
Tíz percig, esetleg valamivel tovább süssük, hogy szép aranyszínű legyen.
Tea mellé a legjobb.
DUPLA DIÓSTALLÉR
(német recept)
Hozzávalók 100 darabhoz:

30 dkg liszt
1 csapott kávéskanál sütőpor
10 dkg darált dióbél
12,5 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
csipet só
20 dkg vaj vagy margarin
3 evőkanál baracklekvár
25 dkg porcukor
kb. 5 evőkanál citromlé
30 dkg feles dióbél
A hozzávalókat a liszttől kezdve a margarinig robotgéppel keverjük, tésztává gyúrjuk,
előbb alacsony, majd megemelt fordulaton. A kész tésztát leborítjuk, és egy óráig
hűtőszekrényben pihentetjük.
Előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra, és egy sütőlapot sütőpapírral bélelünk.
A pihentetett tésztát belisztezett deszkán kinyújtjuk, 3 mm-esre. (A tésztát, ami a deszkán
nem fér el, a hűtőbe tesszük vissza.) A tésztából 4 cm-es, virágforma mintákat szaggatunk.
Sütőbe tesszük, és megsütjük. Mintegy 9 perc alatt megsül.
A sütőből a papírral együtt vesszük ki a süteményeket, és rácson hűtjük ki.
A lekvárt egy kisebb edényben felmelegítjük. Lekvárt kenünk egy süteményre, és egy
másikat ráragasztunk. (Ha munka közben a lekvár megkeményedne, ismét melegítsük fel
kissé.)
A porcukrot a citromlével egyenletesre keverjük, a második réteg süteményre kenünk
belőle, és rögtön ráragasztunk egy feles dióbelet.
Még jobb lesz süteményünk, ha a tésztát előző nap készítjük el, és egy éjszakát a hűtőben
tölt.
HAMANTASCHEN DATOLYÁS-DIÓS TÖLTELÉKKEL
(zsidó recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
25 dkg liszt
csipetnyi só
2 evőkanál cukor
1 tasak vaníliás cukor
15 dkg vaj vagy margarin
1 tojás sárgája
esetleg 2-3 kávéskanál tej vagy víz
még 1 tojás
25 dkg vagdalt aszalt datolya
20 dkg dióbél
2 kávéskanál fahéj

1/2 kávéskanál őrölt szegfűszeg
melegvíz
baracklekvár
Először a tölteléket készítjük el. A datolyát annyi vízzel, amennyi elfedi, takaréklángon
feltesszük főni. Addig főzzük, amíg lekváros állagot nem kap.
A főtt datolyát a dióval, a fűszerekkel és 2 evőkanál melegvízzel háztartási robotgépbe
tesszük, és összedolgozzuk. Egyenletes állagúra. Ha túl sűrű, kevés vízzel hígíthatjuk, de
úgy is sűrűnek kell maradnia.
Következik a linzertészta elkészítése. A liszthez keverjük a sót, cukrot, vaníliás cukrot. A
vajat vagy margarint kézzel gyúrjuk a cukros liszthez. Morzsás állagú tésztát kapunk.
Belegyúrjuk a tojássárgáját, és gömbölyűre formáljuk a tésztát. Fontos, hogy csak annyira
gyúrjuk meg, amennyire kell, ne dolgozzuk túl. Fedjük le, és tegyük hűtőbe félórára.
Amikor újból elővettük, vágjuk a tésztát négy részre, és egyenként nyújtsuk ki, mintegy 3
mm vastagra. Szaggassunk a tésztából 7,5 cm-es karikákat.
Tegyünk egy púpozott kávéskanálnyi tölteléket minden tésztalapra, és a kép szerint három
oldalát hajtsuk fel. A sarkait szorítsuk össze. Helyezzük tepsire.
Most vesszük észre, hogy kevés a diónk. Amelyik tésztalapra nem jut diós töltelék, arra
baracklekvárt töltsünk.
Egy tojást keverjünk el egy kávéskanálnyi vízzel, és kenjük meg vele a süteményeket.
190 C°-on 15-20 percig süssük, aranybarnára. Sütés után 10 percig rácson hűtsük a tepsit,
csak aztán szedjük le a hamantascheneket.
JUHARSZIRUPOS DIÓS LINZERKOCKÁK
(amerikai recept)
A juharszirup és a dió íze annyira jól megy egymáshoz, hogy ha
Amerikában fagylaltozunk, a felét juharsziruposan, felét diósan kérjük.
Így a legjobb.
A linzerkocka is diósan-juharsziruposan a legjobb.
Hozzávalók:
A tésztához:
1 csésze liszt
1/4 csésze cukor
1/2 csésze lágy vaj
A töltelékhez:
2/3 csésze cukor
1 csésze juharszirup
2 felvert tojás
1/4 csésze lágy vaj
1/4 kávéskanál só
1/2 kávéskanál vaníliás cukor

2 evőkanál liszt
2/3 csésze feles dióbél
A lisztet, a kristálycukrot és a vajat dörzsöljük össze, és a tésztát nyomkodjuk
egyenletesen egy 22 cm-es, négyzetes sütőformába. 180 C°-on öt percig süssük.
Egy lábasban keverjük össze a cukrot és a juharszirupot, és forraljuk öt percig. A tűzről
levéve hagyjuk langyosra hűlni, és jól keverjük el benne a felvert tojást. Ezután a vajat,
majd a sót, vaníliás cukrot és a lisztet keverjük hozzá.
A tésztára szórjuk egyenletesen a dióbél-darabokat, és töltsük rá a juharszirupos krémet.
220 C°-on 10 percig süssük tovább a süteményt, majd 180 C°-on további 20 percig.
Hűtsük ki, vágjuk kockákra.
És az benne a legjobb, hogy juharszirupos-diós fagylalttal desszertezhetjük el.
PASTATELLE
(olasz recept)
Hozzávalók:
1 kg előre elkészített linzertészta
50 dkg meggylekvár
10 dkg dióbél
1 narancs vagy citrom héja
1 evőkanál cukor
fahéjpor
Egy tálban a lekvárhoz keverjük a darált diót, a narancs vagy citrom lereszelt héját, kevés
fahéjport.
A tésztát osszuk több részre, lisztezett deszkán nyújtsuk ki. 8 cm-es karikákat szaggassunk
belőle. A karikák közepére tegyünk lekváros tölteléket, és félhold alakúra formálva
zárjuk a tölteléket a tésztába. A szélét jól nyomkodjuk le.
Olajozott, lisztezett - vagy sütőpapíros - tepsibe rakjuk, szórjuk meg cukorral. 200 C°-on
kb. 30 percig süssük.
RÁCSOS LINZERTORTA
Hozzávalók egy 23 cm-es tortához:
A tésztához:
4 dkg pirított mandula
10 dkg pirított dióbél
10 dkg cukor
1 citrom lereszelt héja
1 kávéskanál só
15 dkg liszt
1/2 kávéskanál fahéjpor
17,5 dkg vaj
1 tojás

1 kávéskanál vaníliás cukor
A töltelékhez:
30 dkg málnalekvár
1 evőkanál citromlé
A tetejére 1 evőkanál tejszín
A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő, és vajazzunk ki egy 23 cm-es, levehető aljú tortaformát.
Vágjunk egy 23 cm-es kerek zsírpapírt. Fektessük a sütőformába, és felülről is kenjük be
vajjal.
Robotgépben dolgozzuk össze a diót, mandulát, cukrót, sót. Daráljuk apróra. Keverjük
bele a citromhéjat is.
A diós keveréket öntsük egy nagyobb tálba, és keverjük hozzá a lisztet és a fahéjat. Annyi
vajat vágjunk bele folytonos keverés közben, amennyi ahhoz kell, hogy a tészta morzsás
állagú legyen.
A tojást a vaníliás cukorral verjük fel, és keverjük a lisztes keverékhez. Legjobb, ha kézzel
keverjük, és kezdjük dagasztani. Borítsuk ki, és osszuk három egyenlő részre. Két adagot
gyúrjunk egy golyóba, kissé lapítsunk el, és zsírpapírba csomagolva tegyük a hűtőbe. A
harmadik adag tésztát tegyük a bepapírozott tortasütő forma kivett aljára, és addig
lapítsuk, amíg körben a lap széléig nem ér.
Tegyük vissza a lapot a tortasütőbe, a tésztát villával szúrkáljuk meg, és süssük 15 percig.
Utána vegyük ki, és hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Ezzel az elősütéssel érjük el,
hogy a tészta meg fogja tartani a lágy tölteléket.
A töltelék úgy készül, hogy a citromlevet a málnalekvárba keverjük.
Kivesszük a tésztát a hűtőből, és egy részéből
elkészítjük a tészta szélét. Annyi tésztát nyomkodunk
körben a sütőforma falához, hogy egyenletesen álljon.
Ez a lehűtött tésztának akár a harmada is lehet.
Hosszú nudlit formálunk, és azt lapítjuk a falhoz. A
maradék tésztát pedig kiborítjuk, zsírpapírra.
Nyújtsuk 23 cm-es négyzetté, vágjuk másfél centi
széles csíkokra. Legalább 10 csíkra van szükségünk. A
csíkokal együtt a zsírpapírt 20 percre fagyasztóba
tesszük.
Kenjük a tölteléket a tésztára. Amikor a rácsnak való tésztát a fagyasztóból kivesszük,
hosszában és keresztben is rácsozzuk a töltelékre. A közepén kezdjük, és a széle felé
haladjunk.
A linzertortát mielőtt kisütnénk, kenjük meg tejszínnel. Háromnegyed óráig süssük, majd
rácson hűtsük ki. Legalább egy óráig hűljön.
Vanília ízesítésű tejszínhabbal kínáljuk.

SAVOYAI DIÓS LINZER
(francia recept)
Hozzávalók 8 személyre:
A tésztához
25 dkg liszt
12,5 dkg vaj
3 dkg porcukor
2 evőkanál víz
1 tojás sárgája
csipetnyi só
A töltelékhez
13 dkg vaj
16 dkg cukor
3 tojás
0,7 dl tejszín
1 evőkanál citromlé
15 dkg dióbél
Először kivajazunk egy tűzálló tálat, amiben a süteményt meg fogjuk sütni.
A tészta hozzávalóiból linzertésztát gyúrunk, a kész tésztát a tűzálló tál méretének
megfelelő nagyságra nyújtjuk, belisztezett deszkán.

A töltelék hozzávalóit egyszerre tehetjük a mixerbe, kivéve a dióbelet, amit csak a mixelés
vége felé öntünk bele, nehogy túl apróra darálódjon.
A tésztát a tűzálló tálba fektetjük, rátöltjük a tölteléket.

220 C°-os sütőben 30 percig sütjük. A teteje nem baj, ha megbarnul. Amikor kihűlt, már
meg is kóstolhatjuk.

A dió leírása és botanikája

Kelt és töltött tészták
Vázlat:
Almás diós pie
Almával, dióval töltött tészta
Ayen-i diós sütemény
Áfonyás diós szeletek
Cozonac
Csokoládés tekercs dióval
Diós csiga
Diós csokoládés márványos sütemény
Diós lepény
Diós paletták
Diós táska
Diós tekercs
Fonott sütemény
Fügés diós tekercs
Fülemüle fészek
Két román diós kelttészta
Luzerni rétes
Mamoul
Mamoul 2
Maamouls
Mamul
Mutekke
Orehnyácsa
Orehnyácsa 2
Pizziddate
Potica
Sakerbura
Söbiyet
Török diós kalács
Virágoskert
ALMÁS DIÓS PIE
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
kész linzertészta
5 alma
10 dkg dióbél
kevés nagyszemű mazsola
kevés zabpehely (vagy darált mandula)
2 tasak vaníliás cukor
5 dkg cukor

fél citrom leve
1 evőkanál rum
1 tojás
só
A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő. A mazsolát áztassuk meleg vízbe. Az almát hámozzuk
meg, magvazzuk ki, vágjuk darabokra.
A tészta felét fektessük egy magas falú tortasütő formába.
A tojás kivételével az összes hozzávalót keverjük jól össze, és töltsük a tésztára. Terítsük
be a másik tésztaréteggel. A két réteg tésztát a szélén nyomjuk össze. A felső tésztát
lyukasszuk át, ahol a töltelék sütés közben kigőzölöghet.
A tojást kevés sóval verjük fel. Kenjük meg a tojással a felső tésztaréteget. Amikor
megszáradt, kenjük meg újra.
Bő háromnegyed órán át kell sütni.
ALMÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT TÉSZTA
(francia recept)
Hozzávalók:
3 alma
1 kávéskanál méz
6 dió
3 dl tej
3 tojás
3 evőkanál cukor
1 tasak vaníliás cukor
3 evőkanál liszt
3 kávéskanál fahéjpor
Az almákat magvazzuk ki, hámozzuk meg, vágjuk vékony szeletekre. Egy evőkanál
mézzel, a savanykás almákat többel hintsük meg, és hagyjuk beszívódni.
Közben törjük meg a diókat, a dióbelet vágjuk kisebb darabokra.
Annyi tojást üssünk fel, amennyi almát felszeleteltünk, és deciliterben kifejezve
ugyanannyi tejet öntsünk a tojáshoz. Keverjük jól össze.
És ezt a logikát követve a liszt is és a cukor is ugyanannyi kanállal legyen, amiket
fokozatosan a tejes tojásba keverünk. Keverjük a tésztába a vaníliát és a fahéjat is. A
tésztát keverjük egyneműre, ne maradjon benne csomó.
Töltsük serpenyőbe, fektessük bele az almaszeleteket, és szórjuk meg dióbéllel. 180 C°-on
háromnegyed órán át kell sütni. A kikapcsolt sütőben hagyjuk kihűlni. amikor kihűlt,
vágjuk szeletekre, és hűtőben hűtsük tovább, hogy megszilárduljon. A másnapi reggelinél
csodálhatjuk meg az eredményt.

AYEN-I DIÓS SÜTEMÉNY
(francia tájjellegű recept, Charlou Reynal receptje)
Hozzávalók 8 személyre:
25 dkg liszt
1-2 dkg élesztő
5 tojás (ne legyen hideg)
25 dkg langyos vaj
25 dkg porcukor
10 dkg darált dióbél
csipetnyi só
0,2 dl rum
Egy tálban alaposan keverjük össze az összes hozzávalót. Fontos, hogy a tészta állaga
egyenletes, sima legyen. Magas falú formába helyezzük át.
Miközben a sütőt előmelegítjük, a tésztát a konyhaasztalon hagyjuk megkelni. Ez mintegy
félóráig tart.
Egy órán át süssük. Félórát gyengén, majd negyedórát közepesen meleg sütőben, és az
utolsó negyedórában a legmelegebb fokozaton. Közben hegyes kés beszúrásával
ellenőrizhetjük a sülést. Ha a kés tisztán húzható ki, a sütemény kész.
Miután a süteményt kivettük a sütőből, hagyjuk a formában langyosra hűlni, csak azután
borítsuk ki. Ha kihűlt, légmentes tárolóedényben 4-5 napig friss marad.
Diófagylalt ajánlható melléje.
ÁFONYÁS DIÓS SZELETEK
(amerikai recept)
Hozzávalók 24 szelethez:
1,5 csésze teljes őrlésű liszt
1,5 csésze hántolt zab
3/4 csésze cukor
1 kávéskanál sütőszóda
3/4 csésze olvasztott vaj vagy margarin

45 dkg áfonyalekvár
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél
Egy nagyobb tálban keverjük össze a lisztet, a hántolt zabot, a cukrot és a sütőszódát,
majd öntsük és keverjük hozzá a vajat (margarint). A tésztából egy csészényit tegyünk
félre felső borításnak, a többit pedig nyújtsuk ki, és fektessük egy kb. 20x30 cm-es,
kivajazott sütőformába. 180 C°-on 20 percig süssük.
A félig megsült tésztára óvatosan kenjük rá az áfonyalekvárt, és szórjuk rá a dióbelet.
Enyhén nyomogassuk a tésztára. Nyújtsuk ki és fektessük rá a félretett tésztát.
Mintegy félóráig tovább sütjük, amíg a teteje barnulni nem kezd. A formában vagy rácson
hűtjük ki, majd szeleteljük fel.
COZONAC
(román diós kalács)
Hozzávalók:
25 dkg liszt
20 dkg cukor
1 elkevert tojás
0,2 dl tej
csipetnyi só
1 tasak élesztőpor
6 dkg dióbél
csipetnyi fahéjpor
6 dkg vaj
A liszt közepére készítsünk egy mélyedést, abba tegyük a
sót, tejet, cukrot, a tojást, a vajat és az élesztőport.
Keverjük, majd gyúrjuk össze. Addig gyúrjuk, amíg a
tészta kellően rugalmassá nem válik.
Két óra hosszára tegyük félre a tésztát langyos helyre, kelni.
A dióbelet törjük apró darabokra.
Amikor a tészta megkelt, nyújtsuk ki.
Terítsük rá a megtört dióbelet, szórjuk rá a fahéjat.
Tekerjük fel a tésztát, tekercsbe.
Félórára tegyük félre langyos helyre, kelni.
Közepesen meleg sütőben félóra sütés elég.
Egy kis többlet: Ha a tekercs tetejét mézzel kenjük meg, még ízletesebb lesz.

CSOKOLÁDÉS TEKERCS DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
50 dkg liszt
3,5 dkg vaj
1/2 kávéskanál só
5 dkg porcukor
1/2 kávéskanál élesztőpor
2 tojás, felverve
1,75 dl langyos tej
12,5 dkg étcsokoládé, reszelve
12,5 dkg vagdalt dióbél
2 evőkanál porcukor
1 tojás sárgája
Kenyérsütő géppel dolgozzunk, abban keverjük össze a tejet, a két felvert tojást és a vajat.
Utána a liszt, (belekeverve az élesztőpor), só, cukor következik.
Fedjük le a gépet, és indítsuk el a programot.
Ha kézzel dolgozunk, először a lisztet töltjük egy tálba. A vajat hozzáadjuk, ujjheggyel a
liszthez dolgozzuk, finom morzsás állagot kell kapnunk. A sót, a cukrot, az élesztőt is
belegyúrjuk. Majd a felvert tojásokat, végül a langyos tejet, apránként. A tejből annyit
adjunk hozzá, hogy folyamatos gyúrással rugalmas tésztát kapjunk.
Enyhén lisztes munkafelületen öt percig gyúrjuk a tésztát, hogy teljesen sima, rugalmas
legyen. Ekkor tegyük vissza a tálba, fedjük le beolajozott háztartási fóliával, de ne
szorítsuk rá a fóliát. Meleg helyen hagyjuk kétszeresére kelni, egy órán át.
Borítsuk a tésztát újból a lisztes munkafelületre, és még egyszer alaposan gyúrjuk át.
Utána nyújtsuk ki négyzetesre, 27 cm-es oldalúra. Háromnegyedét szórjuk meg reszelt
csokoládéval, dióbéllel és a teljes felületet porcukorral. Göngyöljük fel a tésztát.
Helyezzük egy 29x 11x 10 cm-es sütőformába. Borítsuk le olajozott fóliával, és meleg
helyen hagyjuk kelni félórán át. Az a jó, ha kidagad a sütőformából.
Vegyük le a fóliát, kenjük meg a tésztát tojássárgájával, amit egy evőkanálnyi vízzel
kevertünk el. A maradék csokoládét és dióbelet rakjuk a tekercs tetejére. 200 C°-ra
előmelegített sütőben 35-40 percig kell sütni, hogy szép barna színt kapjon. A sütés végén
a sütemény üreges hangot ad, ha ujjheggyel megütjük.
Úgy kerülhetjük el, hogy a tetejére helyezett dió megégjen, hogy a sütés megkezdése után,
amikor a dió kellően megszínesedett, egy alufóliát borítunk rá, úgy sütjük tovább. A sütés
után úgy hűtjük ki a süteményt, hogy előbb egy műanyaglapáttal elválasztjuk a sütőforma
falától, utána pedig rácsra helyezzük ki.

DIÓS CSIGA
(brazil recept)
Hozzávalók 12 csigához:
6 csésze liszt
2 db élesztőkocka
3/4 csésze cukor
2 tojás, elkavarva
1,25 csésze langyos tej
1/2 csésze vaj vagy margarin
A töltelékhez:
1 doboz sűrített tej
1,5 csésze darált dióbél
Egy nagyobb tálba öntsük a lisztet. A közepén formáljunk mélyedést, és morzsoljuk bele
az élesztőt. Öntsük bele a cukrot, a tojást, a tejet és adjuk hozzá a vajat is. Gyúrjuk
egynemű tésztává, majd fedjük le, és hagyjuk kétszeresére kelni.
Közben készítsük el a tölteléket. Egy közepes lábasban forrásig melegítsük a sűrített tejet,
majd főzzük további kb. 4 percig, hogy besűrűsödjön. Ekkor vegyük le a tűzről, és
keverjük bele a dióbelet.
Vágjuk a tésztát két részre, és nyújtsuk mindkettőt 50x30 cm-esre. A tölteléket is osszuk
ketté, és terítsük a tésztára úgy, hogy a szélén 2 cm maradjon el. A tésztát tekerjük
csigába, és vágjuk 4 cm-es szeletekre.
Helyezzük a csigákat sütőlapra lazán egymás mellé, hogy ne érjenek össze. Félórán át
hagyjuk a tésztát tovább kelni, majd 180 C°-os sütőben süssük 30 percig. (Van, aki sütés
közben a csigákat meglocsolja cukrozott sűrített tejjel.)
Sütés után melegen, vagy kihűlés után hidegen fogyaszthatjuk.
DIÓS CSOKOLÁDÉS MÁRVÁNYOS SÜTEMÉNY
(francia recept)
A hozzávalók közül a vajból és a cukorból kétféle
mennyiség van megadva, attól függően, hogy
fejlődésben lévő fiatalok számára készül a
sütemény, vagy olyan felnőtteknek, akik vigyáznak a súlyukra:
12,5 dkg vagy 10 dkg vaj
20 dkg vagy 10 dkg porcukor
3 tojás
15 dkg liszt
1 csomag élesztőpor
2 dkg kakaópor
0,4 dl tej
12,5 dkg durvára vagdalt dióbél
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

Egy tálban a vajat keverjük habosra. Keverjük hozzá a porcukrot, majd a tojást is, magas
fordulatszámon, amíg egyenletes krémet nem kapunk. Folyamatos keverés közben a
lisztet és az élesztőport is dolgozzuk a krémhez. A dióbelet most dolgozzuk bele.
A nyerstészta felét tegyük át egy másik tálba. A kakóport keverjük el a tejjel, szórjuk meg
vele az egyik tésztát, és gyúrjuk bele.
Vajazzunk ki egy süteménysütő formát. A két tésztát váltakozva töltsük bele, hogy
márványos színhatást kapjunk.
Körülbelül egy óráig süssük. A kész sütemény hetekig is eláll, de még nem sikerült
kipróbálni, hogy meddig, mert mindig hamar elfogy.

DIÓS LEPÉNY
(francia recept)
Hozzávalók 6-8 személyre:
2 csomag leveles tészta
15 dkg darált dióbél
10 dkg cukor
1,5 dkg vaníliás cukor
0,6 dl tej
7,5 dkg olvasztott vaj vagy margarin
1 tojás
Egy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral. Fektessük bele a tésztát, és szúrkáljuk meg
villával.
A tojás kivételével a többi hozzávalót keverjük össze egy tálban, ezzel a keverékkel töltjük
meg a tésztát. Töltsük is rá a formába helyezett tésztára. A másik tészta a töltelékre kerül.
A szélén nyomjuk össze a két tésztaréteget, hajtsuk, tekerjük befelé, hogy a sütemény
széle "bordürt" kapjon. Még egy villa fogaival is nyomkodjuk össze, ezzel dekoráljuk is.
A tészta tetjét egy késsel karcoljuk meg, és úgy kenjük rá az elkevert tojást, egy ecsettel.
Végül a tészta tetején szúrjunk néhány lyukat, ahol sülés közben a levegő eltávozhat,
nehogy "megkeljen" a lepény. Ha a sütőpapír széle a tészta körül kilógna, azt vágjuk le.
Közepesen meleg sütőben 30-35 perc sütés elég, de közben nézzünk rá, hogy sül.

DIÓS PALETTÁK
(francia recept)
Hozzávalók kb. 50 darabhoz:
10 dkg dióbél
10 dkg lágy vaj
6 dkg porcukor
1 tojás
25 dkg liszt
1 kávéskanál sütőpor
6 dkg csokoládédarab
csipetnyi só
A dióbelet durva darabokra vagdossuk.
A vajból és a cukorból keverjünk fehéres habot. Keverjük hozzá a tojást is. Végül a lisztet,
a sütőport és a sót keverjük bele. Gyorsan, alaposan dolgozzunk, hogy sima tésztát
kapjunk.
A tésztát vágjuk két egyforma darabra. Az egyik felébe alaposan gyúrjuk bele a
csokoládédarabokat, amíg egynemű tésztánk nem lesz.

Nyújtsuk ki mindkét tésztadarabot egyformára, félcenti vastagságúra. A fehér tésztalapot
hideg vízzel kissé nedvesítsük be, és fektessük rá a csokoládés tésztát. Annak a tetejét is
nedvesítsük be.

Tekerjük fel a tésztát, és a tekercset a gyúródeszkára szórt dióbélben forgassuk meg.
Hagyjuk a deszkán állni tíz percig, lehetőleg hűvösön.

Egy lapos tepsit béleljünk ki sütőpapírral. A tekercsből vágjunk félcenti vastag szeleteket,
és fektessük a tepsibe. 180 C°-os sütőben 8-10 perc sütés elég.
DIÓS TÁSKA
(horvát recept)
Hozzávalók 25 darabhoz:
35 dkg liszt
35 dkg cukor
még 6 evőkanál cukor
6 tojás
6 evőkanál étolaj
2 citrom reszelt héja
30 dkg darált dióbél
A tojássárgáját és fehérjét válasszuk külön. A tojássárgáját, lisztet, 35 dkg cukrot és az
étolajat keverjük össze. Keverjük bele az egyik citrom reszelt héját is. Gyúrjunk kemény
tésztát, és nyújtsuk ki egészen vékonyra.
Tíz-tizenöt centiméter átmérőjű karikákat szaggassunk a tésztából.

A töltelék készítéséhez a fehérjéből a 6 kanál cukorral verjük habot. Keverjük a habba a
darált dióbelet és a maradék reszelt citromhéjat.
A tölteléket kanállal osszuk a tésztakarikákra, a karikákat hajtsuk félbe, a szélét csípjük
össze. Olajjal megkent tepsire helyezzük, és 200 C°-on mintegy 20 percig süssük.
DIÓS TEKERCS
(spanyol recept, Hermana Bernarda séf receptje)
Hozzávalók 8 személyre:
10 dkg cukor
5 dkg kukoricakeményítő
25 dkg liszt
tej, amennyi szükséges
1 citrom
10 dkg vaj
1/2 kávéskanál élesztőpor
1 tojás
A töltelékhez:
2 evőkanál cukor
5 dkg darált keksz
1/2 kávéskanál fahéjpor
tejszín, amennyi szükséges
10 dkg darált dióbél
A mázhoz:
4 evőkanál porcukor
narancslé, amennyi szükséges
A vajat vágjuk kisebb darabokra. A citrom héját reszeljük le.
A lisztet keverjük össze a kukoricakeményítővel és az élesztőporral. Keverjük hozzá a
reszelt citromhéjat, a cukrot és a vajat. Kézzel morzsoljuk össze a keveréket, hogy
homokszerű állagú legyen. A keverék közepén készítsünk kis mélyedést, üssük bele a
tojást és öntsünk bele kevés tejet. Géppel addig keverjük, amíg egyenletes tésztát nem
kapunk.
Nyújtsuk ki a tésztát félcentis vastagságúra, téglalap alakúra.
Diós tölteléket készítünk. A darált dióhoz egy tálban hozzákeverjük a darált kekszet, a
cukrot, fahéjat, végül annyi tejszínt, hogy kenhető masszát kapjunk. A tölteléket kenjük a
tésztára, és tekerjük fel a tésztát.
Vágjuk a tekercset 2-3 centis szeletekre. A szeleteket helyezzük egy kivajazott tepsire
egymás mellé úgy, hogy kis hézagot hagyunk közöttük. Mérsékelten meleg sütőben 25-30
perc alatt sül meg.
Amikor megsült, még melegen hintsük meg cukormázzal, amit úgy készítünk, hogy a
porcukorhoz narancslevet keverünk.
Kihűlés után a diós tekercseket tálra rendezzük, úgy kínáljuk.

FONOTT SÜTEMÉNY
(török recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
1 pohár étolaj
1 pohár olvasztott vaj vagy margarin
1 pohár langyos tej
2 evőkanál porcukor
1 csomag vaníliás cukor
1 csomag sütőpor
liszt, amennyit a folyadék felvesz
A töltelékhez:
1 púpozott pohár darált dióbél
A sziruphoz:
3 pohár víz
3 pohár cukor
fél citrom leve
Először a szirupot készítjük el. A cukrot a vízben feltesszük a tűzre, és a forrástól még öt
percig főzzük. A citromlevet csak utólag keverjük bele.
A tészta hozzávalóit összekeverjük, majd a tésztát kézzel gyúrjuk készre. Hosszúkásra
nyújtjuk, és hosszában mindkét szélén ferdén 4-5 csíkot vágunk, amikkel majd befonjuk.
A középső részt bőven megrakjuk dióval. A szélső csíkokat felváltva jobbról, balról
fektetjük át.
180 C°-ra előmelegített sütőben alaposan megsütjük, amíg meg nem pirul. Amikor
megsült, a forró süteményt a már kihűlt sziruppal öntjük meg.
FÜGÉS DIÓS TEKERCS
(ausztrál recept)
Hozzávalók 10-12 tekercshez:
A tésztához:
0,9 dl tej
1 nagy tojás
22,5 dkg (2 csésze) fehér liszt
1/2 kávéskanál só
2,5 dkg (2 evőkanál) porcukor
2,5 dkg vaj
1 kávéskanál élesztőpor

A töltelékhez:
1,5 dkg olvasztott vaj
6 dkg érett, de nem aszalt füge apró darabokra vágva
4 dkg datolya húsa apró darabokra vágva
6 dkg vagdalt dióbél
4 dkg kristálycukor, benne elkeverve
1 kávéskanál fahéjpor
A mázhoz:
1 evőkanál narancslé
3 evőkanál porcukor
Kenyérkészítő géppel dolgozzunk. Töltsük bele a tejet, és üssük bele a tojást. Szórjuk rá a
lisztet, a sót, cukrot. A vajat három darabra vágva tegyük bele, elkülönítve egymástól, a
gép falához.
A lisztben csináljunk egy kis mélyedést, de ne olyan mélyet, hogy a lisztrétegen átérjen.
Abba szórjuk az élesztőport. Most indítsuk el a gépet.
Amíg a gép dolgozik, vajazzunk ki egy tepsit. Amikor a gépben a tészta az eredeti
anyaghoz képest a kétszeresére dagadt, vegyük ki a gépből, és tegyük egy belisztezett
deszkára. Nyomogassuk meg, aztán nyújtsuk ki kb. 30x40 cm-esre.
Kenjük meg a tészta felszínét olvasztott vajjal, és szórjuk rá a fügét, datolyát, dióbelet,
valamint a fahéjas cukrot. Tekerjük fel a tésztát, a széleit nyomjuk meg, ne nyíljon szét.
Vágjuk 10-12 szeletre.
Vágott oldalukkal felfelé helyezzük a tepsire, de a tekercsek között hagyjunk helyet,
számítva a második kelésre, amikor kétszeresükre fognak kelni. Borítsunk a tésztára
beolajozott fóliát, és tegyük meleg helyre kelni, 35-40 percre.
Most előmelegíthetjük a sütőt 200 C°-ra. Amikor a tekercsek valóban kétszeresükre
keltek, tegyük a sütőbe, és 15-20 percig süssük, hogy egyenletes aranyszínt kapjanak. De
ne süssük túl, mert akkor jók, ha lágyak. Rácsra helyezzük a tepsit, úgy hűtsük ki a
süteményt.
Amíg hűl, mázat készítünk. Összekeverjük a narancslevet a porcukorral, és ha híg, akkor
kenjük, ha sűrű, akkor szórjuk a tekercsekre.
Még a teljes kihűlés előtt, langyosan tálaljuk.

FÜLEMÜLE FÉSZEK (BÜLBÜL YUVASI)
(török sütemény)
Hozzávalók 6 személyre:
20 dkg finomra vagdalt dióbél
1 evőkanál cukor
1/4 teáskanál őrölt fahéj
12 lap fagyasztott rétestészta
20 dkg olvasztott vaj
1,5 csésze cukor
3 dl víz
1/2 citrom leve
3 dkg darált dióbél
Először a diós tölteléket készítjük el. A dióbelet egy evőkanál cukorral és a fahéjjal
elkeverjük, és félrerakjuk.
Terítsünk ki egy réteg tésztát. Kenjük meg olvasztott
vajjal. Szórjunk rá tölteléket. Egy vékonyabb pálcára
tekerjük fel a tésztát. A tekercset kissé nyomkodjuk meg.
A pálcát húzzuk ki, és a tekercset formáljuk spirálba.
Kivajazott tepsire, sütőlapra helyezzük. A többi
tésztalevéllel is ezt ismételjük meg. Mérsékelt tűzön 30
perc alatt süthetjük ki, aranybarnára.
Amíg a fülemülefészkek sülnek, a cukorból, a vízből
főzzünk szirupot. 15 percig főzzük. A citromlevet a főzés vége előtt 1-2 perccel öntsük bele.
Amikor a sütőből kivesszük, a forró fészkekre töltsük a langyos szirupot. Hagyjuk kihűlni.
Rakjuk tálra, és darált dióbéllel megszórva díszítsük.

KÉT ROMÁN DIÓS KELTTÉSZTA
Cozonaci cu nucă és Melci
1. Cozonaci cu nucă
Hozzávalók:
1 kg liszt
30 dkg cukor
1,5 csésze tej
6 tojás
5 dkg élesztő
20 dkg vaj
2 evőkanál étolaj
vanília, só, tojás, zsíradék
A töltelékhez:
30 dkg darált dióbél
1 csésze tej
3/4 csésze cukor
1/4 csésze rum
vaníliás cukor
Az élesztőt egy kávéskanál cukorral, kevés langyos tejjel és kevés liszttel elkeverve
keltsük életre. Szórjunk kevés lisztet a tetejére, fedjük le, és meleg helyre tegyük félre.
A tejet egy rúd apróra vágott vaníliával forraljuk fel, majd a tűzről levéve fedjük le,
tegyük félre, de tartsuk melegen.
A tojások sárgáját a cukorral és kevés sóval keverjük el, majd folyamatosan keverve
öntsük hozzá a langymeleg tejet.
A megindult élesztőt tegyük egy nagyobb tálba, és állandó keverés közben öntsük hozzá a
tojásos tejet. Verjünk habot a tojásfehérjéből, és azt is keverjük hozzá, a lisztet is,
apránként, keverés közben.
Amikor a liszt hozzákeverésével végeztünk, tésztánk gyúrható. A vajat megolvasztjuk,
hozzáöntjük az étolajat, és ezt a zsíradékot folyamatosan gyúrjuk a tésztába, mindig
annyit, hogy ujjunkról a tészta jól leváljon. Ha gyúrás közben túl keménynek találjuk,
kevés tejjel puhíthatjuk, ha pedig túl lágy, kevés lisztet adjunk még hozzá.
Amikor meggyúrtuk, fedjük le a tálat egy konyharuhával. Meleg helyen várjuk meg, míg
háromszorosára dagad.
Amíg a tészta dagad, elkészítjük a tölteléket. A cukrot és a vaníliás cukrot meleg tejben
oldjuk fel, a tűzhelyen. Amikor feloldódott, öntsük bele a dióbelet, és forraljuk fel. Rövid
idejű főzés után, miután a töltelék sűrűsödni kezdett, levesszük a tűzről, és hozzáöntjük a
rumot.
Amikor a töltelék kihűlt és a tészta is megkelt, a tésztát ujjnyi vastagságúra nyújtjuk.
Egyenletesen töltjük rá a tölteléket, majd feltekerjük. Kizsírozunk egy magas oldalú
kenyérsütő formát, belehelyezzük a tésztát, és egy ideig még kelni hagyjuk. Utána

megkenjük tojással, és közepes tűzön kisütjük.
Amikor megsült, mihelyt lehet, vegyük ki a formából, és konyharuhával letakarva
hagyjuk kihűlni.
2. Melci (diós csiga)
Hozzávalók:
kelttészta, az előző recept szerint
3 evőkanál darált dióbél
kevés cukor
szirup 3 evőkanál cukorból,
vaníliás cukorból, 1 csésze vízből
Tojás nagyságú kelttészta-darabokból ujjvastagságú hurkákat formálunk, majd csigává
tekerjük. A csigákat kizsírozott tepsibe helyezzük, egymás mellé. Egy ideig hagyjuk még
kelni.
Megsütjük, majd egyenként szedjük ki a tepsiből. A tetejüket forró szirupba mártogatjuk.
Egy lapon egymás mellé helyezzük, és meghintjük cukorral kevert dióbéllel.
A Cozonaci cu nucă másik receptje:
Hozzávalók:
A tésztához:
2 kávéskanál élesztőpor
1/2 csésze (1,2 dl) meleg tej
3 evőkanál cukor
5 nagy tojás sárgája
3 evőkanál étolaj, és még 1 kávéskanálnyi
10 dkg vaj
1 kg liszt
2 evőkanál reszelt citromhéj
1/2 kávéskanál só
1 csésze langyos tej (vagy amennyi kell)
A töltelékhez:
az 5 tojás fehérje
10 dkg cukor
0,5 kg darált dióbél
A megkenéshez:
1-2 tojás felvert sárgája
Az élesztőporhoz öntsünk fél csészényi meleg tejet és 3 evőkanál cukrot. Tegyük félre öt
percre.
Egy nagyobb tálba öntsük át az élesztőt. Válasszuk külön a tojások sárgáját a fehérjétől,
éa a tojások sárgáját keverjük az élesztőhöz. Keverjük hozzá a több mint három kanálnyi
étolajat, majd 10 dkg vajat. Adagolva keverjük hozzá a lisztet. Keverjük bele a reszelt
citromhéjat, és sózzuk meg. Jól dolgozzuk össze a tésztát. A langyos tejet apránként adjuk
hozzá, hogy megfelelő legyen a tészta állaga.

Gyúrjuk néhány percig, amíg szép, egyenletes nem lesz, majd 2-3 órára tegyük félre,
kelni.
Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A tojásfehérjéből egy nagyobb tálban egészen kemény
habot verünk. Ezután a cukrot is hozzáverjük, amíg újból kemény habot nem kapunk.
Ekkor összekeverjük a darált dióbéllel.
A tésztát, amikor megkelt, két darabra szedjük szét. Belisztezünk egy gyúródeszkát, és
kinyújtjuk a tésztát. Téglalap alakúra, közel 1,5 cm vastagságúra. Olyan hosszúra,
amekkora a tepsink. A tölteléket is kettéosztjuk, és a két tésztára kenjük, majd a tésztát
hosszú tekercsekbe tekerjük.
Tegyük tepsibe, és 10-15 percig hagyjuk még kelni. Amikor megkelt, kenjük be 1-2 tojás
felvert sárgájával.
180 C°-on 30-40 perc alatt sül meg.
LUZERNI RÉTES
(svájci recept)
Hozzávalók:
25 dkg rétestészta
1 tojás
45 dkg aszalt körte
15 dkg aszalt szilva
5 dkg szárított füge
10 dkg apró dióbél
5 dkg mazsola
7,5 dkg cukor
0,5 dl gyümölcspálinka
A körtét, szilvát, fügét, mazsolát előző este beáztatjuk hideg vízben, akár egy edényben is.
Másnap - cserélt vízben - félóráig főzzük, majd leszűrjük. A gyümölcsök szárát, magját
eltávolítjuk. A gyümölcsök húsát apróra vágjuk.
A gyümölcsöket a dióbéllel, cukorral, pálinkával összekeverjük.
Előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra.
A kicsomagolt rétestésztát 26 x 43 cm-esre vágjuk. Rátöltjük a tölteléket, a szélén 3 cm-t
üresen hagyunk. Feltekerjük. A tekercs végét alulról felvert tojásfehérjével kenjük be, a
tekercs alá hajtjuk, nyomással összeragasztjuk. A tekercset sütőpapírral bélelt tepsibe
helyezzük. A felső részét tojássárgájával kenjük meg. A tekercset néhányszor megszúrjuk
villával.
A sütő közepére helyezve sütjük meg, 30-40 perc alatt.
MAMOUL (libanoni töltött sütemény)
A mamoul (más írásban maamoul, mamool, mamul) a libanoni nagy
ünnepek süteménye, a karácsonyé és a húsvété is. Speciális, erre a

célra faragott formával készítik. A formát belisztezik, egy tésztagolyót a formába
nyomnak, a belsejébe tölteléket, majd a gyúródeszkához ütve szedik ki a süteményt.
Megsütik, lehűtik, majd porcukorral hintik meg.
Dió helyett pisztáciával vagy datolyával is tölthető, de ezeknek a változatoknak az a
hibája, hogy a képen látható forma helyett más formákat kell faragni.
Hozzávalók:
1/2 csésze margarin
8 evőkanál vaj
1 csésze teljes őrlésű liszt
2 csésze búzadara
1/4 kávéskanál só
1/4 kávéskanál sütőpor
1/4 csésze kristálycukor
1 evőkanál rózsa- vagy narancsvirág-víz
7 evőkanál víz
A töltelékhez:
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél
2 evőkanál rózsa- vagy narancsvirág-víz
1/4 csésze kristálycukor
1/4 kávéskanál őrölt fahéj
Végül:
porcukor
A munkát egy nappal előbb kell kezdenünk. Olyan tésztát kell gyúrnunk, ami összeáll,
nyirkos, de nem ragadós.
Olvasszuk össze a vajat és a margarint. (Ha tartalmasabb süteményt akarunk, a margarin
helyett is vajat használunk.) Engedjük kissé lehűlni.
Egy tálban keverjük össze a lisztet, a grízt, a sütőport, a sót és a cukrot. A lágy állagú vajat
ujjheggyel dolgozzuk a lisztkeverékbe. Fedjük le a tálat, és hagyjuk állni másnapig.
A virág-vizet hígítsuk a 7 kanál vízzel, és öntsük a tésztára. Villával szurkáljuk meg a
tésztát, hogy a víz eloszolhasson a tésztában, majd jól gyúrjuk át.
A mamoul-formát lisztezzük be, majd üssük ki belőle a fölösleges lisztet. Becsüljük meg, a
formába mennyi tészta kell, és akkora golyót szaggassunk. Nyomjuk a golyót a formába, a
közepére nyomjunk mélyedést, akkorát, hogy egy jó evőkanálnyi töltelék beleférjen.
Töltsük is bele a diós tölteléket, ami úgy készül, hogy a hozzávalóit egyenletesen, jól
összekeverjük.
A tölteléket egy tésztalappal zárjuk le, a forma síkjában. Egy határozott ütéssel üssük ki a
süteményt a formából a gyúródeszkára, és spatulyával szedjük sütőlapra.
Közepesen meleg sütőben negyedóra alatt enyhén színesedni kezd, addig süssük. Kihűtés
után, szervírozás előtt porcukorral hintsük meg.

MAMOUL 2
(szíriai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
A tésztához:
25 dkg búzadara
8 dkg vaj
1/4 pohár narancsvirág-víz
1/4 pohár rózsavíz
A töltelékhez:
15 dkg darált dióbél
10 dkg porcukor
3 evőkanál narancsvirág-víz
A vajat megolvasztjuk, és egy tálban összekeverjük a búzadarával és a kétféle, illatos
vízzel. Két órán át pihentetjük, addig a tölteléket készítjük el, ami mindössze abból áll,
hogy a darált dióbelet a cukorral és a narancsvirág-vízzel keverjük össze. Így nekünk is
van időnk pihenni.
A pihenőidő leteltével összeállítjuk a süteményt. A daratésztából nagyobb diónyi
darabokat szaggatunk, kezünkkel meglapítjuk, és ráteszünk mintegy két kávéskanálnyi
tölteléket. Be is fedjük a tölteléket a daratésztával.
Enyhén bevajazott vagy olajozott tepsire rakjuk a nyers süteményeket, és magas hőfokon
(talán 200 C°-on) 35 percig sütjük.
Amikor a sütőből kivesszük, először porcukorral szórjuk meg, csak aztán engedjük hűlni.
Langyosan is ehetjük, vagy teljes kihűlés után.
MAAMOULS
(libanoni diós sütemény)
Hozzávalók 50 apró darabhoz:
50 dkg búzadara
3 dkg porcukor
1 kávéskanál szódabikarbóna
25 dkg nagyon lágy, szinte folyékony vaj
0,6 dl tej
0,6 dl narancsvirág-víz
15 dkg dióbél
1 narancs reszelt héja
2-3 evőkanál porcukor
2-3 evőkanál víz
porcukor a végső meghintéshez
Egy nagy tálban keverjük össze a búzadarát, a cukrot és a szódabikarbónát. A vajat adjuk
hozzá, és ujjheggyel gyúrjunk omlós tésztát. Végül a tejet és a narancsvirág-vizet gyúrjuk
a tésztába. Ezután a tésztából formáljunk gömböt, és pihentessük egy órán át.

Közben elkészítjük a tölteléket. A dióbelet igen apróra vágjuk, de nem daráljuk.
Cukorral, reszelt narancshéjjal keverjük, és bőven adunk hozzá vizet, hogy tésztaszerű
anyaggá álljon össze.
A sütőt nem túl melegre, csak 160 C°-ra melegítjük elő.
A sütemény összeállítása akkor a legkönnyebb, ha van maamoul-nyomó formánk, fából
faragva. Állítólag kapható ilyen. Úgy néz ki, mint egy fagylaltos kanál, de a belseje nem
sima, hanem rovátkás. Egy kisebb, félgömb alakú formával pótolhatjuk. A félgömbbe
tésztát nyomunk, a tésztába tölteléket teszünk, lefedjük egy réteg tésztával, és kiütjük a
formából. Addig folytatjuk, amíg van hozzávalónk. Még egyszerűbb, ha lekváros gombóc
mintájára a tésztára tölteléket helyezünk, és a tésztával beburkoljuk. A tepsiben kissé
megnyomjuk, hogy libanoni hangulatú, félgömb alakú legyen.
Sütőpapírral bélelt tepsiben sütjük ki, 12-15 perc általában elég, esetleg valamivel több.
Amikor a tészta színesedni kezd, állítsuk le a sütést. Ilyenkor a sütemény törékeny,
várjunk a kiszedéssel, amíg kihűl.
Mielőtt szervírozzuk, porcukorral szórjuk meg.
MAMUL
(arab recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
2 csésze vaj (de nem margarin)
6 csésze (kb. 1 kg.) búzadara
narancs- vagy citromvirág-víz
tej
2 evőkanál sütőpor
porcukor
A töltelékhez:
3 csésze darált dióbél
1,5 csésze kristálycukor
1 evőkanál rózsavíz vagy narancsvirág-víz vagy citromvirág-víz
Olvasszuk meg a vajat. Öntsük az olvasztott vajra a búzadarát, és keverjük össze. Fedjük
le, és hagyjuk állni mintegy nyolc órán át.
A vajas búzadarához keverjük a sütőport annyi tejjel, hogy önthető állagú legyen a
tésztánk.
Töltelék céljára cukros darált dióbelet használunk.
A tésztából kis adagokat merjünk mamulkészítő formába, készítsünk a formában
mélyedést a tölteléknek. Töltsünk bele tölteléket, és tapasszunk rá még kevés gríztésztát.
A formából üssük ki tepsire. (A tepsit nem kell előzőleg megvajazni.)
Mérsékelten meleg sütőben 25 percig süssük, hogy a sütemény alja aranyszínű legyen.
Sütés után, még mielőtt kihűlne, hintsük meg ízlésünk szerinti, illatos virág-vízzel és
porcukorral.

Mihelyt kihűlt, szervírozhatjuk. Fő étkezés után, kávé mellé a legjobb.
MUTEKKE
(azerbajdzsáni sütemény)
Hozzávalók:
50 dkg liszt
2 tojás
10 dkg vaj
2 dl tej
1 dkg élesztő
5 dkg porcukor
15 dkg baracklekvár
20 dkg dióbél
20 dkg cukor
vaníliás cukor
só
Az élesztőt oldjuk fel a tejben, adjuk hozzá a tojást, sót, porcukrot, a fele vajat
felolvasztva, és keverjük el. Végül keverjük bele a lisztet is.
Gyúrjuk egy negyedóráig, majd langyos helyen hagyjuk állni 1,5 órán át.
Vagdaljuk darabosra a dióbelet, keverjünk hozzá ugyanannyi cukrot és a baracklekvárt.
Nyújtsuk a tésztát 4-5 mm vastagra, és vágjuk fel háromszögletű darabokra.
A tésztadarabokra rakjunk tölteléket, és tekerjük fel.
Forró sütőben 10-15 percig süssük. Kihűlés után még szórjuk meg porcukorral.
OREHNYÁCSA
(a diós bejgli szerb változata)
Hozzávalók 12 személyre:
1,25 kg liszt
20 dkg lágy vaj
2 tojás
25 dkg cukor
2,5 dl meleg tej
1 csomag szárított élesztő
0,6 dl meleg víz
csipetnyi só
50 dkg szép dióbél
további 1,25 dl meleg tej
1 tojás
6 dkg lágy vaj
12,5 dkg cukor
0,6 dl méz
1 tasak vaníliás cukor

esetleg reszelt citromhéj
és még 1 tojás
Az élesztőt a valamivel több, mint féldecinyi meleg vízben indítsuk meg. A negyedliter
meleg tejben oldjuk fel a negyedkiló cukrot.
A lisztet kissé sózzuk meg. A 20 dkg lágy vajat kézzel morzsoljuk a lisztbe, és gyúrjuk
bele. A vajas liszt közepére készítsünk egy mélyedést, abba öntsük az élesztőt, a cukros
tejet és a két tojást.
Kézzel gyúrjuk össze a tésztát, alaposan. 8-10 percig gyúrjuk, hogy egyenletes, finom
legyen. Helyezzük a tésztát egy enyhén beolajozott tálba, és fedjük le. Másfél-két óráig
hagyjuk kelni.
Amíg a tészta kel, elkészítjük a diós tölteléket. A diót ledaráljuk. Egy közepes méretű
tálban megöntjük a dióbelet az 1-1,5 deci meleg tejjel, hozzákeverünk egy tojást, 6 dkg
vajat, 12 dkg cukrot, kevés mézet. Keverjük jól össze, és tegyük félre. Ezalatt a keverék
sűrűsödik, mert a dió felszívja a nedvességet.
A megkelt tésztát lisztes gyúródeszkára borítsuk ki. Nyújtsuk 50 cm hosszúra, félcenti
vastagra. A diótölteléket egyenletesen terítsük a tésztára. Hosszanti oldaláról tekerjük fel
a tésztát. Vajjal megkent tepsibe fektessük. Mielőtt megsütnénk, hagyjuk még másfél
órán át kelni.
A sütőt 160 C°-ra melegítsük föl. Mielőtt a tepsit a sütőbe tennénk, a veknit kenjük meg
egy kanálnyi vízben elkevert tojással. 40-45 percig kell sütni, hogy szép, aranyos színe
legyen.
Sütés után, mielőtt felszeletelnénk, hagyjuk teljesen kihűlni.
OREHNYÁCSA 2
(szerb diós bejgli)
A hagyományos szerb orehnyácsa modernizált változata.
Hozzávalók:
A tésztához:
1 kávéskanál cukor
1/2 csésze meleg tej
1 dkg élesztőpor
1 kisebb citrom héja, apróra darálva
1 tojás sárgája
1 egész tojás
1/3 csésze méz
1/2 csésze tejszín
1 kávéskanál vaníliás cukor
1/2 kávéskanál só
3 evőkanál vaj
3 egész és 2/3 csésze liszt
A töltelékhez:

0,5 kg darált dióbél
3/4 csésze tejszín
3/4 csésze tej
3/4 csésze méz
1/2 csésze cukor
1/3 kávéskanál só
1 kávéskanál vaníliás cukor
olvasztott vaj
Az élesztőport fél csésze meleg tejben, egy bő kávéskanál cukorral megindítjuk.

Használjunk kenyérdagasztó konyhagépet. A felsorolt hozzávalókból a darált citromhéjtól
a lisztig bezárólag mindent helyezzünk a kenyérkészítő gépbe. Töltsük utána a megindult
élesztőt is.
Indítsuk be a kenyérdagasztó gépet, hogy a hozzávalókból gyúrjon tésztát. 15-20 percig
gyúrassuk. Tíz prec elteltével a tésztának már golyóformában kell az edényben táncolnia.
Csak kicsit lehet ragadós, de ne ragadjon az edény falához. Ha túl száraz, néhány
kávéskanálnyi vízzel javíthatunk az állagán, ellenben ha túl ragadós, kevés liszttel
javíthatjuk.
Amikor a tészta kész, vajazzunk és lisztezzünk ki egy kisebb tepsit. Helyezzük rá a tésztát,
és tegyük hűtőbe két órára, hogy jól áthűljön.
A töltelék hozzávalóit (dióbél, tejszín, tej, méz, cukor, só) tegyük egy nagyobb lábasba.
Tegyük fel a tűzhelyre, és addig melegítsük, amíg forrni nem kezd, buborékok nem jönnek
elő. Ekkor tegyük takarékra, és főzzük további 4-5 percig. De ne főzzük tovább 5 percnél.
Vagyis, attól kezdve, hogy feltettük a tűzhelyre, 11 percnél ne tartsuk tovább ott.
A vaníliás cukrot a főzés után keverjük a töltelékbe. A tölteléket a lábasban hagyjuk
kihűlni.
A hűtési idő elteltével vegyük ki a tésztát a hűtőből. Lisztezzünk be egy sima felületet
(gyúródeszkát), tegyük rá a tésztát, és felülről is szórjuk be liszttel. Kézzel, majd
nyújtófával nyújtsuk kb. 50x40 cm-esre. Kilógó széleit ne vágjuk le, igazítsuk a téglalapalakba.
A töltelékkel kenjük meg a tésztát. Reméljük, a kihűlt töltelék nem szilárdult meg
nagyon, kenhető állagú maradt.
Óvatosan göngyöljük fel a tésztát, kb. 50 cm-es hengerré, és amikor feltekertük, egy éles,
belisztezett késsel vágjuk három darabra. A három tekercsnek a végeit is lisztezzük be.
A három tekercset egyszerre sütjük ki, külön-külön elhelyezve a tekercseket. A tepsiket,
sütőlapokat, sütőformákat vajazzuk és lisztezzük meg, mielőtt a tekercseket beleraknánk.
Kenjük meg a tekercseket olvasztott vajjal, és sütés előtt félóráig-egy óráig hagyjuk kelni.

Amikor megkelt, mielőtt sütőbe raknánk, újból kenjük meg olvasztott vajjal.
180 C°-os sütőben félóráig süssük. Amikor megsült, addig ne vegyük ki a tepsiből, amíg ki
nem hűlt.

PIZZIDDATE
(olasz karácsonyi sütemény)
Hozzávalók:
50 dkg liszt
30 dkg vaj
20 dkg cukor
4 tojás
1 pohár tej
30 dkg füge
15 dkg dióbél
15 dkg mazsola
15 dkg mandula
20 dkg cukrozott gyümölcs
5 dkg főzőcsokoládé
5 dkg pisztácia
2 db szegfűszeg
1 tojás
fahéj, vanília
Kemény tésztát gyúrjunk a lisztből, vajból, tojásból és tejből. Kerek lapot nyújtsunk
belőle.
Egy tálban keverjük össze a tölteléket: a felvagdalt fügét és cukrozott gyümölcsöt, a
lereszelt csokoládét, a mazsolát, a pisztáciát, a darabos mandula- és dióbelet, az egész
(összekevert) tojást, egy csipet fahéjport. Jól keverjük el. És tegyünk bele 2 db
szegfűszeget is, szétmorzsolva.
Amikor a tölteléket egyenletesre kevertük, töltsük a tésztára. A tészta közepén hagyjunk
ki egy kört, oda ne töltsünk, és a széle felé se. Kívülről a tésztát hajtsuk körben a

töltelékre, (és középről is kifelé), hogy gyűrű-formát kapjunk.
Közepes lángon félórán át süssük. Sugárirányban szeleteljük.
POTICA (szlovén diós kalács)
Hozzávalók:
Kelt tésztához:
2,5 dl meleg tej
0,5 dl meleg víz
1 élesztőkocka
5 dkg kristálycukor
1 kg liszt
5-6 dkg vaj
2 tojás sárgája
só, kb. 1 kávéskanállal
A töltelékhez:
7 dkg vaj
3 tojás
20 dkg cukor
1 l darált dióbél
4 evőkanál tejszín
fahéj, szegfűszeg
citrom
A potica a szlovén karácsonyi és húsvéti diós kalács. Dión kívül sok más
töltelékkel is készítik. A magyar bejglihez képest az a fő különbség, hogy
sütőformában, többnyire kuglófsütő formában sütik ki. A receptek
családonként is eltérnek, de maga a potica a szlovén nemzeti büszkeség
tárgya.
Készítsünk kelt tésztát ahogy a karácsonyi bejglinél szoktuk, vagy az alábbi
módon.
Először a szétmorzsolt élesztőt keverrjük el a meleg vízzel. Egy tálban összekeverjük a
tejet, cukrot, vajat. Megsózzuk. Öntsük hozzá a fele lisztet, és jól dolgozzuk össze. Majd
dolgozzuk bele az élesztőt és a tojássárgáját. Fokozatosan adjunk hozzá több lisztet, de a
tészta ne legyen kemény.

Belisztezett deszkán takarjuk le a tésztát, és 10-15 percig
hagyjuk állni, majd gyúrjuk át. Vajazzunk ki egy tálat,
tegyük be a tésztát, és a tetejét is kenjük meg olvasztott
vajjal. Meleg helyen kelesszük másfél órán át, amíg a
kétszeresére nem kel. Ekkor átgyúrjuk, és újból kelesztjük,
ugyancsak kétszeresére. A második kelesztés kb. fele időt
igényel.
A 3 tojássárgáját verjük fel a vajjal, a cukorral, kevés
fahéjporral, darált szegfűszeggel, egy citrom lereszelt héjával
együtt, amíg habos keveréket nem kapunk.
Adjuk hozzá a tejszínt, és mintegy fél liternyi darált
dióbelet, és keverjük jól össze. Végül adjunk hozzá,
keverjünk bele két tojás fehérjéből vert habot.
Amikor a tészta megkelt, nyújtsuk ki, kenjük be a
töltelékkel, és szórjuk rá a darált dióbél másik felét. Beigliformára tekerjük fel a tésztát, és helyezzük egy kivajazott kalácsütő, kenyérsütő formába.
Tegyük a formát langyos helyre, hogy a tészta tovább keljen. Mielőtt sütőbe tesszük, a
harmadik tojás fehérjével kenjük meg a kalács tetejét.
190 C°-ra előmelegített sütőben mintegy 40 percig süssük.

SAKERBURA
(orosz recept a Kaukázus vidékéről)
Hozzávalók:
24 dkg liszt
6 dkg olvasztott vaj
0,8 dl tej
1 tojás
0,8 dkg élesztőpor
20 dkg dióbél
20 dkg cukor
késhegynyi kardamommag-por
só
A tejet 30-35 C°-ra meglangyosítjuk. A tejből, tojásból, lisztből, élesztőből, olvasztott
vajból kemény tésztát gyúrunk. Egy-másfél órára félretesszük kelni.
Addig a dióbelet enyhén megpirítjuk, majd megdaráljuk. Ugyanannyi
cukorral és leheletnyi őrölt kardamommaggal keverjük.
Amikor a tészta megkelt, három dekás darabokat szaggatunk a tésztából,
és 2 cm vastag kerek lapokat nyújtunk belőlük. A lapokra cukros diós
tölteléket helyezünk. A lapokat félbehajtjuk, a szélét csavaró mozdulattal összecsípjük. A
sütemény tetejét mintával díszíthetjük.
160-180 C°-os sütőben 25-30 percig sütjük.
SÖBIYET
(török recept)
Hozzávalók:
80 dkg kész rétestészta
félkiló darált dióbél
olvasztott vaj, kézmelegre hűtve
tejszín
félliter tej
10 dkg búzadara
gyümölcsszörp
1,2 kg porcukor
7 dl víz
fél citrom leve
Először a tejet forraljuk fel, és amikor forrni kezd, a búzadarát belekeverjük. Sűrű
tejbegrízt főzünk, majd tejszín belekeverésével gazdagítjuk. A tűzről levéve hagyjuk
kihűlni.
A rétestésztából három réteget terítünk egymásra, és megszórjuk dióbéllel. Erre fektetünk
másik négy réteg tésztát. 7 x 7 cm-es négyzetekre vágjuk. Minden négyzetre egy
kávéskanálnyit helyezünk a tejszínes tejbegrízből.

A tésztanégyzeteket a szemben levő sarkok összehajtásával a kép szerinti alakúra
formáljuk, és tepsire helyezzük. A tepsit előzőleg olvasztott vajjal hintjük be, a maradék
olvasztott vajat pedig a tepsibe helyezett söbiyetekre hintjük. Az egészet zsírpapírral
fedjük le.
150 C°-os sütőben pirkadásig sütjük. Amíg sül, a cukorból és a vízből szirupot főzünk,
amit citromlével, gyümölcsszörppel ízesítünk. A sütőből kivett söbiyetet ezzel a sziruppal
öntjük meg.
TÖRÖK DIÓS KALÁCS
Hozzávalók:
1 csomag friss élesztő
1 vizespohár langyos tej
1 kockacukor
1 kg liszt
1 pohár étolaj
1 pohár olvasztott vaj vagy margarin
1 tojás
só
kevés cukor, szirupnak
kevés darált dióbél
A tetejére: tojássárgájával kevert darált dióbél és szezámmag
Az élesztőt a cukorral együtt szétmorzsoljuk, és a tejbe áztatjuk.
A megfuttatott élesztőből, a lisztből, olajból, vajból, tojásból, kevés sóból kézzel lágy
tésztát gyúrunk. A kész tésztát félretesszük kelni.
A megkelt tésztából azonos nagyságú darabokat szaggatunk, hosszúra, de nem túl
vékonyra nyújtjuk. Darált dióval kevert cukorsziruppal hintjük meg.
Minden tésztacsíkot háromszor tekerünk meg, és a képen látható formára alakítjuk, majd
tepsibe rakjuk. Most kenjük meg tojássárgájával kevert darált dióbéllel és szezámmaggal.
190 C°-os sütőben addig sütjük, amíg a teteje meg nem pirul.
VIRÁGOSKERT
(török recept)
Hozzávalók:
1 csomag lágy margarin
1 tojás
fél citrom reszelt héja
1 tasak sütőpor
kb. 4 pohár liszt
1 pohár apró darabos dióbél
A sziruphoz:
3 pohár cukor
3 pohár víz
1-2 kanál citromlé

A hozzávalókból - a dióbél kivételével - tésztát gyúrunk, a tésztát öt részre osztjuk.
Tányérnyi méretű lapokat nyújtunk a tésztából. A lapokat megszórjuk a dióbéllel. A
nyújtófával a tésztába nyomjuk a dióbelet.
A lapokat feltekerjük, éles késsel 1 cm-es karikákra vágjuk, tepsibe rendezzük.
175 C°-on addig sütjük, amíg pirulni nem kezd. Közben szirupot főzünk, és a megsült
süteményt azzal öntjük meg.
A dió leírása és botanikája

Muffinok
Vázlat:
Áfonyás-diós muffin
Banános-csokoládés muffin
Banános datolyás diós muffin
Banános, diós, csokoládés mini-muffin
Banános-diós muffin
Banános, diós muffin 2
Banános, diós muffin 3
Datolyás, diós muffin
Diós-almás muffin
Diós csokoládés muffin
Diós, juharszirupos muffin
Diós muffin gorgonzolával, körtével
Fügés-datolyás muffin dióval
Fűszeres almás-diós muffin
Gyümölcsös muffin
Málnás-diós muffin
Répás diós muffin
Viszkis muffin
ÁFONYÁS-DIÓS MUFFIN
(amerikai recept)
Hozzávalók 12 darabhoz:
1/2 csésze forró víz
1/4 csésze szép mazsola
2,5 csésze teljes őrlésű liszt
2 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál gyömbérpor
1/2 kávéskanál só
1/2 kávéskanál szódabikarbóna
2/3 csésze barna cukor

1/2 csésze lágy vaj vagy margarin
1 nagy tojás
1 kávéskanál vaníliás cukor
1 csésze tej
1 csésze friss vagy fagyasztott áfonya
1/2 csésze vagdalt dióbél
1/4 csésze kristálycukor
Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. Egy tizenkettes muffinsütő formát fújjunk be sütőolajjal,
vagy béleljünk ki papírral.
A mazsolát áztassuk be a forró vízbe, hagyjuk kihűlni, majd csöpögtessük le a mazsoláról
a vizet.
Egy közepes méretű tálban jól keverjük össze a lisztet, a sütőport, a gyömbérport, a sót és
a szódabikarbónát.
Egy nagyobb tálban a barna cukorból és a vajból elektromos mixerrel keverjünk könnyű
habot. Keverjük hozzá a tojást és a vaníliás cukrot is. Ettől kezdve alacsony fokozaton
keverjünk tovább. Fokozatosan adagoljuk hozzá a tejet, és keverjük egyenletesre. Öntsük
bele a lisztes keveréket is, és addig keverjük, amíg a tészta darabossá nem válik, de ne
tovább. Az áfonyát, a diót és a mazsolát ekkor keverjük bele.
Osszuk a tésztát az előkészített sütőformákba, minden formát a kétharmadáig töltsünk
meg. Ekkor szórjuk meg a felületüket kristálycukorral, és tegyük a sütőbe. Addig süssük,
amíg világos aranyszínű nem lesz, vagyis 20-25 percig. A sütőformát rácsra kihelyezve
hűtjük le. Rövid hűlés után borítsuk ki a muffinokat, és ugyancsak szellőzve, rácson
hűtsük ki teljesen.
BANÁNOS-CSOKOLÁDÉS MUFFIN
(német recept)
Hozzávalók 12 adaghoz:
1,5 csésze liszt
0,5 csésze cukor
valamivel kevesebb, mint 0,5 csésze étolaj
valamivel több, mint 0,5 csésze étcsokoládé
1 tojás
4 édes banán
maréknyi dióbél
1 kávéskanál sütőpor
0,5 kávéskanál szódabikarbóna
Először a sütőt melegítjük elő, 180 C°-ra, majd egy tálban a liszthez keverjük a sütőport és
a szódabikarbónát.
A csokoládét apróra tördeljük, vagdosuk. A legszebb 12 dióbél-darabot félretesszük, a
többit felaprítjuk, de nem daráljuk meg. A csokoládét és a dióbelet a liszthez keverjük.
Egy újabb tálban a cukorral felverjük a tojást, és az étolajat is hozzáverjük.

A banánok héját lehúzzuk, húsát felaprítjuk, szétnyomjuk, a habhoz öntjük, géppel
egyenletesre keverjük.

A "száraz" és a "nedves" tál anyagát összeöntjük, és már nem géppel, hanem kézzel
keverjük össze alaposan, annyira, hogy például lisztcsomót már ne találjunk.
A muffinsütő formákat kivajazzuk. A tésztakeveréket egyforma adagokban töltjük a
formákba. Mindegyiknek a tetejére egy szép dióbél-darabot helyezünk.
Az előmelegített sütőben 25 percig sütjük, majd sütés után egy rácsra helyezve hűtjük ki.

BANÁNOS DATOLYÁS DIÓS MUFFIN
(amerikai recept)
Hozzávalók 12 darabhoz:
2 csésze liszt
3/4 csésze cukor
1/2 csésze zabliszt
1 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál sütőszóda
1/2 kávéskanál őrölt fahéj
3 érett banán összetört húsa
2 tojás
3/4 csésze alacsony zsírtartalmú joghurt

1/3 csésze olvasztott vaj
1 kávéskanál vaníliás cukor
1/2 csésze darabos dióbél
3/4 csésze kimagvazott, darabokra vágott datolya
A sütőt 190 C°-ra melegítsük elő. Olajozzunk ki 12 muffinsütő formát.
Egy nagyobb tálban keverjük össze a kétféle lisztet, a cukrot, sütőport, sütőszódát, fahéjat.
Egy kisebb tálban pedig a banán húsát, a tojásokat, a joghurtot, a vajat és a vaníliás
cukrot, végül mindezt a lisztes keverékhez. Végül a diót és a datolyát is.
A tésztát töltsük az előkészített sütőformákba. Nem baj, ha kidagad a sütőformából.
25 percig süssük, illetve addig, amíg a beleszúrt fogpiszkálót tisztán nem tudjuk kihúzni.
Rácson 10 percig hűtsük, és a sütőformákból kiborítva addig, amíg teljesen ki nem hűl.
BANÁNOS, DIÓS, CSOKOLÁDÉS MINI-MUFFIN
(amerikai recept, Martha Stewart szakácskönyvéből)
Hozzávalók 24 darabhoz:
3 közepes nagyságú érett banán
1/4 csésze tejszín
2 evőkanál calvados, brendi vagy rum
1 evőkanál vaníliás cukor
2 tojás
1 kávéskanál őrölt szerecsendió
1 kávéskanál fahéjpor
10 dkg szobahőmérsékletű vaj
1/4 csésze cukor
1/4 csésze méz
1,25 csésze liszt
1/4 csésze hántolt zab
1,25 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál só
1/3 csésze csokoládéreszelék
1/3 csésze dióbél (lehet több is)
Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra.
Az érett banánok húsát egy villával törjük meg, és keverjük
hozzá a röviditalt, vaníliás cukrot és a fűszereket. A két tojást
gyengén verjük fel, és keverjük a banánhoz. Tegyük félre.
Egy nagyobb tálban keverjünk krémet a vajból, cukorból és a
mézből. A krémhez keverjük hozzá előbb a tojásos banánt, majd
a lisztet, sütőport, hántolt zabot és a sót. Keverjük egyenletesre, de nem kell túlkeverni.
Végül a dióbelet és a csokoládéreszeléket keverjük hozzá.

A muffinsütő formát kanállal töltsük
meg. Díszíthetjük egy-egy
csokoládédarabbal, majd megsütjük.
15-18 perc elég, ennyi idő alatt a széle
aranyszínűvé kezd válni, és a tűpróbát
is állja.
Megjegyzés: Cukor helyett
használhatunk mézet, és viszont. A
zab helyett pedig lisztet.

BANÁNOS-DIÓS MUFFIN
(amerikai recept)
Hozzávalók 12 darabhoz:
1,5 csésze teljes őrlésű liszt
1 csésze darabos dióbél
1/2 csésze pirított búzacsíra
1/2 csésze barna cukor
1 evőkanál sütőpor
1 kávéskanál fahéj
1/2 kávéskanál só
1/4 kávéskanál őrölt szerecsendió
2 érett banán, meghámozva
3/4 csésze tej
5 evőkanál olvasztott vaj
1 tojás
Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. Béleljünk ki papírral 12 muffinsütő formát, vagy fújjuk
be sütőolajjal.
A száraz hozzávalókat a liszttől a szerecsendióig mind összekeverjük, majd beledolgozzuk
a banánokat, a tejet, az olvasztott vajat és a tojást. Dolgozzuk egyenletesre.
A muffinsütő formákat töltsük meg egyenletesen a tésztával. Addig süssük, amíg a
beleszúrt tű tisztán nem húzható ki belőle. Ez kb. 20-22 perc. Egy percig még álljon a

sütőben, és csak aztán tegyük ki rácsra hűlni.
BANÁNOS DIÓS MUFFIN 2
(kanadai vegetáriánus recept, Geraldine Hartman
receptje)
Hozzávalók 12 nagy darabhoz:
2 felvert tojás
3 közepes banán
1/2 csésze író
1/4 csésze olvasztott vaj
1 kávéskanál vaníliás cukor
1/2 csésze barna cukor
2 csésze teljes őrlésű liszt
1 evőkanál őrölt lenmag
1 evőkanál búzacsíra
1 evőkanál sütőpor
1,5 kávéskanál sütőszóda
1/2 kávéskanál só
1 csésze vagdalt dióbél
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Alaposan zsírozzuk be a muffinsütő formákat.
Egy nagy tálban keverjük össze az első hat hozzávalót. Egy másikban pedig a többit.
A száraz keveréket folyamatos keverés közben fokozatosan adagoljuk az első keverékhez.
Addig keverjük, amíg jól el nem keveredik. A tészta az alapos keverés ellenére is darabos
hatású marad.
Töltsük a tésztát a muffinsütő formákba. Félóráig süssük, addig, amíg a sütemény
közepébe szúrt tűt tisztán nem tudjuk kihúzni. Amikor megsült, hagyjuk néhány percig a
sütőformában, és csak utána borítsuk ki.
BANÁNOS DIÓS MUFFIN 3
(amerikai recept, Linda Genaw receptje)
Hozzávalók 6 darabhoz:
1 csésze mandulaliszt
1/2 csésze liszt
1 kávéskanál sütőpor
csipetnyi só
1 csésze cukor
1 kávéskanál karamellizált cukor
1 kávéskanál vaníliás cukor
2 evőkanál tejszín
2 evőkanál víz
2 evőkanál lágy vaj
2 tojás
1/2 csésze darabos, vagdalt dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
Egy közepes méretű tálban előbb a száraz hozzávalókat keverjük össze, majd a többi
hozzávalót is, a dióbelet csak a végén. A kapott tésztával töltsünk meg hat, papírral bélelt
muffinsütő formát.
15-20 percig süssük, amíg a teteje aranybarnára színeződik. Mielőtt a formából
kifordítanánk, öt percig a formában hűtsük.
Azonnal, melegen, vagy szobahőmérsékletűre lehűlve is megehetjük, ha pedig később
akarjuk elfogyasztani, hűtőben tarthatjuk el.
Vajjal, krémsajttal a legjobb.
DATOLYÁS DIÓS MUFFIN
(amerikai recept)
Hozzávalók 12 darabhoz:
20 dkg mag nélküli aszalt datolya
1,5 csésze liszt
2 kávéskanál fűszerkeverék, süteményekbe való
2 kávéskanál sütőszóda
1/2 csésze mazsola
1 csésze nagy darabos dióbél
1 csésze joghurt
1 tojás
1/2 csésze tej
4 evőkanál baracklekvár
Melegítsük elő a sütőt, és zsírozzunk ki egy 12 mélyedéses muffinsütő formát.
Töltsünk meleg vizet a datolyákra, és tegyük félre puhulni.
A liszthez a fűszerport és a sütőszódát keverjük, majd a mazsolát és a dióbelet is.
Egy másik tálban pedig a joghurtot, a tojást és a tejet keverjük össze.
Öntsük le a datolyáról a vizet, de ne teljesen, két
kanálnyi maradjon rajta. A datolyát a maradék
áztatóvizével öntsük robotgépbe, öntsük hozzá a
lekvárt, és a géppel dolgoztassuk el. Annyira, hogy a
gép a datolyát aprítsa fel, de ne teljesen, maradjanak
benne datolya-darabok. Amikor jónak ítéljük, a
joghurtos keveréket is öntsük hozzá, és dolgoztassuk
össze.
A száraz és a nedves összetevőket keverjük össze.
Annyira, hogy összekeveredjenek, de a tészta mégse legyen teljesen egynemű.
Töltsük a tésztát a sütőformákba. 20-25 perc alatt aranybarnára sül az előmelegített
sütőben.

DIÓS-ALMÁS MUFFIN
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1/4 csésze vaj vagy margarin
1 csésze cukor
2 tojás
1/4 csésze almalé
1/4 kávéskanál citromlé
1,5 csésze liszt
1 csésze zabliszt
1 kávéskanál őrölt fahéj
3/4 kávéskanál sütőszóda
3/4 kávéskanál só
1/4 kávéskanál őrölt szerecsendió
csipetnyi őrölt szegfűszeg
2 db alma húsa apróra vagdalva
1 csésze mazsola
3/4 csésze vagdalt dióbél
A cukorból és a vajból keverjünk mixerben egyenletes krémet. Egyenként keverjük el a
krémben a tojásokat is.
Adjuk hozzá az almalevet és a citromlevet. Utána - ebben a sorrendben, de fokozatosan keverjük bele a lisztet, a zablisztet, fahéjat, sütőszódát, sót, szerecsendiót és a
szegfűszegport. (Remélem, nem felejtettem ki semmit.) Végül az almakockát, mazsolát és
a dióbelet.
A tésztából evőkanálnyi mennyiségeket merjünk bevajazott sütőlapra, és igazítsuk
kerekre.
Meleg sütőben negyedórán belül megsül. Akkor jó, ha világosbarna színt kap. Rácson
hűtsük ki.
DIÓS CSOKOLÁDÉS MUFFIN
(francia recept)
Hozzávalók:
22 dkg liszt
10 dkg barna cukor
2 kávéskanál élesztőpor
1/2 kávéskanál só
1,6 dl tej
2 tojás, enyhén felverve
1 kávéskanál vaníliás cukor
1,25 dl étolaj
17 dkg apró darabos csokoládé
7 dkg darabos dióbél
A sütőt 200 C°-ra melegítsük fel, a muffinsütő formákat pedig vajazzuk ki.

Két keveréket készítünk, teljesen egyneművé kavarva mindkettőt:
1. liszt, élesztő, só, cukor
2. tej, tojás, olaj, vaníliás cukor
A lisztes keverék közepén mélyedést készítünk, és oda öntjük a folyékony keveréket.
Gyorsan, könnyedén összekeverjük, de nem egyenletesre, hanem maradjon darabos
hatású. Hozzákeverjük a darabos csokoládét és a darabos dióbelet is.
Kanállal töltjük a keveréket a muffinsütő formákba, és 15-20 percig sütjük. Utána rácson
hűtjük ki, öt perc után már fogyasztható.
DIÓS, JUHARSZIRUPOS MUFFIN
(amerikai recept)
Hozzávalók:
2 tojás
1/2 csésze juharszirup
1/2 csésze étolaj
3/4 csésze író
2 csésze liszt
1,5 evőkanál sütőpor
1/2 kávéskanál szódabikarbóna
1/2 kávéskanál só
1/2 csésze vagdalt dióbél
A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő, és készítsük elő (vajazzuk ki és liszttel szórjuk be) a
muffinsütő formákat.
Egy kisebb tálban enyhén keverjük össze a tojásokat a juharsziruppal, olajjal, íróval.
Egy nagyobb tálban pedig a száraz hozzávalókat, a diót is beleértve. Töltsük a nedves
keveréket a szárazba, és addig keverjük, amíg nem marad benne száraz csomó.
Kanállal merjük a nyerstésztát a formákba, de csak háromnegyedig töltsük meg. A sütő
középső részén süssük, húsz percig.
A formákból még melegen borítsuk ki a megsült muffinokat, és rácson hűtsük ki. Tésztája
nagyon jól össze fog állni, jobban, mint más muffinoké.
DIÓS MUFFIN GORGONZOLÁVAL, KÖRTÉVEL
(francia recept)
Hozzávalók 24 darabhoz:
15 dkg gorgonzola sajt
1-2 szál kakukfű
20 dkg liszt
25 dkg körte
1/2 kávéskanál szódabikarbóna
2 kávéskanál sütőszóda
10 dkg apró darabos dióbél
só, bors

1 tojás
6 evőkanál dióolaj
4 evőkanál író (helyettesíthető tejszínnel is)
24 darab feles dióbél
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Ha nem papírformában sütjük a muffint, itt az ideje a
muffinsütő forma kivajazásának és belisztezésének.
A gorgonzolát vágjuk darabokra. Mossuk meg és töröljük le a kakukfüvet, a levelét
vágjuk apróra. A körtét mossuk meg, húsát a héjával együtt vágjuk kisebb darabokra.

A lisztbe keverjük bele a sütőanyagokat. Keverjük bele a sajtot, a kakukfüvet és a darabos
dióbelet is. Sózzuk és borsozzuk meg.
Egy másik tálban a tojásokat az íróval (vagy tejszínnel) és a dióolajjal keverjük össze. A
keveréket töltsük a lisztbe, öntsük bele a körtedarabokat is, és gyorsan keverjük össze.
A sütőformákat kétharmadukig töltsük meg a nyerstésztával, mert sütéskor a tészta
dagadni fog. Mintegy 12 percnyi sütés elég.
Legjobb melegen szervírozni.

FÜGÉS-DATOLYÁS MUFFIN DIÓVAL
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1 csésze összevagdalt datolya
1 csésze összevagdalt aszalt füge
1/4 csésze vaj
1,5 kávéskanál sütőszóda
1 csésze forró víz
2 tojás, enyhén felverve
1/2 csésze cukor
1,5 csésze liszt
1/2 kávéskanál só
1/2 kávéskanál sütőpor
1/2 csésze dióbél
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és kenjünk ki egy muffinsütő formát.
Egy közepes méretű tálban keverjük össze az összevágott datolyát és fügét a vajjal és a
forróvízzel. Addig keverjük, amíg a vaj meg nem olvad. Ekkor a sütőszódát is
belekeverjük, és a keveréket állni hagyjuk egy negyedórára.
Vegyünk elő egy másik tálat, amiben a lisztet, sót, sütőport és dióbelet keverjük össze. Az
elkevert tojásokat is keverjük hozzá.
A száraz keveréket keverjük a nedveshez. Addig keverjük, amíg jól össze nem vegyül az
egész. Töltsük a tésztát az előkészített formákba, és az előmelegített sütőben félóráig
süssük.
Muffinunk más muffinoktól nemcsak abban tér el,hogy a fügemag érdekesen ropogóssá
teszi, hanem a datolya édessége jól harmonizál a dió aromájával.
FŰSZERES ALMÁS-DIÓS MUFFIN
(amerikai recept)
Hozzávalók 12 muffinhoz:
1,5 csésze teljes őrlésű liszt
2 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál sütőszóda
1/2 kávéskanál só
1,5 kávéskanál fahéjpor
csipetnyi őrölt szegfűszeg
2 nagy tojás
3/4 csésze kristálycukor (ha édesebben szeretjük, 1-2 kanállal több)
1,5 csészényi apróra vágott almahús
5 evőkanál vaj (olvasztott, lehűtött)
3/4 csésze vagdalt, pirított dióbél
Melegítsük elő a sütőt, és egy 12 adagos muffinsütő formába rakjunk sütőpapírokat.

Keverjük össze a lisztet, sütőport, sütőszódát, fahéjport, szegfűszegport és a sót.
Egy másik, nagyobb tálban pedig a tojást a cukorral. Keverjük bele az almadarabokat is,
majd tegyük félre 10 percre, pihenni. Ez után keverjük hozzá a vajat és a dióbelet. Végül
keverjük bele a lisztes keveréket, de nem kell sokáig keverni. Csak annyira, hogy a száraz
hozzávalók nedvességhez jussanak.
Osszuk a tésztát a formákba. Ha úgy gondoljuk, a tetejére még önthetünk kevés olvasztott
vajat, és megszórhatjuk cukorral.
15 percig elég sütni, és már forrón is megkóstolhatjuk. Vagy kihűtve. Reggelire is jó, és ha
reggel nincs időnk, magunkkal vihetjük, és útközben, vagy a munkahelyen is megehetjük.
GYÜMÖLCSÖS MUFFIN
(francia recept)
Hozzávalók 24 darabhoz:
1/2 csésze melasz
1/4 csésze víz
1 kkávéskanál vaníliakivonat
1 csésze szép mazsola
40 dkg aszalt gyümölcs, apró darabokban
1/2 csésze vaj vagy margarin
1/3-2/3 csésze cukor
3 tojás
1 csésze liszt és még 2 evőkanállal
1/4 kávéskanál sütőpor
1/2 csésze őrölt fahéj
1/4 csésze tej
1 csésze darabos dióbél
Egy lábasban melegítsük együtt a melaszt és a vaníliakivonatot negyedcsészényi vízzel.
Öntsük bele a mazsolát, és forrásig melegítsük. Vegyük kicsire a lángot, és lassú tűzön
főzzük még öt percig. Ekkor vegyük le a tűzről, és öntsük bele az aszalt gyümölcsöt, majd
hagyjuk kihűlni.
Mialatt hűl, keverjünk a vajból és a cukorból habos krémet egy tálban. A tojásokat
egyenként üssük bele, és egyenként keverjük el jól benne.
A száraz hozzávalókat -a diót kivéve - külön keverjük össze, és kisebb adagokban, a tejjel
felváltva öntsük a krémbe, állandó keverés mellett. A száraz anyaggal kezdjük, és azzal is
fejezzük be.
Öntsük a tésztába a gyümölcskeveréket, és keverjük jól el. Végül a dióbelet is keverjük
bele.
Töltsük muffinformákba, majdnem a papír széléig. 170 C°-os sütőben süssük, 22-25 percig.
Akkor jó, ha a beleszúrt fogpiszkálót tisztán tudjuk kihúzni. Sütés után rácson hűtsük ki.

MÁLNÁS-DIÓS MUFFIN
(német recept)
Hozzávalók:
10 dkg darált dióbél
21 dkg liszt
2 teáskanál sütőpor
fél teáskanál szódabikarbóna
0,7 dl étolaj
1 tojás
12 dkg cukor
1,2 dl málnalé
1,4 dl joghurt
8 dkg málna
A sütőt melegítsük elő 190 C°-ra. A muffinsütő formát jól olajozzuk ki.
A dióbelet egy tálban keverjük össze a liszttel, a sütőporral és a szódabikarbónával. Egy
másik tálban az olajat, a tojást, a cukrot, a málnalevet és a joghurtot kavarjuk habosra. A
diós lisztet és a málnákat öntsük bele, keverjük el.
Töltsük formákba, és 20-25 percig süssük.
RÉPÁS DIÓS MUFFIN
(kaliforniai recept)
A répás diós muffin különleges, mert ritkaság a zöldséges muffin.
De a répa nagyon egészséges, helye van a diós sütemények között.
A recept másik sajátossága, hogy közönséges tepsiben is süthetjük.
Hozzávalók 12 darabhoz:
2 csésze reszelt sárgarépa
1 nagy narancs leve
2 kávéskanál vaníliás cukor
1/4 csésze étolaj
1 csésze folyós méz
1/2 csésze reszelt vagy vagdalt ananász
1 csésze fehér liszt
1,5 csésze teljes őrlésű liszt
2 kávéskanál sütőszóda
1 kávéskanál fahéj
3/4 csésze vagdalt darabos dióbél
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
Egy tálban keverjük össze a reszelt répát, a citromlevet, vaníliás cukrot, étolajat, mézet és
az ananászt, amíg egyneműnek nem találjuk.
Egy másik tálban pedig a száraz hozzávalókat, majd ennek a tálnak a tartalmát keverjük
a répás keverékhez.

A tésztát töltsük egy 12 adagos muffinsütő formába, amelynek mélyedéseit muffinpapírral
béleltük ki. Kétharmadáig töltsük ki a mélyedéseket, mert a sütemény kelni fog a sütés
alatt. 30-35 percig süssük.
Süthetjük 20 cm-es magas falú tepsiben is, 45-60 percig. Mindkét esetben ellenőrizzük,
hogy a sütemény belseje is átsüljön. A kihűlt süteményt vágjuk 12 darabra.
VISZKIS MUFFIN
(ír recept)
Hozzávalók 12 adagra:
28 dkg liszt
7,5 dkg darabos főzőcsokoládé
2 evőkanál kakaópor
2 kávéskanál sütőpor
0,5 kávéskanál szódabikarbóna
10 dkg cukor
6 dkg vagdalt dióbél
1 tojás
0,8 dl étolaj
1,5 dl ír viszki
2 dl teljes tej
A felsorolt hozzávalókból a liszttől a dióbélig mindent összekeverünk.
A tojást az étolajjal, a viszkivel és a tejjel habosra keverjük, utána hozzádolgozzuk a
száraz keverékhez.
A tésztát muffinsütő formába töltjük, 180 C°-on 25-30 percig sütjük. Fogpiszkálóval
ellenőrizzük, hogy belül is megsült-e.
Ha maradt még viszkink, a sütőből kivett, még forró muffinokra kevés viszkit hintünk, és
úgy hagyjuk kihűlni.
Ízlés szerint csokoládémázzal is bevonhatjuk.
A dió leírása és botanikája

Dió mézzel, dió cukorral, dió tejjel

Vázlat:
Baszk diókrém
Diókaramellás szeletek
Diós, kesudiós golyók
Diós golyók
Diós krokant
Diós marcipán
Diós mézes sütemény
Diós mézeskalács
Fügés diós kulfi
Gozináki
Kandírozott dió
Karamellizált dióbél sütemény
Kávés diógolyók
Mézzel csepegtetett dió sült gorgonzolával
Périgordi diókaramella
Ropogós diós
Sahlab
Tejszínes diókaramella
BASZK DIÓKRÉM (Intxaursalsa)
Az Intxaursalsa (incaurszalszának kell ejteni) baszk diókrém
igazából nem is diókrém. Olyasmi, mint nálunk a tejbegríz, de
gríz helyett darált dió az alapanyaga, magyarra talán
tejbedióként fordítható.
Gyakorlatilag ugyanúgy készül, mint nálunk a tejbegríz, ezért
az összetevők pontos mennyisége nem lényeges.
Tej, dióbél, cukor és fahéj kell hozzá. Ha 1 l tejből készítjük, még 1 l vizet is szoktak hozzá
tölteni. Kb. 25 dkg dióbél és ugyanannyi cukor kell még.
A diót daráljuk finomra. Forraljuk fel a tejet kevés fahéjjal, amit forralás után kiveszünk.
Még forrón beleöntjük a dióbelet, és mikor újból forr, cukrot keverünk hozzá.
Hűtve tálaljuk. A baszkok desszertként fogyasztják, étkezések után. Igen tápláló. Bár meg
kell mondjam, nekem egy kis gríz mégis hiányzik belőle.

DIÓKARAMELLÁS SZELETEK
(amerikai recept)
Hozzávalók:
12,5 dkg vaj
1/2 csésze cukor
1 tojás sárgája
1,25 csésze liszt
2 evőkanál tejpor
csipetnyi só
1/2 csésze barna cukor
1 evőkanál sűrű cukorszirup
9 dkg vaj
15 dkg dióbél
A vajat a cukorral verjük habosra. Adjuk hozzá a tojássárgáját is, keverjük jól össze. A
liszttel, tejporral gyúrjunk a krémből kemény tésztát. A sót se felejtsük ki.
Nyújtsuk akkorára, hogy egy 18x28 cm-es sütőformába beleférjen, és fektessük bele.
Süssük negyedóráig 180 C°-os sütőben, hogy aranybarna színt kapjon.
A cukrot a sziruppal és a vajjal egy kisebb edényben melegítsük alacsony hőfokon, addig,
amíg a vaj megolvad, a cukor feloldódik. Gyengén pároljuk 5 percig. Ekkor keverjük bele
a dióbelet.
A még forró tésztára töltsük, és tegyük vissza 5 percre a sütőbe.
A sütőformában hűtsük ki, csak aztán vágjuk kockákra.

DIÓS, KESUDIÓS GOLYÓK
(indiai recept)
Ünnepi édesség, az indiai Sankranthi fesztivál
különlegessége. Valójában dió és kesudió pirított,
darált bele, tejkaramellában, rendkívüli éltető erővel.
Gyerekek különösen szeretik.
Hozzávalók 15-20 közepes méretű golyóhoz:
2 l teljes tej
2 csésze cukor
1 csésze dióbél
1 csésze kesudió
Forraljuk fel a tejet egy nagy, széles lábasban. Öntsük hozzá a cukrot, és keverjük fel.
Addig főzzük, amíg sűrűsödni nem kezd, és térfogatának háromnegyed részét el nem fővi.
Ehhez háromnegyed óra kell, vagy akár egy egész.
Közben a kétféle dióbelet külön lábaskában enyhén pirítsuk meg magában, olaj
hozzáadása nélkül. Utána hagyjuk kihűlni.
a dióból is, a kesudióból is válasszunk ki 10-10 nagyobb szemet, és vagdaljuk apróbb
darabokra. A maradékot pedig öntsük össze, és daráljuk finomra.
A finom diódarát öntsük a besűrűsödött, karamellszínű cukros tejbe, és gyakori keveréssel
főzzük még negyedóráig. Negyedóra elteltével szórjuk bele a vagdalt dióbeleket is, és
főzzük még 10 percig. Illetve addig, amíg a keverék morzsás szerkezetű kezd lenni, és
könnyen elválik az edény falától.
Vegyünk egy kanállal a keverékből, és kézzel formáljuk golyóvá. Amikor már megtartja
alakját, félretehetjük hűlni. Ekkor az egészet levehetjük a tűzről. Töltsük át egy
kizsírozott (olajozott) edénybe. Falapáttal az egészet átemelhetjük, alányúlva. 4-5 óráig
hagyhatjuk hűlni, és azután kanalazzunk belőle golyónyi mennyiségeket, és kézzel
formáljuk.
Lefedve akár egy hétig is eláll.
Megjegyzés: Az édességet kocka alakúra is vághatjuk, ez esetben "burfi"-nak hívják
Indiában, nem "laddu"-nak, mint a golyókat.
DIÓS GOLYÓK
(hagyományos indiai recept)
Ez a recept a diós, kesudiós golyók nevű ünnepi édesség
hagyományos változata, Akhrot laddu néven.
Hozzávalók 6 közepes méretű golyóhoz:
2 csésze dióbél
2 csésze teljes tej
3/4 csésze cukor

A dióbelet könnyedén megpirítjuk egy vastepsiben, majd hagyjuk kihűlni. Egy kisebb
maroknyit félreteszünk, a többi dióbelet megdaráljuk.
A tejet és benne a cukrot addig főzzük, amíg sűrű
karamellává nem áll össze. Tehát mintegy félóráig.
Ekkor belekeverjük a darált dióbelet. Jól elkeverjük,
majd tovább főzzük, sűrítjük. Gyakran kavarjuk. 10-15
perc múlva, amikor elválik az edény falától, és egy
darabba áll össze, belekeverjük a félretett dióbelet, és a
tűzről levéve egy darabban borítjuk át egy másik
edénybe, ahol kihűlhet.
Amikor kihűlt, kis golyókat formálunk belőle.
DIÓS KROKANT
(francia recept)
Hozzávalók 30 kisebb darabhoz:
25 dkg darált dióbél
1 tojás fehérje
12,5 dkg cukor
A mázhoz:
7,5 dkg cukor
1 tojás fehérje
1 evőkanál citromlé
Egy tálban előbb magában verjük rövid ideig a tojásfehérjét, majd a dióbéllel és a
cukorral együtt. Tésztaszerű anyagot kapunk, amit sima munkafelületre terítsünk ki.
Ízlésünk szerinti alakú formákat szaggassunk belőle, és egy spatulával alányúlva
válasszuk el az asztaltól.
Sütőpapírral bélelt tepsibe rendezzük, ahol mázzal kenjük be. A cukorból, tojásfehéréjéből
és citromléből sima, egyenletes mázat keverünk. Vékony rétegben kenjük a süteményre.
Nagyon enyhén meleg sütőben mintegy félóráig elég sütni, bár van, aki 50 percet is ajánl.
Kihűlés után kóstoljuk meg.
Megjegyzés: Hasonló receptek kétszer ennyi cukorral ajánlják készíteni, ez ízlés kérdése.
Mindenesetre a máz sok cukrot pótol, ami a sütemény anyagából hiányzik.

DIÓS MARCIPÁN
(amerikai recept)
Hozzávalók 22 darabhoz:
10 dkg marcipántészta
44 db feles dióbél
22 dkg porcukor
1/4 csésze víz
A feles dióbél darabokat rendezzük párba, mindegyikhez
hozzáillő nagyságút válasszunk.
A marcipántésztát osszuk 22 darabra, és mindegyik
darabból formáljunk kis golyót. Nyomjuk két fél dióbél
közé. Tegyük félre, amíg a cukorbevonatot elkészítjük.
Hűtőben akár egy hétig is eltarthatjuk félkész
állapotban.
A cukrot és a vizet egy lábasban forraljuk össze, anélkül, hogy megkevernénk. Amikor
forrni kezd, csökkentsük a lángot, és addig főzzük, amíg sötét karamell-színt nem kap a
cukor.
A karamellizált cukrot vegyük le a tűzről, és még forró állapotában néhány diós golyót
dobjunk bele. Gyorsan dolgozzunk. Mihelyt a cukor bevonta a golyót, vegyük ki, tegyük
zsírpapírral befedett rácsra. Amikor a karamellizált cukor keményedni kezd, rövid időre
tegyük vizza a tűzre, akkor újból megpuhul.
Amikor a diós marcipángolyókon megkeményedett a máz, légmentesen zárható
süteménytartóba rakhatjuk át egy rétegben.

DIÓS-MÉZES SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók 15 darabhoz:
10 dkg darált dióbél
2 dkg kukoricaliszt
6 dkg méz
1 tojás
2,5 dkg olvasztott vaj
15 mini papírcsésze
Melegítsük elő a sütőt 175 C°-ra.
Mixerben keverjük össze a darált diót a kukoricaliszttel. Keverjük hozzá a mézet, majd a
tojást, végül a vajat. Az egészet jól mixeljük el.
Helyezzük a papírcsészéket egy sütőlapra, és kanállal töltsük beléjük a nedves tésztát.
15-20 percig kell sütni, hogy olyan legyen, mint a képen.
DIÓS MÉZESKALÁCS
(orosz recept)
Hozzávalók:
1,5 csésze méz
1,5 csésze liszt
3 tojás
1 csésze dióbél
1/2 kávéskanál sütőpor
1/4 kávéskanál fahéjpor
1/2 kávéskanál szegfűszeg
1 evőkanál vaj
Egy tálban tartsuk a mézet langyos helyen, hogy jól folyós legyen. A folyékony mézhez
keverjük hozzá a cukrot, és állandó keverés mellett a lisztet. Beleütjük a tojásokat, jól
elkeverjük. Utána a sütőport, a fűszerporokat, vajat, dióbelet.
Vajjal kikent sütőformába öntjük a tésztát, dióbéllel kimintázzuk, és közepesen meleg
sütőben sütjük meg.
FÜGÉS DIÓS KULFI
(indiai recept, Suvir Saran receptje)
Hozzávalók:
35 dkg tejpor
1 doboz (kb. 40 dkg) cukrozott sűrített tej
1 csésze tejszín
1 evőkanál porrá tört kardamom-mag
1/2 csésze darabos dióbél
8 aszalt füge
1/2 csésze víz vagy tej

Az aszalt fügéket tegyük egy tálba félcsészényi meleg vízzel vagy tejjel. Fedjük le, 10-15
perc alatt megszívják magukat vízzel, és megpuhulnak. Amikor puhák, vágjuk apró
darabokra.
A dióbélnek és a fügedaraboknak a felét daráljuk meg.
A tejport, a sűrített tejet, a tejszínt keverjük össze a darált dióbéllel és fügével. Ez lesz a
kulfi-keverék.
Amikor jól összekevertük, hozzákeverhetjük a dióbél és a füge másik felét és a kardamomport.
Öntsük a kulfi-keveréket a kép szerinti formájú edénybe, és fagyasszuk keményre. Ez
néhány óra alatt megtörténik. Ne mulasszunk el az edény aljára műanyag-fóliát fektetni,
hogy a fagyott kulfit később könnyen kiboríthassuk. De lefagyaszthatjuk eleve személyes
adagokban is.
A dió és a füge íze utolérhetetlen ízt ad finom, krémes csemegénknek.
GOZINÁKI
(grúz recept)
A gozináki (mondják kozinákinak is)
hagyományos grúz újévi édesség, nélküle
elképzelhetetlen az újév a grúz családokban. Csak
méz és dió kell hozzá.
Hozzávalók:
1 kg dióbél
0,5 kg jó minőségű méz (világos színű legyen, és ne legyen kesernyés)
2-3 kávéskanál porcukor
Világos színű, nagyméretű dióbelet vásároljunk. Előbb forró vízzel, majd hideg vízzel
öblítsük le, és ha van hozzá türelmünk, a vékony hártyát is megpróbálhatjuk lehámozni a
dióbélről. Így a kész gozináki még fehérebb lesz.
Ha ehhez a munkához se erőnk, se időnk, enélkül daraboljuk fel a dióbelet. Nem ajánlatos
géppel aprítanunk, mert akkor túl apró lesz, és a darabos dióbél mellett apró darálmányt
is kapunk, ami nem való a gozinákiba. A forrázott dióbél késsel könnyen aprítható.

Tegyük a vagdalt dióbelet serpenyőbe, de nem akármilyenbe, hanem öntöttvasból készült,
mély serpenyőbe. Gyenge lángon, állandóan kavargatva pirítsuk meg kissé. A pirítással
azt érjük el, hogy a dióbél szárazabb, törékenyebb lesz. Csak annyira pirítsuk, hogy a
színe alig-alig változzon meg.

Amikor a dióbelet jónak ítéljük, öntsük ki a serpenyőből, a serpenyőre tovább is
szükségünk lesz, most a félkiló mézet öntjük bele. Hozzáöntjük a kevés porcukrot is.
Állandó keverés mellett melegíteni kezdjük.
Amikor a mézes-cukros keverék vizes hatású lesz, és majdnem felforr, vegyük le a tűzről,
és amíg kihűl, addig is állandóan keverjük. A keverés erőt kíván, de meg kell tennünk,
még kétszer ismételnünk kell a felfőzés és a lehűtés folyamatát, állandó keverés mellett.

Amikor már harmadszor hűtjük le a mézet, a benne képződő buborékoktól pattogni,
szinte fütyülni fog keveréskor. És egyre sűrűbb lesz.
A harmadik lehűtés után a serpenyőt újra tegyük a tűzre, és szórjuk a mézbe a dióbelet.
Keverjük továbbra is állandóan, és addig tartsuk a tűzön, amíg enyhe pörkölt, arany
árnyalatot kap.

A következő fázishoz készítsünk olyan, sima munkafelületet, amin a mézes-diós keverék
gyorsan kihűlhet. Alaposan vizezzük be, hogy majd a kész gozináki a felületről könnyen
felszedhető legyen. Öntsük rá a keveréket. Fából készült spatulával gyorsan simítsuk el,
mielőtt megdermedne, kb. 1 cm vastagságúra. Vizes tenyérrel is rásegíthetünk a simításra.
Próbáljuk szabályosra formálni, és hagyjuk kicsit hűlni.

Fűrészes élű késsel rombuszokat vágjunk a lepényből. Amikor mind felvágtuk, a késsel
alányúlva szedjük a szeleteket tányérra. Ha nincs elég helyünk, tányérunk, zsírpapírral
elválasztva két-három réteget is szedhetünk egymásra. A tetejére is fektessünk zsírpapírt
vagy celofánt.

Az ünnepekig tegyük félreeső helyre, hátha marad belőle az ünnepekre is. Egy kevés
szokott belőle maradni, de a nagyja előbb elfogy.

KANDÍROZOTT DIÓ
Hozzávalók:
1/2 csésze cukor
1,5 csésze feles dióbél
csipetnyi durvaszemcsés só
A dióbelet a sütő középső rácsán, 170 C°-on egy tepsire terítve
5-6 percig pirítjuk. Annyira, hogy ne barnuljon meg. A sütőből kivéve a tepsin hűtsük ki.
A cukrot egy vastag aljú, közepes méretű lábasba töltsük. A dióbelet tartsuk a kezünk
ügyében, hogy amikor kell, rögtön a lábasba önthessük. A cukrot közepes lángon
melegítsük. amikor olvadni kezd, kevergessük. Folyamatosan keverjük addig, amíg világos
borostyánszínű nem lesz. Ekkor kell a dióbelet beleönteni. Gyorsan kell keverni, hogy az
összes dióbelet bevonja a cukor.
Mihelyt a dióbél teljesen cukros lett, azonnal öntsük ki egy tepsire, amit, hogy a cukros
dió oda ne ragadjon, előzőleg sütőpapírral béleltünk ki. A dióbeleket - két villát használva
- gyorsan húzzuk szét egymástól. Még kihűlés előtt hintsünk rá kevés durva szemű sót.
A gyorsaság a lényeg. Legfeljebb fél percünk van, mielőtt a cukor megkeményedik.
KARAMELLIZÁLT DIÓBÉL SÜTEMÉNY

Igen egyszerű és nagyon finom süteményt készíthetünk, ha bármilyen, előre megsütött
vékony süteménytésztára a képek mintájáramézzel karamellizált dióbelet töltünk.
A pontos recept nem is fontos, a süteményt ízlés szerint variálhatjuk, például csokoládét
önthetünk rá.

KÁVÉS DIÓGOLYÓK
(francia recept, Arlette Sirot receptje)
Hozzávalók:
dióbél
darált kristálycukor, ugyanannyi, mint a dióbél
kevés kristálycukor
erős feketekávé, hidegen
A mennyiségek nem lényegesek,
csak ugyanannyi dióbél legyen, mint
durvára darált cukor. A fontos az,
hogy a golyókat 12 órával előbb el
kell készíteni, mint felszolgálnánk.
A dióbelet vagdossuk nagyobb darabokra, és keverjük össze a
darált cukorral. A hideg feketekávét cseppenként adagoljuk a
diókeverékhez, hogy a cukor a dióhoz tapadjon. Vigyázzunk, ne
legyen túl lágy, meg kell, hogy tartsa golyó-formáját, amikor
golyóvá formáljuk. Közben próbálgassuk golyóvá gyúrni, de ne
csüggedjünk, fog az menni.
Amikor sikerült a cukros dióból golyót gyúrni, forgassuk meg
kristálycukorban, és rendezzük papírformába, vagy mint a
képen is látszik, dióhéjba.
Várjunk 12 órát, mielőtt egy jó kávé mellett elcsemegéznénk.
MÉZZEL CSEPEGTETETT SÜLT DIÓ GORGONZOLÁVAL
(kanadai recept)

Hozzávalók 24 adaghoz:
12 szép egész dió
egy kis csomag feles dióbél
egy kis csomag barna cukor
15 dkg gorgonzola sajt
kevés méz
Melegítsük elő a sütőt. Mossuk meg a diókat. Erős késsel vagy speciális diónyitó lapkával
feszítsük szét a diókat úgy, hogy a fél dióhéjak megmaradjanak. A héjból késsel szedjük ki
a belet és a belső válaszfalat. A dióhéjakat tegyük félre, a feles dióbelet egy tepsiben
pirítsuk öt percig a sütőben, míg aranybarna nem lesz, majd hadd hűljön le. Vegyünk elő
három lapos tányért, amin a diót tálalni fogjuk. A tányérokra szórjunk barna cukrot, és

egyengessük el. Minden tányérra helyezzünk a cukorba nyolc dióhéjat. Egy pirított feles
dióbélre helyezzünk egy kis darab gorgonzolát, és egy másik feles dióbéllel szendvicsszerűen borítsuk le. Helyezzük egy dióhéjba úgy, hogy két ujjunkkal a két dióbelet fogjuk,
és a két dióbél oldalt legyen, ne egymáson. Ha minddel megvagyunk, kevés mézet
csöpögtessünk a dió-szendvicsekre. És már szervírozhatjuk is.
Az elkészítés menete képekben:

ROPOGÓS DIÓS
(francia recept)
Hozzávalók 26 darabhoz:
25 dkg cukor
6 dkg lágy, de nem olvasztott vaj
1 tojás
18 dkg liszt
1/4 kávéskanál só
1/4 kávéskanál szódabikarbóna
10 dkg dióbél, nagyobb darabokra vágva
A sütőt csak 160 C°-ra melegítsük elő.
Elektromos konyhagép segítségével a cukorból és a vajból könnyen verhetünk fehéres
krémet. Folytonos keverés közben a tojást is üssük bele, és még egy percig keverjük.
Egy másik tálban a lisztbe keverjük bele a szódabikarbónát és a sót. Ebbe a tálba öntsük
át a krémet, és addig kevertessük a géppel, amíg a liszt teljesen el nem keveredik. Végül a
dióbelet is keverjük bele.

Osszuk a tésztát 26 apró golyóra, a golyókat rendezzük 5 cm-es távolságban egy
sütőpapírral bélelt tepsire. Egyenként nyomjuk meg gyengén kézzel a golyókat. Ha
levegőkeringetős sütőnk van, 9-10 perc sütés elég, ha nincs, néhány perccel hosszabb a
sütés ideje. Mindkét esetben akkor sült meg a sütemény, ha aranyszínűre vált. De akkor
rögtön vegyük ki, mert ha tovább sül, kiszárad!
Tíz percig a tepsin hűtsük, hogy szilárduljon. Csak aztán válasszuk le a papírról.
PÉRIGORDI DIÓKARAMELLA
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
5 dkg durvára vágott dióbél
25 dkg porcukor
fél citrom
1 kávéskanál napraforgóolaj
Először kenjünk ki olajjal egy lapos tálat.
Egy fémserpenyőben melegítsük a cukrot, miközben állandóan keverjük egy fakanállal.
Közben facsarjuk bele a citrom levét. Amikor a citromos cukor világos mogyorószínt vesz
fel, hozzáadjuk a durvára vágott dióbelet is. Tovább tartjuk a tűzön, amíg sötét
mogyorószínű nem lesz.
Óvatosan, nehogy a forró karamella megégessen minket, borítsuk ki az előkészített tálra.
Várjuk meg, amíg kihűl, utána tördeljük darabokra.
SAHLAB
(algériai recept)
A sahlab hűvös időre való tápláló tejes ital, dióval.
Hozzávalók 6 személyre:
3 bögre tej
1 csésze cukor
1/2 csésze kukoricakeményítő
3/4 csésze víz
1/2 csésze vagdalt dióbél
1 kávéskanál fahéj
Egy kisebb tálban oldjuk fel a kukoricakeményítőt a vízben.
Egy lábasban forraljuk fel a tejet, közepesnél mérsékeltebb lángon. Amikor forr, tegyük a
lángot takarékra. Ekkor öntsük bele a cukrot, kavargassuk, hogy feloldódjon, ez alig több,
mint egy perc. Közben a tej hadd forrdogáljon.
A kukoricakeményítőt lassan adagoljuk a tejhez. Gyorsan keverjük el benne, hogy ne
égjen a lábas aljára. Eközben a tej sűrűsödik. Amikor elég sűrűnek találjuk, vegyük le a
tűzről.
Ezzel a sahlab gyakorlatilag el is készült. Töltsük bögrébe, szilkébe, pohárba, és szórjuk

meg vagdalt dióbéllel. Ha ízlésünkkel is egyezik, kevés fahéjport is szórhatunk rá. Forrón
tálaljuk.
Van, aki mazsolával is megszórja.
TEJSZÍNES DIÓKARAMELLA
(amerikai recept)
Hozzávalók:
2 csésze kristálycukor
1/2 csésze tejszín
1 kávéskanál vaníliakivonat
4-5 csésze dióbél, feles és darabos
Egy lábasban forraljuk fel a tejszínt, benne a cukrot. A forrástól számítva még egy percig
forraljuk, majd vegyük le.
Keverjük a karamellás tejszínbe a vaníliát és a dióbelet. Addig folytassuk a keverést, amíg
a diót mindenhol be nem vonja a tejszínes karamella. Ekkor terítsük szét a diót egy
sütőpapírral kibélelt tepsin, és hűtsük le teljesen.
Tördeljük fel, jó étvágyat!
A dió leírása és botanikája

Karidopita és piskóták
Vázlat:
Burgonyás biszkvit dióval
Diós piskótatekercs
Diós sütemény
Diós tekercs mokkakrémmel, diós karamellával
Gyerekek süteménye
Karidopita
Karidopita 2
Karidopita 3
Mázas kockák
Périgordi diós sütemény
Sárgabarackos pirog
Sütemény friss dióval
BURGONYÁS BISZKVIT DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
4 szem krumpli

1 pohár liszt
6 evőkanál cukor
2 evőkanál étolaj
15 dkg darált dióbél
2 tojás
1 evőkanál őrölt fahéj
reszelt citromhéj
sütőszóda
só
A burgonyákat sütőben héjában megsütjük, majd meghámozzuk. Átengedjük húsdarálón.
A tojást a cukorral felverjük. Hozzákeverjük az étolajat, majd a krumplipürét. Utána a
darált dióbelet, a fahéjat, a citromhéjat, a sütőszódát, végül a liszt háromnegyedét.
A maradék liszttel behintjük a gyúródeszkát, amin a süteményt el fogjuk vágni. Hengerré
formáljuk, és metélttészta vastagságú vékony szeletekre vágjuk fel. A lapokat
belisztezzük, és ízlés szerinti formára alakítjuk.
Vajjal vagy zsírral kikent tepsiben sütjük ki.
DIÓS PISKÓTATEKERCS
(francia recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
3 tojás
3 evőkanál porcukor
3 evőkanál liszt
2,5 dkg vaj
A krémhez:
1 evőkanál kukoricaliszt
1 tojás
1/4 l tej
10 dkg cukor
20 dkg dióbél
10 dkg vaj
A mázhoz:
2 evőkanál cukor
2 evőkanál feketekávé (helyettesíthető gyümölcspálinkával, ízlés szerint)
szép feles dióbelek
Vajazzunk ki egy tepsit. Válasszuk külön a tojások fehérjét és sárgáját. A tojássárgáját
addig keverjük a cukorral, amíg fehéres nem lesz.
A tojásfehérjéből verjünk habot. Keverjük bele a lisztet és a tojássárgáját. Gyorsan, de
óvatosan dolgozzunk. Öntsük be a tepsibe, vékony rétegben. Meleg sütőben süssük meg, és
amikor megsült, a tepsiből borítsuk ki egy enyhén nedves konyharuhára, várjunk egy
percet, és a ruhával együtt tekerjük fel. Így hagyjuk kihűlni.

Amíg hűl, elkészítjük a diókrémet. A tojást (fehérjét és sárgáját együtt) keverjük el a
cukorral és a kukoricaliszttel. a tejet melegítsük meg, és a meleg tejjel fokozatosan
hígítsuk fel a keveréket. Tegyük fel a gázra, és enyhe lángon, állandó keverés közben
sűrítsük be. Akkor hagyjuk abba, amikor éppen forrni kezdene. Hagyjuk kihűlni.
A vajból és a cukorból keverjünk krémet. Daráljuk le a dióbelet diódarálón. (Az eredeti
francia recept szerint reszeljük le finom lyukú reszelőn.) Keverjük a vajas krémbe.
Amikor a tojásos-kukoricalisztes krém kihűlt, a két krémet keverjük össze.
Göngyöljük ki a piskótatésztát. Töltsük a krémet a piskótára, és a piskótát tekerjük fel.
A máz elkészítéséhez oldjuk fel a cukrot a kávéban (vagy pálinkában). A keverék sűrű,
ragadós lesz, kenjük a piskótára. Végül szép feles dióbelekkel díszítsük.
DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
4-5 tojás
20 dió bele, felvagdalva
6 evőkanál porcukor
3 evőkanál liszt
1 dl tejszín
1/2 zacskó élesztőpor
10 dkg sötét csokoládé
4 evőkanál víz
3 dkg vaj
12 db feles dióbél, díszítésnek
Válasszuk el a tojások sárgáját a fehérjétől, és 6 kanál cukorral verjük fel, szinte fehérre.
Fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztet, majd a tejszínt, a vagdalt dióbelet, és öntsük bele
az élesztőport. Jól keverjük össze.
Verjünk a tojásfehérjéből habot, és fokozatosan keverjük a tésztához.
A tésztát öntsük kivajazott sütőformába, és gyenge tűzön süssük félórán át. Vegyük ki, és
hagyjuk kihűlni.
A csokoládét törjük darabokra, és öntsük hozzá a vizet. Igen óvatosan olvasszuk meg a
csokoládét. Keverjük bele a kevéske vajat.
Ezzel a krémmel kenjük meg a megsült süteményt, a tetejét pedig dekoráljuk a szép
dióbéllel.

DIÓS TEKERCS MOKKAKRÉMMEL, DIÓS KARAMELLÁVAL
(spanyol recept, Dolli Irigoyen receptje)
Hozzávalók:
6 tojás
6 evőkanál cukor
6 evőkanál liszt
liszttel darált dióbél 8 dkg
kevés dióolaj
A töltelékhez:
3 tojás
még 4 tojás sárgája
35 dkg cukor
1 dl víz
35 dkg vaj
4 evőkanál oldható kávépor
1/2 csésze sűrű cukorszirup
1/2 dl kávélikőr
1/2 csésze vagdalt dióbél
A díszítéshez:
10 dkg cukor
1 kávéskanál szőlőcukor
6 dkg vagdalt darabos dióbél
A tészta hozzávalóiból készítsünk piskótatésztát. A tojást a cukorral együtt verjük habbá,
a lisztet fokozatosan adagolva keverjük bele. Végül a darált dióbelet, valamint aromának
kevés dióolajat cseppentsünk a tésztába. Vékony rétegben öntsük sütőformába.
Mérsékelten meleg sütőben rövid ideig süssük, sütőpapíron.
A töltelékhez először félcsészényi szirupot készítünk félcsészényi cukor kevés vízben
melegítésével.
Az egész tojásokat és a tojjássárgákat együtt verjük kemény habbá, amíg a hab a
kétszeresére nem nő. A sűrű szirupot vékony sugárban öntjük a habba, további habverés
közben. Addig verjük, amíg a sziruptól meleg hab ki nem hűl.
Ezután a vajat keverjük a krémbe, szobahőmérsékletű vajat, kiskanalanként adagolva, a
mixer csökkentett sebességével. Utána az oldódó kávéport, amit előzőleg 2 evőkanál meleg
vízben kevertünk el.
A piskótatésztát kenjük meg kávélikőrrel, és a töltelék felét kenjük a tésztára. Szórjuk
meg vagdalt dióbéllel. Tekerjünk a tésztából tekercset, közben válasszuk le a sütőpapírt az
aljáról. A tekercsre merjük a töltelék másik felét.
A díszítésnek szánt cukrot a szőlőcukorral együtt karamellizáljuk meg. Amikor
aranyszínű, keverjük bele a dióbelet. Beolajozott, vagy más, nem ragadó, sima felületre
öntsük ki a diós karamellát. Segítsünk fakanállal is, hogy minél vékonyabbra terüljön.
Amikor már eléggé lehűlt, de még nem keményedett meg, hideg vízbe mártott ujjakkal
szedjük fel a felületről a diós karamellát, darabokban, és a képen látható módon tűzzük a

diós tekercsre, keresztirányban, hogy felszolgáláskor a tekercs szeletelhető legyen.
GYEREKEK SÜTEMÉNYE
(francia recept)
Hozzávalók:
2 tojás
15 dkg liszt
10 dkg cukor
1 tasak élesztőpor
1 pohár tej
1 evőkanál tejszín
10 dkg dióbél
Az összes hozzávalót öntsük egy tálba, kivéve a dióbelet.
Jól keverjük össze a hozzávalókat.

Daráljuk meg a dióbelet, és öntsük azt is a tálba.
Vajazzunk ki egy sütőformát, öntsük bele a tésztát, és közepesen meleg sütőben 30-40
percig süssük.

Kihűlés után megkóstolhatjuk.

GÖRÖG DIÓS SÜTEMÉNY (KARIDOPITA)
Hozzávalók 8 személyre:
1 csésze teljes őrlésű liszt
1 teáskanál sütőpor
1 teáskanál őrölt fahéj
1/4 teáskanál őrölt szegfűszeg
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél
4 tojás
1,5 csésze cukor
1/4 csésze édes almalé
1 evőkanál citromlé
1/2 evőkanál reszelt citromhéj
Egy közepes méretű tálban a lisztbe keverjük el a sütőport, a
fahéjat és a szegfűszeget. Keverjük bele a dióbelet is, és tegyük
félre.
Egy nagyobb tálban a tojások fehérjéből verjünk kemény habot. Adjunk hozzá fél csésze
cukrot, és verjük tovább, amíg a hab fényes nem lesz és nem áll meg tüskében.
Egy kisebb tálban verjük fel a tojások sárgáját, amíg citromsárga színt nem kap.
Fokozatosan öntsünk hozzá fél csésze cukrot, és verjük tovább.
A lisztkeveréket öntsük a fehérjéhez, keverjük el, majd üntsük bele a sárgáját is.
Óvatosan, de tökéletesen keverjük bele.
Öntsük zsírozott, lisztezett sütőformába. Finoman terítsük egyenletesre. Meleg sütőben
addig süssük, míg benyomva az ujjunk nyoma nem marad meg benne. Ez kb. 45-50 perc.
Kivéve hagyjuk teljesen kihűlni. Fordítsuk a sütőformából tálra, amin szervírozni fogjuk.
A tetejét szurkáljuk meg nyárssal vagy villával.
Egy kisebb tálban keverjük össze az almalevet a maradék 1/2 csésze cukorral, a
citromlével és a citromhéj-reszelékkel. Közepesen magas lángon állandó keverés mellett
hevítsük, amíg forrni nem kezd. Ekkor levesszük a tűzről, és lassan a süteményre öntjük.
KARIDOPITA 2
Hozzávalók:
15 dkg vaj
12 dkg cukor
4 tojás
15 dkg liszt
1 kávéskanál sütőpor
1/2 kávéskanál fahéjpor
1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg (el is maradhat)
4 evőkanál konyak
1 narancs lereszelt héja
24 dkg darált dióbél

A sziruphoz:
25 dkg cukor
3 dl víz
narancs- és citromhéj
3-4 szegfűszeg
1 evőkanál konyak
2 db fahéj
Keverjük a vajat a cukorral pelyhesre. Egyenként keverjük hozzá a tojások sárgáját, amíg
egyenként tökéletesen el nem keverednek. Adjuk hozzá a konyakot, a dióbelet és a reszelt
narancshéjat is, és keverjük jól össze.
Keverjük a lisztbe a sütőport, a fahéjport (és az őrölt szegfűszeget).
A tojásfehérjét verjük fel, a tojáshabot és a lisztet felváltva kanalazzuk a krémbe, és
keverjük jól el.
Vajazzunk ki egy tepsit, és töltsük bele a sűrű masszát. 190 C°-on 40 percig süssük.
Közben készítsük el a szirupot. A cukrot oldjuk fel a vízben, adjuk hozzá a narancs- és
citromhéjat, a szegfűszeget, a konyakot. Gyenge tűzön forraljuk 8 percig, majd még
melegen szűrjük le. A karidopita akkor az igazi, ha a még forró szirupot öntjük a sütőből
kivett, még forró süteményre.
A megsült, sziruppal megöntött süteményt tegyük félre hűlni legalább 20 percre, majd
vágjuk fel. A két fahéj-darabot díszként helyezzük a felvágott süteményre,
hagyományosan kereszt-alakban.
KARIDOPITA 3
Hozzávalók 8-10 személyre:
25 dkg vaj
25 dkg cukor
1 kávéskanál vaníliás cukor
8 tojás
1/2 csomag sütőpor
1 kávéskanál fahéjpor
22 dkg gríz (elmaradhat)
25 dkg liszt
1,25 dl tej
50 dkg darabos dióbél
kevés étolaj
A sziruphoz:
1,2-1,3 dl víz
háromszor ennyi cukor
méz ugyanannyi, mint a víz
esetleg kevés fahéjpor
1 evőkanál citromlé és helyette vagy mellette
1 evőkanál reszelt citromhéj
1 evőkanál reszelt narancshéj

4-5 evőkanál görög borpárlat
A karidopita népi receptjéről van szó, a hozzávalók és mennyiségük ezért változhatnak.
A tésztát háztartási mixerrel készítjük el. Először a vajból, a cukorból és a vaníliás
cukorból keverünk krémet, majd a tojásokat keverjük hozzá. A búzadarát és a lisztet
(közben a sütőport, a fahéjport is) apránként öntjük a masszába, és alaposan elkeverjük.
Amikor túl sűrű, hozzáadott tejjel hígítjuk.
A vagdalt, darabos dióbelet a tésztakészítés végén keverjük a tésztába.
A karidopitát hagyományosan téglalap-alakú sütőformában sütik. A sütőformát kenjük ki
étolajjal, és töltsük bele a tésztát. Előmelegített sütőben 160-170 C°-on háromnegyed órán
át kell sütni.
A sziruphoz a vizet, a cukrot és a mézet sűrű masszában tesszük fel főni. Tehetünk bele
fahéjport, citromlevet, citrom- és narancshéjat. Borpárlatot csak akkor keverjünk bele,
amikor a szirup már kész.
A szirupot a sütőből kivett, még meleg süteményre öntjük, majd több órán át állni
hagyjuk, mielőtt felszeletelnénk. Kockákra szokták vágni, és kávé vagy tea mellett
fogyasztják el.
MÁZAS KOCKÁK
(francia recept)
Hozzávalók:
30dkg liszt
1 zacskó sütőpor
10 dkg vaj
10 dkg cukor
1 pohár tej, 1/2 pohár tejszín
csipetnyi só
5 dkg vaj
5 dkg cukor
5 dkg darabos dióbél
még egy kis darab vaj
még néhány kanál cukor
kevés tej
kevés porcukor
és még szép darabos dióbél
Mixerrel dolgozzuk egybe a lisztet, a sütőport, kevés sót a gyengén megolvasztott 10 dkg
vajjal, cukorral, tejjel, tejszínnel. A tésztakeveréknek sűrűnek, zsírosnak kell lennie.
A tésztát egyengessük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, és szórjuk meg a maradék cukor és
a dióbél keverékével, és öntsük rá az 5 dkg olvasztott vajat.
A tepsiben vágjuk fel a tésztát kockákra. 20-25 percig süssük.
Ezalatt elkészítjük a cukormázat. Egy kis darab vajat néhány kanál cukorral

megolvasztunk, és egy kevés tejet öntünk hozzá. Gyenge tűzön melegítjük. Kevés
porcukrot is adunk hozzá, és addig kavargazjuk, amíg szép sima nem lesz.
Amikor jónak ítéljük, a mázat a megsült, meleg süteményre öntjük, és azonnal, még
megszilárdulás előtt meghintjük szép dióbéllel.
Alaposan hűtsük ki, mielőtt szervíroznánk.
PÉRIGORDI DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept, Lilou receptje)
Hozzávalók eg 25 cm-es tortasütő formához:
1 pohár darált dióbél
25 dkg cukor
25 dkg liszt
4 tojás
1 pohár napraforgóolaj
1 pohár száraz fehérbor
csipetnyi só
1 csomag sütőpor
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
A tojásokat a cukorral együtt addig verjük, amíg fehéres színű krémet nem kapunk.
Verjük tovább, miközben előbb a lisztet adjuk hozzá fokozatosan, majd a fehérbort és a
darált dióbelet. Végül a sót és a sütőport keverjük a tésztába. Amikor a keverék egynemű,
akkor öntsük, keverjük hozzá az étolajat, és újból veressük át.
Vajazzunk és lisztezzünk ki egy tortasütő formát, és öntsük bele a tésztát. Tegyük a sütőbe,
félórára. Amikor már úgy véljük, hogy megsült, kés beszúrásával ellenőrizzük. Amikor
már tisztán húzható ki, tényleg megsült. Vigyázzunk, ne süssük túl, mert túl száraz lesz.
Előbb hagyjuk kihűlni, aztán kóstoljuk meg.
SÁRGABARACKOS PIROG
(orosz recept)
Hozzávalók:
8 db érett sárgabarack
15 dkg dióbél
12 dkg kristálycukor
10 dkg margarin
1 csomag vaníliás cukor
2 tojás
20 dkg liszt
csipetnyi só
2 kiskanál sütőpor
2,5 dl író (ha nem kapni, aludttej híg leve is jó)
porcukor
A barackokat leforrázzuk, hideg vízben lehűtjük, és éles késsel meghámozzuk.

Félbevágjuk, kimagvazzuk, még egyszer megfelezzük.
Egy 26 cm átmérőjű, szétszedhető oldalú tortaformát sütőpapírral bélelünk, és a forma
aljára helyezzük a barackdarabokat, lehetőleg egyenletes távolságban egymástól. Néhány
darab feles dióbelet is közé helyezünk. A többi dióbelet nyújtófával vagy más módon
darabokra törjük.
A sütőt most melegítjük elő 180 C°-ra.
A margarint, a kristálycukrot, a vaníliás cukrot és a tojást mixerben keverjük össze. A
liszthez kevés sót és sütőport keverünk, és az íróval együtt a tojásos krémhez keverjük.
Az így kapott tésztával felöntjük a barackdarabokat. Spatulya-fával elegyengetjük, és
rászórjuk a megtört dióbelet. A sütő középső rácsán mintegy háromnegyed órán át sütjük.
A megsült pirogot rácsra borítjuk ki. Leszedjük róla a sütőpapírt, és hagyjuk kihűlni.
Felvágjuk, tálra rakjuk, meghintjük porcukorral, gazdagítjuk néhány feles dióbéllel, és
ha akarjuk, még citromfűvel is díszíthetjük.
SÜTEMÉNY FRISS DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók:
20 dkg szobahőmérsékletű vaj
20 dkg liszt
1 csomag élesztőpor
20 dkg cukor
5 tojás
15 dkg dióbél friss dióból + egy kevés dísznek
1 tasak vaníliás cukor
5 dkg sötét csokoládé
diónyi vaj
1 evőkanál cukor
A friss dióról húzzuk le a dióbél hártyáját, a dióbelet vágjuk kisebb darabokra. A lisztbe
keverjük bele az élesztőport.
A vajból, tojások sárgájából és a 20 dkg cukorból verjünk habot. A fehérjéből is, külön. A
krémbe óvatosan keverjük bele a lisztet, a vagdalt dióbelet, majd a tojásfehérje habját is.
A nyers süteménytésztát töltsük sütőformába. 180 C°-os sütőben 30-40 percig süssük.
Amikor megsült és kihűlt, egy réteg csokoládét kenünk a süteményre. Ehhez kevés
csokoládét olvasztunk meg kevés vajjal és egy evőkanálnyi vízzel együtt feltéve. Amikor
megolvadt, egy evőkanálnyi cukrot is hozzákeverünk, és így kenjük rá. Ha van egész
dióbelünk, azzal díszítjük, de ha nincs, akkor a kép szerinti darabos dióbelet használjuk.
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Kásák
Vázlat:
Diós rizskása
Diós rizskása 2
Halva
Halva orosz módra
Halva csecsen módra
Kutia
Mákos diós kutija
Szocsivo
DIÓS RIZSKÁSA
(kínai, sanghaji recept)
Hozzávalók:
25 dkg rizs
10 dkg dióbél
20 dkg cukor
A megmosott rizst bő vízben főzzük
meg.
A dióbelet aprítsuk gabonaszemméretűre, és a félig főtt rizsbe
keverjük bele.
A cukrot csak a végén adjuk hozzá.
Ízlés szerint ízesíthetjük is.
Reggelire, tízóraiként vagy korai ebédként ehetjük.
A diós rizskása nemcsak táplál, a dió gyógyhatású anyagaival gyógyít is. A képen kínai
krizantémvirággal gazdagítva látjuk, a krizantém is gyógyhatású.
DIÓS RIZSKÁSA 2
(azeri recept)
Hozzávalók 3-4 főre:
15 dkg rizs
17-18 dkg dióbél
8 dl víz
1-2 kávéskanál köménymag
1 kis fej hagyma
7-8 dkg vaj
só
A rizst megmossuk. Sós vizet forralunk, és forráskor beleöntjük a rizst. Tíz percig főzzük,

amíg a rizs félig megfő. Ekkor adjuk hozzá az apróra vágott hagymát.
A dióbelet törjük vagy daráljuk meg, öntsük a fővő rizsbe, és keverjük jól el. Főzzük
együtt további 10 percig, de legfeljebb addig, amíg a dióolaj meg nem jelenik a felszínen.
Ekkor keverjük bele a vajat és a köménymagot. Mihelyt a vaj szétolvadt, forrón
tálalhatjuk.
A meleg diós rizskása jólesik a téli hidegben.
HALVA
(azeri recept)
Hozzávalók:
10 dkg szép búza
félkiló búzaliszt
10 dkg olvasztott vaj
2 dl felforralt, sűrített szőlőmust (azeri nyelven dosáb)
10 dkg dióbél
csipetnyi ánizs és fahéjpor
A halvakészítés előtt a búzát csíráztatjuk. A búzacsíráknak egészen fiataloknak kell
lenniük, sárga színűeknek, ne legyenek zöldek. Ilyen állapotban ledaráljuk a csírázó
búzát, például húsdarálón. A kapott lével gyúrunk tésztát.
A lisztből a búzacsíra-lével és vízzel keverünk nagyon híg tésztát. Nagy lábasba vizet
öntünk, és afölé feltesszük a híg tésztát gyenge tűzre párolódni. Sűrűn átkeverjük,
olvasztott vajat keverünk hozzá, ügyelünk arra, hogy az alja oda ne kapjon. A párolásnak
legalább négy órán át kell tartani.
Végül a tésztamasszába keverjük a dióbelet, a mustot és a fűszereket. Gondosan
összekeverjük.
A kész halvát húspogácsa-alakúra formázzuk.
HALVA OROSZ MÓDRA
Hozzávalók:
15 dkg darabos dióbél
10 dkg vaj
20 dkg cukor
4 dl tej
1,5 dkg kukoricakeményítő
fahéjpor
A keményítőt (nemcsak kukoricáből készülhet) ötször annyi hideg tejben oldjuk fel. A
többi tejből a cukorral forró szirupot készítünk. A feloldódott keményítőt ebben keverjük
el, és kevergetve felforraljuk.
A darabos dióbelet vajon megpirítjuk, a forró keményítős tejbe öntjük. Lefedjük, és még
közel félóráig melegen tartjuk.

Ezután levesszük a fedőt, jól átkeverjük, és a halvát kistálakba öntjük. Fahéjporral
szórjuk meg. Forrón tálaljuk.
Néha mézet is kevernek a halvába, máskor tojást, van, amikor lisztet, sőt, metélttésztát is.
Vajjal is gazdagítani szokták, és ízesítésként vaníliát is használnak.
Ezért a recept egyéni ízlés szerint változtatható, amint azt az oroszok meg is teszik.
Ha mézet használunk, azt soha ne pirítsuk a dióval, és eszerint a recept szerint ne főzzük,
hanem a következőképpen készítsük. A mézes halva hozzávalói:
félkiló méz
félcsésze porcukor
félkiló darált dióbél
A mézet állandó kevergetés közben felmelegítjük. Anélkül, hogy a kevergetést
szüneteltetnénk, beleöntjük a dióbelet és a porcukrot. Sűrű, majdnem szilárd állagúra
főzzük.
Bevizezett felületű gyúródeszkára öntjük ki a halvát, és 1-1,5 cm vastagra egyengetjük.
Kihűlés után vágjuk kockákra.
HALVA CSECSEN MÓDRA
Hozzávalók minden kg-hoz:
65 dkg dióbél
42 dkg méz
Olyan mézet válasszunk, ami sűrű, kemény. Halvakészítéshez melegítjük a mézet, hogy
megfolyósodjon.
A szép, tiszta dióbelet enyhén megpirítjuk, majd meleg, folyékony mézben elkeverjük.
Tálcára öntjük, és kihűtjük. Felszolgálás előtt 7,5-10 dkg-os darabokra vágjuk.
KUTIA (UKRÁN ÉDESSÉG)
A kutia a termékenység és a bőség jelképe az ukrán asztalokon.
Húsvéti és karácsonyi édesség. Többféle változata létezik, egy mai
változatát írom le.
Hozzávalók:
1 csésze (2,5 dl) tiszta búzaszem
0,6 dl méz, elkeverve 1/2 csésze vízben
6 dkg mák
6 dkg vagdalt dióbél
Terítsük a búzaszemeket 120 C°-os sütőben egy tepsire, és egy
órán át szárítsuk. Ezután mossuk meg hideg vízben, és másnapig
áztassuk vízben.
Másnap 6-8 csésze enyhén sós vízben 3-4 órán át pároljuk a búzát, amíg annyira el nem

forrja a vizet, hogy a víz sűrűsödni nem kezd. Közben forrázzuk le a mákot, és szűrjük le.
Tegyük kisebb lábasba, töltsük fel újból vízzel, és főzzük 3-5 percig. Újból szűrjük le. Most
már ledarálhatjuk.
A mézet 1/2 csésze forró vízben keverjük el. Keverjük bele a darált mákot, a vagdalt
dióbelet, és keverjük a főtt búzához.
Hűtsük le, hidegen kínáljuk.
A kutiát gazdagíthatjuk aszalt gyümölcsökkel, citrommal, naranccsal, mandulával is. Aki
édesebben szereti, a mézen kívül cukrot is adhat hozzá.
MÁKOS DIÓS KUTIJA
(orosz recept)
Hozzávalók:
40 dkg búza
10 dkg méz (vagy fél pohár porcukor)
20 dkg mák
20 dkg darabos dióbél
A kutija hagyományos orosz csemege. Tiszta búzát használjunk. Mossuk meg,
csepegtessük le, egy fazékban vízzel forraljuk fel. Amikor forr, szűrjük le, és öblítsük le
hideg vízzel. Tegyük jól záró fedővel ellátott edénybe, öntsük fel vízzel, fedővel fedjük le,
és tegyük sütőbe párolódni, hogy a búza meglágyuljon. Amikor lágy, vegyük ki, hűtsük le.
Óvatosságból a mákot is mossuk át, majd szűrjük le. Daráljuk le, de ha hagyományos
orosz módon akarjuk készíteni, mozsárban törjük meg, amíg ép mákszemet már nem
látunk benne. Keverjük össze a mézzel vagy a porcukorral. Csipetnyi sót is adhatunk
hozzá. Végül gondosan keverjük össze a párolt búzával. Ha ilyenkor a kását sűrűnek
találjuk, kevés vízzel hígíthatjuk abból a vízből, amiben a búza főtt, és azóta már kihűlt.
A kutija készítésének utolsó lépése a darabos dióbél hozzákeverése.
SZOCSIVO (pravoszláv karácsonyi édesség)
(orosz recept)
A szocsivo az orosz pravoszláv karácsony elmaradhatatlan csemegéje. Tulajdonképpen a
karácsonyi böjt lezárása, karácsonyesti vacsora. A böjt a betlehemi csillagot jelképező,
karácsonyesti első csillag feljövetelekor ér véget. Ilyenkor eszik a hithű oroszok a
szocsivót, ami az orosz konyhában az édes kásák egy formája.
Hozzávalók:
1 pohár tört búzaszem
10-15 dkg mák
10-15 dkg dióbél
1-3 evőkanál méz
cukor ízlés szerint
Ez az alaprecept. Újabban búza helyett rizsből is
készítenek szocsivót, hagyományosan pedig babbal, borsóval, egyéb zöldségekkel is

gazdagították.
Ha egyszerűen írjuk le a szocsivo elkészítését, akkor elég annyit mondanunk, hogy a
búzaszemeket kásává főzzük, majd kihűlés után ízlés szerint édesítjük. A darált mákot
mézzel keverjük, és belekeverjük a kásába. És hozzáadjuk a dióbelet.
Hagyományosan a búzát famozsárban törik, fából készült mozsártörővel. Időnként kevés
vizet öntenek hozzá, hogy a búzaszem teljesen elváljon a pelyvától. Manapság ez már
felesleges, tiszta búza kapható, amit elektromos darálóban is megtörhetünk. A tört
búzából híg kását kell főzni. Amikor kihűlt, cukorral édesítjük, ízlés szerint. Van, aki
cukrot nem is használ, mézzel édesít. Mások pedig vegyesen.
A mákot hagyományosan nem darálják, hanem külön, speciális edényben eldörzsölik, de a
végeredmény a darált mákhoz hasonló állagú lesz. Mézet adnak hozzá, és a kásához
keverik. Ha így a kása már túl sűrű lenne, forralt, majd lehűtött vízzel hígítják. Végül a
dióbelet keverik hozzá, darálatlanul.
Ha rizsből főzzük a szocsivót, a hozzávalók aránya nem változik. Ez esetben természetesen
egész rizsszemeket főzünk. Néha (megmosott) mazsolát is tesznek bele, de gyakrabban
kihagyják. Ha mégis, a mazsolát előbb puhára főzik.
A kész szocsivónak folyékonynak, kásásnak kell lennie, mert mint a neve is utal rá, akkor
jó, ha leveses, lédús.
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Egy ötlet: Pácolt dióbél
Tisztelt hazai Kollégám, az ausztrálok nagyon távol állnak tőlünk. Olyasmi is eszükbe jut,
ami nekünk soha.
Ilyen a pácolt dióbél. Csak egy ötlet, nem biztos, hogy ezután erre fogunk rákapni, sőt,
pláne, egyáltalán nem valószínű, hogy kultiválni fogjuk. De azért kóstoljuk meg.
PÁCOLT DIÓBÉL
(ausztrál recept)
Hozzávalók:
90 dkg nagy darabos dióbél
1,2 l borecet, fehérborból
4 rúd fahéj
24 db szegfűszeg
24 db szemes feketebors
3 evőkanál só
1,2 l hideg víz

A sót feloldjuk a hideg vízben. A diót szélesszájú üvegbe helyezzük, és felöntjük a sós lével.
Három napig hűvös, sötét helyen tartjuk, utána leszűrjük, és egy további hétre ugyanilyen
sós lével töltjük fel. Vissszatesszük a hűvös, sötét helyre.
Amikor az idő elteltével a borecetben felforraljuk a fűszereket. Egy percig forraljuk,
utána félretesszük kihűlni. A fűszereket nem távolítjuk el.
A dióbélről leöntjük a sós levet. Az áztatott dióbelet tiszta, steril üvegekbe töltjük, és
felöntjük a kihűlt, fűszeres borecettel. A fűszerek is benne maradhatnak, lehetőleg
arányosan elosztva az üvegekbe. Rázzuk meg az üvegeket, hogy légbuborék ne maradjon a
folyadékban. Zárjuk le légmentesen, és másfél hónapra helyezzük sötét, hűvös helyre.
Másfél hónap elmúltával a pácolt dióbél fogyasztásra kész. A borecet szintén
felhasználható.
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Különlegességek, érdekességek
Vázlat:
Castagnaccio
Diófa
Diós, fügés, kecskesajtos sütemény
Diós turrón
Epercserép
Fügés, diós, kecskesajtos sütemény
Griba
Három grúz édesség
Kávécsemege
Kecskesajtos diós sütemény
Kecskesajtos sütemény
Koreai diós-rizses édesség
Mandulás diós rétes
Michigani almás-diós sütemény
Répasütemény
Répás diós kuglóf
Részeg dió
Rétestészta rokforttal, körtével, dióval
Rokfortos, mozzarellás, diós sütemény
Rózsapite
Rózsapite 2
Rugelach
Rugelach lustáknak
Sütemény kenyérből, dióból
Szüreti szőlős-diós sütemény

CASTAGNACCIO (Gesztenyelepény)
(olasz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
50 dkg gesztenyeliszt
10 dkg mazsola
10 dkg dióbél
1 narancs vagy citrom leve
1 evőkanál édeskömény
1 l víz
olivaolaj, só
Áztassuk a mazsolát langyos vízbe. Szitáljuk át a gesztenyelisztet, és egy tálban adjunk
hozzá csipetnyi sót, a narancs (citrom) levét, és állandó keverés közben öntsünk bele annyi
vizet, (kb. 1 l), hogy lágy, folyós legyen. Adjuk hozzá a
leszárított és gyengén belisztezett mazsolát, a darabos, tört
dióbelet, valamint az édesköményt.
A tésztát egy széles, kiolajozott tortasütőbe töltjük. A tetejére is
öntsünk egy csepp olajat.
A gesztenyelepényt 200 C°-os sütőben kb. 45 perc alatt süthetjük ki. Akkor kész, ha a
teteje megpirul, megrepedezik.
Melegen vagy hidegen egyaránt fogyasztható.
DIÓFA
(német recept, Gerda Aurich receptje)
Hozzávalók:
1 csomag (40 dkg) kész, lágy nyerstészta
1 tojássárgája
2 evőkanál tej
8 dkg vagdalt dióbél +bőven feles dióbél
cukor
színes cukormáz, több színben
cukorvirágok
A diófa kialakításához előre elkészített fa alakú sablon
szükséges, amit a kinyújtott nyerstésztára fektetve késsel
körbevágunk. A képen látható fa 13 cm magas.
A nyers diófákat sütőpapírral bélelt sütőlapra fektetjük.
Megkenjük tejjel kevert tojássárgájával.
A fa törzse a rászórt vagdalt dióbéltől lesz kérges. Cukrot is
szórunk a törzsre. Így sütjük ki, 175 C°-os sütőben 20 perc alatt. Sütés után rácsra szedjük
kihűlni, majd deszkára szedjük a diófákat, további dekorálásra.
Cukormázzal rajzolunk a lombra, majd dióbelet és cukorvirágot ragasztunk rá. A
cukormáz ragaszt is egyben.

DIÓS, FÜGÉS, KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
4 tojás
1 dl sör
1 dl étolaj
22 dkg liszt
só, bors
1 tasak élesztőpor
3 füge (befőttből) apró darabokban
kecskesajt, apró darabokra vágva
6 dkg darabos dióbél
Ennek a meglepő süteménynek, ami megváltoztatja a süteményről alkotott fogalmainkat,
rendkívül egyszerű az elkészítése.
A tojásokat a sörrel és az étolajjal keverjük jól össze.
A liszthez keverjük hozzá az élesztőt.
A két keveréket keverjük egybe, ízesítsük sóval, borssal. Adjuk, keverjük hozzá a
fügedarabokat, a kecskesajt-darabokat, a dióbelet.
Formáljuk hosszúkásra a nyerstésztát, süssük meg, sütés után szeleteljük fel.
DIÓS TURRÓN
(jellegzetes spanyol édesség)
Hozzávalók:
12 tojás fehérje
ugyanannyi cukor, mint tojásfehérje, csészében mérve
Kétszer annyi méz, mint tojásfehérje, csészében mérve
1 evőkanál kukoricakeményítő
2 csésze tejszín
10 dkg vagdalt dióbél
A tésztához:
12 tojás sárgája
kb. félkiló liszt
csipetnyi só
1 evőkanál cukor
Előbb a tölteléket készítjük el. Mérjük ki a tojásfehérjéhez szükséges cukrot és mézet.
A tojásfehérjéből verjünk habot, és a habba keverjük bele a kukoricakeményítőt.
A cukrot a mézben oldjuk fel, lassan melegítve, anélkül, hogy felforrna. Öntsük a
tojáshabhoz, keverjük habcsókká, habverővel. Addig folytassuk a veretést, amíg ki nem
hűl.
Most a tészta elkészítése következik. A tojássárgáját a cukorral együtt verjük fehér habbá.

A lisztbe keverjünk kevés sót, és szitán keresztül, folyamatos keverés közben apránként
szórjuk a lisztet a felvert tojáskrémbe. Amikor a tészta gyúrható állagú, gyúrjuk át
gyengéden. Közben adjunk még hozzá lisztet, annyit, hogy a tészta ne ragadjon, és puha,
omlós legyen. Ekkor formáljunk belőle egy golyót, és pihentessük félóráig.
Nyújtsuk ki a tésztát vékonyra, és szaggassunk belőle karikákat, ízlésünk szerinti
nagyságban, 5-től 25 cm-esig. Mérsékelt tűzön (180 C°) öt percig süssük. Mihelyt
színesedik, vegyük ki a sütőből, és hagyjuk kihűlni.
Kenjünk minden tésztakarikára tejszínt, szórjuk meg darabos dióbéllel, és kenjünk rá
centiméternyi vastagságú tojásfehérjés tölteléket. Tegyünk rá egy újabb karika tésztát, és
ismételjük meg hétszer, a kép szerint. A legfelső réteg töltelékre maradék cukrot
szórjunk, és a turrónt tegyük újabb 10 percre a sütőbe.
Amikor kivesszük, már szervírozhatjuk is.
EPERCSERÉP
(német recept)
Hozzávalók 6-8 cseréphez:
6-8 db 10 cm átmérőjű üvegpohár, tűzálló üvegből
kevés margarin és liszt
8 dkg durván darabos dióbél +40 db feles dióbél
12 dkg vaj
12 dkg cukor
1 tasak vaníliás cukor
csipetnyi só
2 tojás
4 evőkanál tej
20 dkg liszt
2 kávéskanál sütőpor
8 dkg csokoládé, apró darabokban
kevés porcukor
friss eper
friss, megmosott virág
A poharakat margarinnal kikenjük, és liszttel behintjük. Az aljukra kerek sütőpapírt
helyezünk.
Háztartási robotgépben összekeverjük a vajat, cukrot, vaníliás cukrot, sót, tojást és tejet.
Addig dolgozunk rajta, amíg egynemű krémet nem kapunk. A sütőport a lisztbe keverjük,
a lisztet a krémhez adagoljuk és keverjük. Végül a 8 dkg dióbelet és a csokoládét is.
A nyers süteményt a poharakba osztjuk. 180 C°-ra előmelegített sütőben mintegy
háromnegyed óra alatt aranybarnára sütjük. Mielőtt a sütőből kivennénk, beleszúrt tűvel
ellenőrizzük, hogy átsült-e. Sütés után hosszabb ideig a poharakban hagyjuk hűlni, majd
rácsra borítjuk ki a cserép-alakú süteményeket, teljesen kihűlni.
A süteményeket porcukorba forgatjuk, és rövid időre visszatesszük a sütőbe, hogy a cukor
ráolvadjon.

Az eperrel és a virággal a "cserepek" felső részét dekoráljuk. Az epret kis pálcára szúrjuk,
a virág szárát is a tésztába szúrjuk. Az eper és a virág alá helyezzük a darabos dióbelet.
FÜGÉS DIÓS KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
10 dkg liszt
10 dkg pohánkaliszt
10 dkg kecskesajt, villával áttörve
10 db füge, darabokra vágva
10 dió bele, apró darabosan
1 tasak élesztőpor
2 tojás
1 dl tej
1 dl dióolaj
só, bors
A tojásokat az olajjal és a tejjel együtt verjük fel. Töltsük, keverjük hozzá a kétféle lisztet,
majd a fügedarabokat, a kecskesajtot és a dióbelet. Sóval, borssal ízesítsük, végül az
élesztőport keverjük a nyerstésztába.
Süssük meg, 180 C°-on, 50 percig kell sütni.
Kóstoljuk meg forrón, langyosan, hidegen. Mindig ízleni fog.
Endíviasalátát ehetünk mellé, dióolajjal, borecettel.
GRIBA
(hagyományos marokkói sütemény)
Hozzávalók:
50 dkg darált dióbél
csipetnyi gumiarábikum-por (elmaradhat)
1 kávéskanál sütőszóda
1 kávéskanál vaj
4 tojás
25 dkg porcukor
1 kávéskanál narancsvirág-víz
1 kávéskanál liszt
1 evőkanál reszelt citromhéj
A díszítéshez:
tojásfehérje
porcukor
A dióbélhez a következő sorrendben keverjük hozzá az összes hozzávalót. Először a
gumiarábikumot, a sütőszódát, majd a vajat. A tojásokból egyet egészen, a másik
háromnak pedig csak a sárgáját. A fehérjét tegyük félre. Most következik a porcukor, a
narancsvirág-víz, a liszt és a citromhéj.

Amikor az egészet teljesen elkevertük, golyókat szaggatunk, amiket megforgatunk előbb
tojásfehérjében, aztán porcukorban. Olajjal megkent tepsire rakjuk, és 180 C°-ra
előmelegített sütőben mintegy 20 percig sütjük. Közben egyszer kivesszük a sütőből, és a
sütemények tetejét még egyszer megszórjuk porcukorral.
HÁROM GRÚZ DIÓS ÉDESSÉG
A grúzok édesszájúak. A legkülönbözőbb édességeket szeretik,
ezek között - a szőlő mellett - előkelő helyet foglal el a dió.
Desszertjeik, süteményeik nagy része orosz közvetítéssel
érkezett Európa országaiból, más része tipikus, mézzel hintett
keleti édesség. A harmadik csoport a hazai, kaukázusi édességek
sora, mint édes zöldségek, magvak, valamint rituális és egyházi
alkalmakkor fogyasztott édességek.
A grúzok - de legyünk tárgyilagosak, az örmények is édességeiket gyakran élvezik borpárlatot kortyolgatva, közben
az édességet majszolva.
GOZINAKE (MÉZZEL KANDÍROZOTT DIÓ)
Hozzávalók:
3,5 csésze dióbél
1 csésze méz
10 percig pirítsuk gyengén a dióbelet, majd vagdossuk durva darabokra.
A mézet egy mély fazékban forraljuk fel. Keverjük bele a dióbelet, majd 8-10 percig
közepes lángon főzzük tovább. Közben néha keverjük meg. Addig főzzük, amíg be nem
sűrűsödik. Vigyázzunk, ne égessük meg!
Borítsuk ki a kandírozott diót egy nedves deszkára vagy egy olajozott márványlapra.
Egyengessük 1-1,5 cm vastagra. Amikor kihűlt, vágjuk fel 2,5-3 cm-es gyémánt-mintára.
Ennek a kandírozott diónak van labdacsforma változata is.
Hasonló az örmények Khalva nevű kandírozott diója is, abban feles dióbelet kandíroznak,
és tejsodó-bevonatot tesznek rá.
CSURCSKHELA (DIÓS HENGER)
Hosszú idő alatt, nehezen készíthető diós édesség, mégis a grúz
konyha legnépszerűbb édessége. Hosszú, vékony bordópiros
kolbásznak néz ki.
Hozzávalók:
40 db szép nagy feles dióbél
1,5 l édes szőlőmust
3/4 csésze cukor
1 csésze liszt vagy kukoricaliszt

Fűzzünk egy tűbe 75 cm hosszú, erős cérnát. Húzzuk a két végét egyforma hosszúra, és
kössünk csomót a végére. Vagy jobb, ha egy darab gyufát (feje nélkül) kötünk a cérnára.
A tűvel szúrjuk át a feles dióbeleket, és fűzzük fel a cérnára, úgy, hogy 20 db-ot a simább
felével felfelé, majd a maradék 20 db-ot a simább felével lefelé. Vágjuk el a cérnát a tűnél,
és kössünk erre a végére is csomót.
Húzzuk a dióbelek felét a cérna egyik végére, a másikat a másikra, úgy, hogy legyen
köztük kb. 15 cm hézag.
Egy szélesebb lábasban oldjuk fel a cukrot a mustban. Melegítsük fel annyira, hogy
majdnem forrjon. A lisztet vagy kukoricalisztet tegyük egy kisebb edénybe, és apránként,
igen fokozatosan öntsük és keverjük a forró mustot a lisztbe. Állandóan keverjük, hogy ne
csomósodjon össze. Amikor a fele mustot ráöntöttük, és a lisztet egyenletesen elkevertük,
a lisztes mustot visszaönthetjük a maradék mustba. Keverés közben forraljuk fel. Főzzük
15 percig, és néha közben is keverjük meg. Ha sűrűsödni kezd, jó.
Fogjunk egy 10 cm széles deszkadarabot, és fektessük keresztül két szék támláján. A két
szék közé a padozatra (a konyha kövére) fektessünk nagyobb újságpapírt, hogy felfogja a
csöpögést.
Emeljük fel a cérna közepénél fogva a diókat, és lassan merítsük a lisztes
mustfőzetbe. Egy kanállal locsoljuk meg a diót, ahol nem ér bele. Lassan
húzzuk ki a mustból, és a közepénél fogva fektessük szét a cérna két szárát
a deszkán, a bemártott diók a kiterített újságpapír fölött függjenek.
Hagyjuk a diókat 15-20 percig száradni. Addig, amíg a bevonat nem válik
ragadóssá, ha megérintjük.
Aztán újból mártsuk a mustba, amit közben melegen tartottunk, újból
függesszük ki száradni. Ha jobban szárad, a következő réteg jobban tapad.
Nyolcszor-tízszer ismételjük meg a bemártást és a szárítást. Addig, amíg a dióbelek
teljesen bevonódnak. Ezután hagyjuk 3-4 napig száradni. Addig száradjon, amíg érintésre
már nem érezzük ragadósnak.
Amikor teljesen megszáradt, húzzuk le a diót a cérnáról, és mártsuk meg porcukorban.
Szervírozáskor vágjuk köralakú szeletekre.

A csurcskhela - engedélyezett szinezékkel - bármilyen színűre festhető.

DIÓS-MAZSOLÁS TORTA (NIGVZIS TORTI)
Hozzávalók:
20-25 dkg vaj
3 x 1/2 csésze cukor
1 csésze édes joghurt
3,5 csésze liszt
1/2 csésze szőlőlé
2 csésze dióbél
2 csésze mazsola
1 kávéskanál őrölt fahéj

Egy tálban keverjük el a vajat fél csészényi cukorral, és keverjük hozzá a joghurtot is.
Adjuk hozzá a lisztet, és keverjük el jól. A tésztát pihentessük legalább 6 órán át vagy
másnapig.
Melegítsük fel alaposan a sütőt. 10 percig pirítsuk benne a dióbelet, amíg barnulni nem
kezd, utána vagdaljuk darabokra. Pároljuk meg a mazsolát forró víz fölött, hogy
kiteljenek a szemei. A mazsolát és a diót fél csészényi cukorral és a fahéjjal keverjük
össze.
Osszuk négy részre a tésztát, az éppen nem használt részeket tartsuk hűtve. Lisztes
deszkán nyújtsunk ki egy rész tésztát 50 cm átmérőjűre. Helyezzük kivajazott tepsire.
Terítsük rá a töltelék egyharmadát, de a szélére ne tegyünk.
A második darab tésztát valamivel kisebbre nyújtsuk. Helyezzük az elsőre, kenjük meg
töltelékkel, majd ugyanígy a harmadik réteget is. A negyedik réteg tésztával fedjük le. Az
alsó tésztaréteg szélét hajtsuk fel körben, vagy vágjuk le, és úgy illesszük körbe.
Ügyeljünk arra, hogy a torta köralakú legyen. A torta tetejét ujjunkkal nyomjuk
hullámosra. Öt hullám elég rá.
Ötven percig süssük, kellemesen barna színűre.
Közben készítsük el a szirupot. A harmadik félcsészényi cukrot a szőlőlével keverjük el.
Forraljuk fel, és 3-5 percig főzzük, hogy szirupot kapjunk.
Amikor a tészta kész, vegyük ki a sütőből, és 15 percig hagyjuk hűlni. Aztán kenjük be a
sziruppal, fölül is, oldalt is. Hadd igya be a szirupot. Akkor szép, ha csillog.
Fogyasztásig szobahőmérsékleten tároljuk.
KÁVÉCSEMEGE (francia recept)
Hozzávalók 30 darabra:
30 db feles dióbél
10 dkg porcukor
10 dkg keserű csokoládé
1,5 evőkanál cukorszirup
3 evőkanál erős feketekávé
0,6 dl tejszín
Két púpozott kanál cukorból és kevés vízből sűrű cukorszirupot főzünk, hozzáöntjük a
tejszínt. Hozzáadjuk a porcukrot, és a keveréket krémesre dolgozzuk. Végül belekeverjük
a feketekávét is. Két órára hűtőszekrénybe rakjuk.
A csokoládét vízfürdő fölött olvasztjuk meg. Az olvadt csokoládéból 30 db apró kupacot
mérünk ki alufóliára. Spatulyával kb. 3,5 cm-es lapokat formálunk belőle.
A csokoládélapokra csőrös kinyomóval nyomjuk rá a kávés cukorkrémet, körbe, laposan.
A féldiókat a közepére helyezzük.
Leválasztjuk az alufóliáról, és frissen már fogyasztható is.

KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
20 dkg kecskesajt
20 dkg dióbél
3 tojás
20 dkg liszt
1 tasak élesztőpor
1 dl tej
1 dl étolaj
só, bors
A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő, a lisztbe belekeverjük az élesztőport.
A tejet az olajjal és a tojásokkal keverjük össze, a keveréket megsózzuk, borsozzuk.
Fokozatosan adagolva keverjük bele az élesztős lisztet.
A kecskesajtot daraboljuk fel, a dióbelet törjük kisebb darabokra. A sajtot is, a diót is
keverjük a tésztakeverékbe.
Kivajazott sütőformába öntsük a nyerstésztát, olyanba, amiben nem ég oda. Negyven perc
sütés elég ennek a nem mindennapi sós süteménynek.
KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók 1 veknire:
20 dkg kecskesajt
4 tojás
25 dkg liszt
1 dl fehérbor
1 dl étolaj
1/2 kávéskanál cukor
1/2 kávéskanál só
bors
kevés mazsola
6 dió bele
A kecskesajtot vágjuk kisebb kockákra. A mazsolát
lisztezzük be, a dióbelet vágjuk nagyobb darabokra.
Egy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sót,
borsozzuk meg, és a lisztbe készítsünk kis mélyedést,
ahova a tojásokat beütjük. A tojásokkal keverjük jól
össze a lisztet. Amikor egynemű a tészta, apránként
adagolva keverjük el benne a bort és az olajat is. Végül
az előkészített kecskesajtot, mazsolát, diót gyúrjuk a
tésztába.

Kivajazott sütőformába töltsük, és 220 C°-ra előmelegített sütőben előbb 15 percig süssük,
majd a meleget 160 C°-ra csökkentve további 25-30 percig, amíg a képen látható színt
nem kapja.

KOREAI DIÓS-RIZSES ÉDESSÉG
Koreai specialitás. 70 %-ban dióból, 30 %-ban barnarizsből álló kása az alábbi édességek
alapanyaga. Előbb megsütik, utána cukorral édesítik. Végül harapnivaló falatkákra
vágják, és megszárítják.
Receptje hagyományos, a koreai családokban anyáról leányra öröklődik. Titkos recept,
nem tudom közölni. Fogyasztása rendkívül egészséges, ami összetevőinek, a diónak és a
barna rizsnek köszönhető.
Kipróbálható.

Tisztelt, egzotikus kulináris kalandokra vágyó Kollégám részére találtam még egy koreai
különlegességet. Mézes dió babbal, rizzsel. Se a nevét, se a receptjét nem ismerem, de
nagyon jól néz ki. Hátha Ön el tudja készíteni.

MANDULÁS DIÓS RÉTES
(marokkói recept)
Hozzávalók:
20 dkg darált dióbél
20 dkg mandula
csipetnyi fahéj
10 dkg aprószemű kristálycukor
15 dkg vaj
2 evőkanál narancsvirág-víz
réteslap
étolaj, olvasztott vaj
A díszítéshez:
tojássárgája
20 dkg méz
darált pirított mandula
Forrázzuk le a mandulát, aztán pirítsuk meg forró
olajban, végül mixerben daráljuk meg. Keverjük össze a darált dióbéllel, szórjuk rá a
fahéjport, és keverjük hozzá a cukrot, majd a vajat, végül a narancsvirág-vizet.
A rétestésztát fektessük le, kenjük meg olvasztott vajjal, és szórjuk rá a diós-mandulás
tölteléket. A tetejére is hintsünk olvasztott vajat. Tekerjük fel rétesnek, de csak annyira
tekerjük, hogy hurkában megálljon. Enyhén nyomkodjuk meg, hogy kissé lelapuljon.
Vágjuk a rétest 2,5 cm vastag szeletekre, és helyezzük tepsire. Kenjük meg
tojássárgájával, és tegyük sütőbe. Közepesen melegre előmelegített sütőben 15 percig
süssük. Amikor a sütőből kivettük, azon melegében öntsük rá a mézet, és szórjunk a
tetejére darált pirított mandulát.
Csak hidegen kóstoljuk meg.
MICHIGANI ALMÁS-DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók 15-20 szelethez:
A tésztához:
3 tojás
4 csészényi hámozott, apróra vagdalt alma
1 csésze durván darabos dióbél
2 csésze cukor
2 csésze liszt
1/2 csésze étolaj
2 kávéskanál vaníliás cukor
2 kávéskanál sütőszóda
2 kávéskanál őrölt fahéj
1/2 kávéskanál őrölt szerecsendió
1/4 kávéskanál só
A mázhoz:
10 dkg lágy krémsajt

1/4 csésze vaj vagy margarin
1,5 csésze cukor
1/2 kávéskanál vaníliás cukor
A sütőt melegítsük elő 180 C°-ra.
A tészta elkészítéséhez egy nagy keverőtálban mixeljük össze a tojásokat,a cukrot, az
étolajat és a vaníliás cukrot. Külön keverjük össze a lisztet, a sütőszódát, fahéjat,
szerecsendiót és sót, és a lisztes keveréket öntsük a tojásos-cukros keverékbe. Végül az
almadarabokat és a diót is.
Kb. 20x30 cm-es tepsibe terítsük, és 50-60 percig süssük. A mázat kihűlés után kenjük rá.
Mázat pedig úgy készítünk, hogy a máz hozzávalóit géppel egyenletesre keverjük.
A sütemény még szebb lesz, ha végül feles dióbéllel is díszítjük, ahogy a képen látható.
RÉPASÜTEMÉNY
(francia vegetáriánus recept)
Hozzávalók:
30 dkg reszelt sárgarépa
50 dkg barna liszt
4 evőkanál búzapehely
3 evőkanál méz
1 kisebb citrom
2 egész tojás
10 dkg olvasztott vaj
20 dkg darált dióbél
15 dkg mazsola
csipetnyi só
1 zacskó szárított élesztőpor
kevés langyos tej
A reszelt répára csorgassuk rá a citrom levét, öntsünk rá kevés langyos vizet, keverjük
hozzá a lisztet, a búzapelyhet, az élesztőport, és sózzuk meg. Öntsük hozzá a darált
dióbelet, a mézet, az olvasztott vajat, a tojásokat, valamint kevés langyos tejet is, annyit,
hogy mindezt jól összedolgozva rugalmas tésztát kapjunk.
A tésztát langyos helyen hagyjuk kelni egy jó órán át, utána újból gyúrjuk át, gyúrjuk a
tésztába a mazsolát is, és nyújtsuk a tésztát sütőformánknak megfelelő alakúra és
méretűre.
Közepes hőmérsékleten mintegy ötven percig süssük. A sütőből kivéve felvágás előtt
hagyjuk kihűlni.
A süteményszeletekre tejszínhab ajánlott. A fényképen mandulaszeletes díszítéssel látható,
de az a ritkább változat.

RÉPÁS DIÓS KUGLÓF
(amerikai recept)
Hozzávalók:
3 csésze liszt
1 kávéskanál sütőszóda
1 kávéskanál sütőpor
6 tojás
1 kávéskanál vaníliás cukor
2 kávéskanál fahéjpor
1/2 kávéskanál őrölt szerecsendió
1,5 csésze porcukor
1 csésze dióolaj
1 csésze zsírmentes tej
1 csésze reszelt sárgarépa
1/2 csésze darabos dióbél
Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra, és olajozzunk ki egy kb. 23 cm-es kuglófsütő formát.
Lisztezzük is be.
A sárgarépát és a dióbelet együtt egy konyhai darálóban aprítsuk fel, de nem kell teljesen,
darabosak maradhatnak. Tegyük félre.
A lisztbe keverjük bele a sütőport és a sütőszódát. Tegyük félre.
Egy tálban verjük fel géppel a tojásokat, és dolgozzuk bele a
fűszereket. Közepes fordulaton elég öt percnyi munka.
Lassanként adjuk, keverjük a tojáshoz a porcukrot, majd a
dióolajat, és együtt további öt percig keverjük a géppel.
Ezután felváltva, egy-egy kanállal adagoljuk hozzá a lisztet és
a tejet, és dolgozzuk tésztává. Végül a diós répát dolgozzuk a
tésztába.
A tésztát a formába töltjük, és egy órán át sütjük. Amikor
átsült, kivesszük a sütőből, és rácson hűtjük ki.
Aki az így elkészített répás kuglófot nem találja elég édesnek, mint például én sem, az
cukormázas bevonatot is önthet rá, és akkor nyilvánítja elkészültnek.
RÉSZEG DIÓ (jiuzi hetaoren)
(kínai édesség)
Hozzávalók:
25 dkg dióbél
10 dkg kandiszcukor (krumplicukor)
2-3 dkg méz
1,5 dkg kandírozott fahéjvirág (ha nem tudjuk beszerezni, el is maradhat)
2 evőkanál rizsbor
1-2 evőkanál szezámmag
1 teáskanál vízben oldott burgonyakeményítő

A szezámmagot szárazon megpirítjuk.
A dióbelet forró vízben felforraljuk, a forró vízben rövid ideig állni hagyjuk, majd a
hártyás héját ledörzsöljük. Tisztára öblítjük.
A kandiszcukrot 1 dl vízben melegítjük, amíg fel nem oldódik. A mézet hozzáöntjük.
Egy edényben 2 dl vizet melegítünk, a mézes cukoroldatot beleöntjük, és habverővel
habosra verjük. A dióbelet, a fahéjvirágot és a rizsbort hozzáadjuk. Rövid ideig főzzük,
majd az oldott keményítővel sűrítjük, újból felforraljuk.
A dióbelet kimerjük belőle, leszárítjuk, és a szezámmaggal behintjük. A dióbél száradását
meggyorsíthatjuk, ha sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, és langyos sütőbe tesszük. De ne
pirítsuk.
Kiváló diós édességet kapunk.
RÉTESTÉSZTA ROKFORTTAL, KÖRTÉVEL,
DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók:
1 tekercs mélyhűtött rétestészta
1 csomag rokfort sajt
1 körte
15 dkg dióbél
Az elkészítés gyors, könnyű.
Csak ki kell göngyölni a rétestésztát, kockákra vágni, a körtét meg kell hámozni,
kimagvazni, a körte húsát vékony szeletekben a tésztára fektetni, arányosan rá kell
osztani kisebb adagokban a sajtot, és meg kell szórni dióbéllel.
Forró, 200 C°-os sütőbe tegyük, de csak tíz percre, hogy a dió ne barnuljon meg.
És voila !
ROKFORTOS, MOZZARELLÁS, DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók:
3 tojás
18 dkg liszt
20 dkg rokfort sajt
1 mozzarellagolyó
10 dkg dióbél
1 dl napraforgóolaj
1 dl tej
2 kávéskanál sütőpor
só, bors, ha ízlésünk kívánja

Először a tejet a tojásokkal és az étolajjal keverjük össze, és sózzuk, borsozzuk ízlés
szerint.
Öntsük és keverjük hozzá a lisztet és a sütőport. Jól keverjük el.
A sajtokat kisebb darabokban keverjük a tésztába, végül pedig a dióbelet.
Amikor finoman elkevertük, töltsük a tésztát egy agyag sütőformába, amit előbb
kivajaztunk.
180 C°-os sütőben háromnegyed óráig süssük.

RÓZSAPITE (RUZSICA)
(bosnyák édesség)
Hozzávalók 20 adaghoz:
1 kg kész leveles tészta, amit az eredeti bosnyák recept jufkának nevez, török
nevén. A lényeg az, hogy vékony rétestészta legyen.
2,5 dl olaj
10 dkg vaj
A töltelékhez:
40 dkg darált dióbél
1 citrom reszelt héja
A megöntéshez:
75 dkg cukor
1 negyed citrom
1 csomag vaníliás cukor
A tésztából két adagot tegyünk egymásra, és az elváló leveleknél osszuk három részre.
Az első rétegre tegyünk tölteléket, majd a második réteg tésztát, második adag tölteléket,
és a harmadik réteg tetejére is tölteléket. Lazán göngyöljük fel, és vágjuk 1-2 cm vastag
szeletekre.
Ritkásan rakjuk lapos, kivajazott tepsire, öntözzük meg bőven olajjal, és 150 C°-on süssük
félórán át.
A megsült ruzsicákat még melegen vajazzuk meg, öntsünk rájuk forró cukoröntetet,

amiben a negyed citrom levét és a vaníliás cukrot is elkevertük. Hagyjuk kihűlni.
DŽUL PITA (rózsapite)
(bosnyák sütemény)
Hozzávalók:
30 dkg liszt
12 dkg vaj
10 dkg dióbél
3 dkg mazsola
40 dkg cukor
0,5 l víz
2,5 dl olaj
1 tojás
fél citrom
A lisztből, olajból, tojásból a szükséges mennyiségű vízzel tésztát készítünk, kevés sót is
teszünk bele. Négy gombócra osztjuk és egy ideig pihentetjük.
A négy gombócot nyújtsuk vékonyra. Hintsünk rá darált dióbelet és kevés mazsolát.
Sodorjuk fel sodrófára, húzzuk ki a sodrófát, és a tésztahurkát vágjuk 2 cm vastag
"rózsákra". Süssük ki.
A cukorból és a fél citrom levéből főzzünk cukorszirupot, öntsük a kisült rózsácskákra, és
hagyjuk kihűlni.
BARACKOS DIÓS RUGELACH
(zsidó recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
20 dkg vaj
25 dkg krémsajt
1/4 csésze cukor
1 kávéskanál vaníliás cukor
2 csésze teljes őrlésű liszt
A töltelékhez:
1 csésze baracklekvár
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél
A tetejére:
1 tojás
1/4 csésze cukor
Mixerrel keverjük össze a vajat és a krémsajtot. Öntsük hozzá a cukrot és a vaníliás
cukrot is, és keverjük simára. A lisztet is keverjük hozzá.
A nyerstésztát egy órára tegyük hűtőbe. Sütés előtt melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.
Osszuk a tésztát négy részre. Belisztezett gyúródeszkán lisztes nyújtófával egyenként
nyújtsuk ki a négy részt, kb. 3 mm vékonyra.

Kenjük meg a kinyújtott tésztát baracklekvárral, és szórjuk meg dióbéllel.
Vágjuk fel a tésztát rugelach-formára, vagyis hosszan keskenyedő háromszögekre. A
háromszög széles végén 2,5-4 cm széles legyen. A széles végétől kezdve tekerjük fel, a
hegye felé.
Egy lapos tepsibe fektessünk sütőpapírt. A süteményeket varratukkal lefelé helyezzük a
papírra.
Kenjük meg a sütemények tetejét tojással, és szórjuk meg cukorral. 20-25 percig süssük,
vagy addig amíg aranyszínű nem lesz.
Tippek:
Ha lágyabb tésztát szeretnénk, a negyed csésze kristálycukor helyett használjunk fél
csésze porcukrot.
Ha túl sok a töltelék, a rugelachnak piszkos kinézete lesz.
Pizzavágóval könnyebben vághatjuk a tésztát, mint kézzel.
Ha nem akarunk sütőpapírt használni, spray-jel is befújhatjuk a tepsit.
Ha nem tepsibe, hanem csak papírra rakjuk a süteményt, akkor le is fagyaszthatjuk.
Bármikor elővehetjük sütni, és friss rugelach várja vendégeinket. Ez esetben tovább
kell sütni.

RUGELACH LUSTÁKNAK
(zsidó recept)
Hozzávalók 48 darabhoz:
1 csésze szobahőmérsékletű vaj
20 dkg szobahőmérsékletű krémsajt
2 kávéskanál cukor
1/4 kávéskanál só
2 csésze liszt
A töltelékhez:
1/3 csésze kristálycukor
1/3 csésze barna cukor
2 kávéskanál őrölt fahéj
1 csésze apróra vágott, pirított dióbél
1/2 csésze étcsokoládé, apróra vágva
4 evőkanál vaj megolvasztva, lehűtve
Megszórni:
3 evőkanál kristálycukor
1 evőkanál barna cukor
1/2 kávéskanál őrölt fahéj
1 tojás fehérje, felverve
1 evőkanál tejjel együtt
A tészta elkészítéséhez először a vajat a krémsajttal veressük össze, mixerrel. Aztán a
cukrot és a sót, végül a lisztet keverjük bele. Addig dolgozzuk, amíg tésztát nem kapunk.

Borítsuk ki egy lisztes felületre, és osszuk négy részre. Tegyük egyenként egy-egy
tányérra, és hűtsük le hűtőben. Legalább két óráig, legfeljebb két napig.
Amikor folytatjuk a rugelach készítését, melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és egy tepsit
béleljünk ki sütőpapírral.
A hűtőből kivett tésztát mikrohullámú sütőben melegítsük szobahőmérsékletűre. Ehhez 10
perc kell.
Tölteléket készítünk. A kétféle cukrot a fahéjporral keverjük össze. Egy másik kisebb
tálban pedig a dióbelet és a csokoládédarabokat. A két tálat félretesszük, és a
megszóráshoz készítünk anyagot. A kétféle cukrot és a fahéjport összekeverjük.
A tésztákat egyenként kinyújtjuk, 30x20 cm-esre, vékonyra. Megkenjük a megolvasztott,
lehűtött, de még folyékony vajjal, megszórjuk 3 evőkanálnyi cukros keverékkel. Erre
szórunk 1/3 csészényit a diós-csokoládés keverékből. A nyújtófával enyhén belenyomjuk a
tésztába. Utána szorosan felcsavarjuk a tésztát, a varrata legyen alul.
A tejjel felvert tojásfehérjével kenjük be a rollni tetejét, és megszórjuk a cukros
keverékkel. 12 szeletre vágjuk a rollnit. A szeleteket a tepsire helyezzük, és ahol a széle
nem egyenes, egyenesre vágjuk.
22-25 percig sütjük, aranybarnára. 5-10 percig a tepsiben hűtjük, utána szedjük ki rácsra,
tovább hűlni.
(Ha ez a recept lustáknak szólt, akkor nem nekem szólt, mert én még ennél is lustább
vagyok, hogy ennyit dolgozzak.)
SÜTEMÉNY KENYÉRBŐL, DIÓBÓL
(amerikai recept)
Hozzávalók:
4 tojás
3/4 csésze tej
2 kávéskanál vaníliás cukor
1/3 csésze méz
10 vastag karéj kenyér, héjastól
1 csésze aszalt sárgabarack
1 csésze mazsola
1 csésze dióbél
A sütőt melegítsük elő 180 C°-ra. Az aszalt barackokat vágjuk apró, mazsolányi
nagyságúra.
A kenyérszeleteket vágjuk apró darabokra, és helyezzük mixerbe. Üssük a mixerbe a
tojásokat, a tejet, öntsük bele a mézet, és szórjuk bele a vaníliás cukrot. Jól mixeljük el,
amíg lágy, pépes tésztaanyagot nem kapunk.
Keverjük a tésztába az aszalt barackot, a mazsolát és a dióbelet.
Vajazzunk ki egy sütőformát, és töltsük bele a tésztát.

Mintegy háromnegyed óráig süssük, addig, amíg a közepébe vágott kés tisztán nem
húzható ki belőle. Sütés után hagyjuk kihűlni, és csak azután szeleteljük fel.
SZÜRETI SZŐLŐS-DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai recept)
Hozzávalók 6 személyre:
0,6 dl étolaj
3 rozmaringlevél
1 evőkanál szárított élesztő
25 dkg liszt
2 dl meleg víz
1 evőkanál ánizsmag
2 evőkanál cukor
10 dkg nagy darabos, pirított dió
25 dkg szőlő
só
A rozmaringleveleket a kés fokával gyengén megtörjük. A rozmaringot olajban mérsékelt
lángon melegítjük, amíg sisteregni nem kezd. Ez kb. 2 perc. Levesszük a tűzről, és
hagyjuk kihűlni, majd kiszedjük az olajból.
Közben egy kisebb tálban összekeverjük az élesztőt 3 dg liszttel és 0,5 dl meleg vízzel.
Állni hagyjuk, amíg mintegy félóra múlva buborékot nem képez. Ekkor összekeverjük az
ánizsmaggal, kevés sót adunk hozzá, majd a cukorral, a maradék liszttel és 1,5 dl meleg
vízzel is összekeverjük. Hozzáadjuk a (korábban megpirított) diót és a rozmaring olaját.
Mindezt egy fakanállal jól összekeverjük.
Öntsük ki a tésztát egy belisztezett deszkára, és gyúrjuk kézzel, amíg sima, rugalmas nem
lesz. Ez kb. 7-8 perc.
Helyezzük a tésztát egy beolajozott tálba, és a tetejére is öntsünk kevés olajat. Tegyünk rá
műanyag fedőt, és langyos helyen (legjobb a 26 C°) hagyjuk kelni kb. egy-másfél órán át.
Akkor jó, ha kb. kétszeresére megkel.
Melegítsük elő a sütőt 230 C°-ra, és helyezzünk a sütő aljára egy pizzasütő követ, ami
legalább 30 percig melegedjen a sütőben.
Amikor a tészta megkelt, szúrkáljuk meg, hogy a buborékjai lelohadjanak. Belisztezett
deszkán nyújtsuk ki 20x25 cm-es, ovális alakúra, 1-1,5 cm vastagra. A tésztába ujjal
nyomkodjunk mélyedéseket, és azokba rakjuk a szőlőszemeket. Végül kevés sóval (jobb,
ha durva kristályú) a sütemény tetejét enyhén szórjuk meg.
A süteményt a pizzasütő kövön sütjük ki, aranyszínűre. Ez kb. 1-15 perc.
Melegen is fogyasztható, vagy kihűlés után, de mielőbb együk meg.
A dió leírása és botanikája

Feketediós, pekándiós, japándiós receptek
És mi jön a receptek végén? Nem, tisztelt Kollégám, nem a feketeleves, hanem a
feketedió.

Vannak diós receptek, amelyek feketedió alapanyagot igényelnek. És vannak olyanok,
amelyekben mindegy, hogy milyen dió van.
De jól figyeljünk, milyen receptből dolgozunk, mert a legtöbb ételbe kimondottan a mi
közönséges diónk illik.

FEKETEDIÓKRÉM-LEVES MEGGYEL
Hozzávalók 4-6 személyre:
2 evőkanál vaj
2 evőkanál liszt
só, bors
5 csésze sűrű csirkehúsleves vagy marhahúsleves
1/2 csésze vagdalt feketedió-bél
1 babérlevél
3/4 csésze tejszín
3 evőkanál tejföl
1/4 teáskanál kakukfű
1/2 csésze kimagozott meggy
Olvasszuk meg a vajat egy nagyobb edényben. Keverjük bele a lisztet, sót, borsot.

Kevergessük, pirítsuk. Öntsük hozzá a húslevest, és forraljuk, amíg enyhén sűrűsödni nem
kezd. Öntsük bele a feketedió-belet, adjuk hozzá a babérlevelet. Pároljuk kissé félrehúzott
fedő alatt 15 percig. Adjuk hozzá a tejszínt és a tejfölt, szórjuk bele a kakukfüvet.
Pároljuk további két percig.
Amikor tálalásra kész, vegyük ki a babérlevelet, és adjuk hozzá a meggyet. Hagyjuk a
meggyet átmelegedni egy jó percig, aztán tálalhatjuk.
FEKETEDIÓ-VAJ
Hozzávalók:
1 egység feketedió-bél
4 egység vaj
só, bors
A feketedió-belet gyengén megpirítjuk, majd mixerben megdaráljuk. A bél
mennyiségének négyszeresét adjuk hozzá vajból, és a mixerben egyneművé keverjük.
Közben kevés sóval, borssal ízesíthetjük.
A feketedió-vaj kenyérre kenve is ehető. Kiválóan használható halak grillezésére, főtt
újkrumpli ízesítésére, szószok, mártások készítésére, zöldségfélék grillezésére.
Felhasználásig tartsuk hűtőben.
HAMIS DIÓOLAJ
Hozzávalók: egyenlő mennyiségű feketedió-bél és étolaj
A feketedió-belet pirítsuk meg egy serpenyőben. Az étolajat melegítsük fel, öntsük egy
zárható üvegbe, és tegyük bele a dióbelet is.
Zárjuk le, és a konyhában tartsuk melegen egy napig. Utána tegyük félre egy hónapra.
Szűrjük le az olajat, a dióbelet egy csepp olajjal mixeljük el, és papírszűrőn keresztül
csepegtessük le. A leszűrt olajat is öntsük a többihez.
A hamis dióolaj az igazihoz hasonlóan használható.

Csak ennyit lehet tudni a feketediós receptekből?
Nem, ezek csak példák voltak. A feketedió konyhai használatának majdnem akkora
irodalma van, mint a mi diónknak. De majd csak akkor vesszük elő a feketediós
recepteket, ha a közönséges dióból készült ételeket már végigkóstoltuk. Vagyis évek

múlva.

Ha már megígértük, említsük meg a pekándiót is. Összehasonlítás a mi diónkkal:

KUKORICALEVES PEKÁNDIÓVAL
Hozzávalók 4 személyre:
1 piros paprika, karikákra vágva
vaj vagy margarin
1 tojás
1 gerezd fokhagyma
30 dkg konzervkukorica
0,5 l tej
2 db zöldpaprika, szeletelve, megpirítva
1,25 dl tejszín
2 evőkanál zöldpetrezselyem, apróra vágva
5 dkg pekándió-bél, apróra vágva
só
néhány kocka fetasajt
A piros paprikát vajon megpároljuk. A fokhagymát is, külön. A fokhagymára rámerünk 4
evőkanál konzervkukoricát, rámerjük a piros paprikát, és felöntjük a tejjel. Felforraljuk,

és 10 percig hagyjuk forrni, a fölét leszedjük.
Amikor a kukorica megfőtt, botmixerrel pürévé dolgozzuk.
A zöldpaprikát a tejszínben főzzük, gyenge lángon, öt percig, majd a leveshez adjuk.
Megkóstoljuk, megsózzuk. A maradék kukoricát és a feta sajtot beletesszük. Újból
felmelegítjük, de már nem főzzük. Tálaláskor pekándió-béllel és petrezselyemmel
díszítjük.
PEKÁNDIÓVAL TÖLTÖTT GOMBAFEJEK
Hozzávalók:
18 db gombafej
2/3 csésze krémsajt
fokhagyma
zöldfűszerek
3 evőkanál darabos pekándióbél
18 db feles pekándióbél
A krémsajtba keverjünk kevés fokhagymát, ízlés szerinti, vagdalt zöldfűszereket, és
keverjük hozzá a darabos pekándióbelet.
Gombafejenként két kávéskanállal töltsünk a keverékből, és helyezzünk mindegyikre egy
feles belet.
Elég 10 percig sütni egy sütőlapon, 170 C°-ra felmelegített sütőben.
Akkor a legjobb, ha tálaláskor friss petrezselyemzölddel díszítjük.

A japándiós receptek irodalma kimeríthetetlen. Egyedülálló konyhakultúra. Talán
elleshetünk belőle valamit.
Diós sütemény japán módra. Megtörjük a japándiót, a belét kiválogatjuk. Az egészben és
a törmelékben kijött belet egyaránt felhasználjuk. Darabosan keverjük a
süteménytésztába, amit formába töltünk. Nemcsak a képen láthatóba, hanem kuglófformába, kenyér-formába is. A kisült süteményt ha személyes adagokban fóliázzuk le,

tartósan eláll.

Szabadtűzön pirított japán cukros, rizslisztes diós édesség készítése:

A dió leírása és botanikája

Gyümölcstorták, tartletek
Vázlat:
Almás diós gyümölcstorta
Almás diós krosztáda
Almás sütemény diókéreggel
Amerikai diótorta
Banános diós sütemény
Csokoládés diós szelet
Csokoládés sütemény
Diós almatorta
Diós almatorta 2
Diós áfonyás pie
Diós csokoládés mazsolás vékonytorta
Diós mézes tartlet
Diós pie
Diós pirog
Diós sütemény
Diós sütőtökös sütemény
Fügés diós szablé
Krumplitorta
Mézes diós torta
Őszibarackos sütemény diókrémmel
Pie gazdagon
Répás diótorta
Sütőtöktorta
Sütőtöktorta dióval
Szilvatorta diókrémmel
Szilvatorta karamellizált dióval
Szilvás fügés diós sütemény
Szójatorta dióval
Túrós-körtés torta
Vaj- és cukormentes tartlett-torta
Vékony almatorta dióval

ALMÁS DIÓS GYÜMÖLCSTORTA
(francia recept)
Hozzávalók:
12,5 dkg liszt
6,5 dkg darált mandula
8 dkg porcukor
11 dkg vaj
1 tojás sárgája
2-3 evőkanál tej
Továbbá:
12,5 dkg liszt
7,5 dkg vaj
5 dkg cukor
5 nagy alma, ami bírja a sütést
6,5 dkg sötét szemű mazsola
3 korty calvados vagy rum
ribizlilikőr
maréknyi szép, világos, darabos dióbél
Az első 12,5 dkg lisztet a porcukorral és a darált mandulával keverjük össze. A vajat
vékony szeletekre vágva adjuk hozzá, kézzel dolgozzuk bele. (Ragadni fog, de ez így
természetes.)
A továbbiakban spatulával dolgozunk, azzal keverjük a tésztába a tojássárgáját és a tejet.
Ezután újból saját kezünkbe vesszük a tészta készítését, és addig gyúrjuk, amíg a tészta
rugalmas nem lesz, és nem ragad többé. Ha a tészta nem elég rugalmas, kevés tej
hozzáadásával javíthatjuk. Ha jó, borítsuk be egy fóliával, és tegyük a hűtőbe.
Most az almákkal foglalkozunk. Meghámozzuk, kimagvazzuk, és nagyobb darabokra
vágjuk. Úgy, hogy a negyedeket 2-3 részre vágjuk. Tálon mikrohullámú sütőbe rakjuk, 35 percig melegítjük. Akkor jó az alma, ha kivéve is szilárd, de egy kis levet engedett.
A 7,5 dkg vajat az 5 dkg cukorral olvasztjuk meg egy serpenyőben. A mikrózott almát és a
mazsolát is beletesszük. Fedetlenül pároljuk 5-10 percig, ez alatt is az almadarabok
többségének egyben kell maradnia. Nem kompótot főzünk.
Ráöntjük a calvadost vagy rumot, és meggyújtva flambírozzuk. Hagyjuk a levét elfőni, egy
kevés maradhat, reméljük, zselésedni fog.
Félretesszük, amíg a tésztát megsütjük.
200 C°-ra előmelegített sütőben fogjuk sütni. Vegyük ki a hűtőből, és kézzel nyomkodjuk
olyan, nem ragadós sütőformába, amit előbb jól kivajaztunk. Nemcsak fémből készült
formát használhatunk, hanem például tűzálló üvegből készültet is. Ha túl sok a tészta,
inkább a szélén gyűljön fel, mint az alján, mert így jobban sül. Tíz percig elég sütni. A
tészta felduzzadhat, de ha sütés után kivesszük a sütőből, visszaáll.
A második tésztát úgy készítjük, hogy először a lisztet keverjük össze a cukorral. A

nagyobb darabokra vágott hideg vajat kézzel dolgozzuk bele, de most a tésztánk száraz. Ne
morzsoljuk teljesen egyneműre, úgy jobb lesz. Tegyük hűtőbe.
A megsült tésztát kivesszük, és öt percig pihentetjük, ezalatt a felhólyagzása lelohad.
Kenjük meg ribizlilikőrrel, töltsük rá a párolt almát, szórjuk rá a darabos nyerstésztát és
a szép dióbelet.
180 C°-os sütőben 20-30 percig süssük, de a dióbél ne égjen meg.

ALMÁS DIÓS KROSZTÁDA
(amerikai recept)
Hozzávalók 8 személyre:
6-7 alma meghámozva, kimagvazva, felszeletelve
1/2 csésze cukor
1/2 csésze darabosra vagdalt dióbél
1/4 csésze liszt
csipetnyi vaníliás cukor
1 fagyasztott süteménytészta (pie crust)
2 evőkanál vaj
A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő, és egy tepsit vonjunk be étolajjal.
Az almaszeleteket a cukorral, dióval, liszttel, vaníliás cukorral egy tálban keverjük össze.
A fagyasztott tésztát fektessük a tepsibe, és töltsük rá a keveréket. A tészta széleit hajtsuk
fel, hogy megtartsa az almás keveréket. A vajat kisebb darabkákban osszuk a megtöltött
tésztára.
45-50 percig süssük, amíg a tészta aranybarna színt nem kap.

ALMÁS SÜTEMÉNY DIÓKÉREGGEL
(amerikai recept, Danit Salomon receptje)
Hozzávalók:
A tésztához:
1,5 csésze liszt
0,5 kávéskanál sütőpor
0,5 csésze cukor
10 dkg vaj hidegen, kockákra vágva
1 tojás
A töltelékhez:
1,5 kg keményhúsú, savanyú zöldalma (12 közepes
méretű almából)
2 evőkanál citromlé
0,5 csésze cukor
2,5 dkg margarin
1 evőkanál keményítő (kukoricából vagy burgonyából)
A diókéreghez:
0,75 csésze liszt
0,75 csésze kristálycukor
1 kávéskanál fahéjpor (elmaradhat)
1 csésze apró darabos dióbél
7,5 dkg olvasztott margarin
A tészta hozzávalóit összekeverjük, utoljára a tojást keverjük hozzá. Géppel dolgozzunk,
addig járjon a gép, amíg morzsalékony darabos tésztát nem kapunk.
A tésztát egy 23 x 30 cm-es szögletes formába, vagy egy 26 cm-es kerek formába fektetjük.
(A képen látható tűzálló tál is jó.) Kézzel elegyengetjük, villával többször átszúrjuk. A
tésztát a formával együtt hűtőbe tesszük, de le is fagyaszthatjuk.
Ezután a diókérget készítjük el. A lisztet, cukrot, (fahéjport), dióbelet összekeverjük, és
olvasztott margarint keverünk hozzá. Villával dolgozzunk, a keverék morzsás állagú
legyen. Tegyük ezt is hűtőbe.
Az almákat hámozzuk meg, az almák húsát vágjuk kisebb kockákra.
Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A tésztát 20 percig süssük, aranyszínűre.
Amíg sül, összeállítjuk a tölteléket. Egy mélyebb lábasban az almadarabokat megöntjük
citromlével, és hozzákeverjük a tölteléknek szánt cukrot és margarint. Tegyük
negyedórára tűzre, hogy az alma meglágyuljon. Ekkor keverjük az almához a keményítőt.
Még rövid ideig hagyjuk a lángon, hogy besűrűsödjön, és vegyük le a tűzről.
A tölteléket töltsük a megsült tésztaalapra, és szórjuk rá a diókérget.
A sütő melegét csökkentsük 180 C°-ra, és körülbelül félórán át süssük a süteményt.
Melegen és hidegen is fogyaszthatjuk.

AMERIKAI DIÓTORTA
Hozzávalók 5-6 személyre:
A tésztához:
6 dkg vaj
2 dkg porcukor
csipetnyi só
1 kis tojás
12 dkg liszt
A töltelékhez:
1 tojás
4 dkg porcukor
1 tasak sütőpor
0,5 dl tejszín
5 dkg vaj
6 dkg apró darabos dióbél
és 6 dkg szép, feles dióbél
kávéskanálnyi brendi
Gépi mixerrel dolgozzunk. Először a vajat magában dolgozzuk meg, majd hozzáadjuk a
cukrot, a tojást, és addig verjük, amíg egyenletes állagú krémet nem kapunk. Ekkor a
lisztet és a sót is beledolgozhatjuk.
A tésztát tegyük félórára hűtőbe.
A töltelék elkészítéséhez egy tálban keverjük össze a tojást, a cukrot és a tejszínt. A vajat
olvasszuk meg, úgy keverjük bele. És öntsük bele a borpárlatot is.
Egy 23 cm-es tortaformát kenjünk ki vajjal, fektessük az aljára a tésztát, szórjuk rá az
apró darabos dióbelet, töltsük rá a krémes tölteléket.
160 C°-on 25 percig süssük. A sütőből kivéve hűtsük ki. Hűtés közben dekoráljuk a szép
dióbéllel, és szórjunk rá porcukrot.
BANÁNOS DIÓS SÜTEMÉNY
(amerikai recept, Jennifer Martin receptje
Portlandből)
Hozzávalók 12 adagra:
1,25 csésze csokoládéreszelék, félédes
csokoládéból
2/3 csésze kristálycukor
1/2 csésze darabos dióbél
1 evőkanál fahéjpor
1,5 csésze teljes őrlésű liszt
1 kávéskanál sütőszóda
1 kávéskanál só
3/4 csésze cukor
10 dkg szobahőmérsékletű vaj
1 nagyobb tojás

2 csésze túlérett banán
3 evőkanál tejszín (ízlés szerint teföl, joghurt, kefír is jó)
Először a sütőt melegítsük elő, 185 C°-ra. Kenjünk ki vajjal, majd lisztezzünk be egy 20 x
20 cm-es süteménysütő formát, 5 cm magas, levehető oldallal.
A csokoládéreszeléket a 2/3 csésze kristálycukorral, a dióbéllel és a fahéjporral keverjük
össze.
Egy másik tálban a lisztbe keverjük a sütőszódát és a sót.
Egy harmadikban pedig a vajat a 3/4 csésze cukorral és a tojással együtt habosra
(bolyhosra) verjük. A banánt és a tejszínt is beledolgozzuk. Végül a lisztet is belekeverjük.
Az így kapott nyerstészta felét kinyújtva a sütőforma aljára fektetjük, megszórjuk
csokoládés-diós keverékkel, és ráfektetjük a nyerstészta másik felét. A tetejére újból kevés
csokoládés-diós keveréket szórunk.
Háromnegyed óráig kell sütni. A formában hagyjuk kihűlni, mielőtt felszeletelnénk.
A recepttől el is térhetünk. Ha fehér csokoládé reszelékét használjuk, kevesebb cukrot
tegyünk bele, mert az édesebb. És ízesíthetjük nemcsak fahéjjal, hanem vaníliával is.
CSOKOLÁDÉS DIÓS SZELET
(amerikai recept)
Hozzávalók 8 személyre:
fagyasztott tészta
2 tojás
1/2 csésze liszt
1/2 csésze cukor
1/2 csésze barna cukor
25 dkg olvasztott majd lehűtött vaj
1 evőkanál vaníliás cukor
1/2 csésze apró darabos dióbél
15 dkg félédes csokoládé
Ez a finom sütemény azoknak ajánlott, akiknek kevés idejük van. Csak a tölteléket kell
összeállítani, és a készen vásárolt nyers tésztára töltve kisütni.
A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő, miközben a töltelék hozzávalóit összekeverjük. Előbb a
tojást, lisztet, cukrot, vajat, vaníliás cukrot, majd ha a keverék már teljesen egyenletes, az
apróra tört dióbelet és az apróra vagdalt csokoládét is.
Töltsük a tölteléket a tepsibe fektetett nyers tésztára, és süssük majdnem egy óráig.
Késhegy beszúrásával ellenőrizzük, hogy átsült-e. Ha a kést tisztán húzhatjuk ki, akkor
igen.
Tegyük ki a tepsit egy rácsra, ahol kihűlhet. Amikor a sütemény szobahőmérsékletű,
szervírozhatjuk.

Tejszínhabot vagy vaníliafagylaltot tölthetünk a süteményes tálra szedett szeletekre.
CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
sütemény alapnak való nyerstészta
20 dkg dióbél
20 dkg cukor
3 tojás
2 dl tejszín
3 dkg vaj
10 dkg étcsokoládé
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
A dióbelet vágjuk nagyobb darabokra, és
öntsük egy tálba a cukorral, tojással,
tejszínnel együtt. Keverjük több percig, hogy sima, olajos hatású keveréket kapjunk.
Készítsünk elő egy ízlésünk szerinti süteménysütő formát, és béleljük ki a nyerstésztával.
Töltsük a tésztára a diós keveréket, spatulával simítsuk el, és süssük 25 percig.

A csokoládét a vajjal vízfürdő fölött olvasszuk meg, és jól keverjük össze. Amikor a
megsült süteményt a sütőből kivesszük, akkor kenjük meg csokoládéval.

DIÓS ALMATORTA
(francia recept)
Hozzávalók:
2 tojás
1,2 dl tejszín
1 kávéskanál fahéjpor
1/2 kávéskanál gyömbérpor
10 dkg cukor
2 kávéskanál vaníliás cukor
25 dkg liszt
2 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál só
3 alma húsa, nagyobb darabokra vágva
5 dkg apróra vágott dióbél
5 dkg mazsola
0,2 dl barna rum
12 db feles dióbél
A mázhoz:
6 kávéskanál porcukor
1 kávéskanál fahéjpor
3 kávéskanál rum

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. A mazsolát egy
kisebb tálban áztassuk kevés forró vízben és
rumban.
Minden hozzávalót - az alma, mazsola és dióbél
kivételével - keverjünk össze. A tésztát sűrűnek
fogjuk találni, de ez így természetes.
Csepegtessük le a mazsolát, de a levét ne öntsük
ki. A mazsolát, az 5 dkg dióbelet és az
almadarabokat is keverjük a tésztába. Most úgy
tűnik, kevés lesz a tésztánk, de ne
nyugtalankodjunk, nem lesz kevés. Nagy
sütőformába töltsük. Ha nem teflonos, előtte olajozzuk be. 30-40 percig süssük, beleszúrt
fogpiszkálóval ellenőrizve a sülést. Enyhén nedvesnek kell maradni az almatorta
belsejének. Sütés után egy rácsra tegyük kihűlni, és közben készítsük el a mázat.
A porcukrot és a fahéjport keverjük el a rummal, amíg sima nem lesz. Kenjük be vele az
almatortát, és körben helyezzünk el 12 db dióbelet.
A tortából másnapra is hagyjunk, mert akkor még jobb.
DIÓS ALMATORTA 2
(francia recept)
Hozzávalók:
késztészta gyümölcstortához
5 édes alma
5 dkg cukor
1 tasak vaníliás cukor
szép dióbél
Ha késztésztát vettünk, vagy azt előre
elkészítettük, a torta összeállítása már semmiség, az eredmény garantált.
Már elő is melegíthetjük a sütőt, 180 C°-ra.
Az almákat mossuk meg, vágjuk fel, magozzuk ki, és egyenként vágjuk 8 szeletre. Már
össze is állíthatjuk a gyümölcstortát.
A tortasütő formába fektessünk sütőpapírt, és helyezzük el rajta a tésztát. Egy villával
szúrkáljuk meg. Az almaszeleteket harmonikusan, spirálban rendezzük el.
A cukrot és a vaníliás cukrot keverjük össze, szórjuk az almára.
A dióbelet felesen, vagy nagy darabokban rendezzük az almaszeletekre.
Félórai vagy valamivel hosszabb sütés után kész a kiváló almatorta.

DIÓS, ÁFONYÁS PIE
(amerikai recept, Bette Hagman receptje)
Hozzávalók 6 adaghoz:
1 nyers süteménytészta
3 tojás
2/3 csésze sötét kukoricaszirup
3/4 csésze barna cukor
6 evőkanál olvasztott vaj vagy margarin
1 kávéskanál brandy
1,25 csésze áfonya (friss, fagyasztott vagy darabos dzsem)
1,5 csésze durvára vagdalt dióbél
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
Egy nagy tálban enyhén keverjük meg a tojásokat. Öntsük hozzá a kukoricaszirupot,
olvasztott vajat, a brendit, és jól keverjük össze, krémesre. Végül a gyümölcsöt és a diót is
keverjük bele.
A kinyújtott nyerstésztát osszuk pie-sütő formákba, és töltsük bele a tölteléket. 50-55
percig süssük, amíg a beleszúrt kést tisztán nem húzhatjuk ki belőle. Mielőtt
megkóstolnánk, hűtsük ki, mert az áfonya forró.
Esetleg tejszínhabot tehetünk rá, de anélkül is jó.

DIÓS CSOKOLÁDÉS VÉKONYTORTA SZŐLŐVEL
(francia recept)
Hozzávalók 6-8 személyre:
A tésztához:
20 dkg liszt
5 dkg kukoricaliszt
kevés cukor

18 dkg vaj + még egy kevés vaj
1 tojás sárgája
1 evőkanál gyümölcsecet
só
A töltelékbe:
20 dkg sötét csokoládé
2 dl tejszín
2 dkg vaj
15 dkg porcukor
14 dkg darabos dióbél + 5-6 dkg szebb a díszítéshez
20 db nagyszemű szőlőszem
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
A kétféle lisztet egy tálban keverjük össze kevés sóval, kevés cukorral és 18 dkg vajjal.
Ujjheggyel gyúrjuk, amíg homokszerű állagú nem lesz. Ekkor gyúrjuk bele a tojássárgát,
beleöntünk mintegy féldeci vizet és a gyümölcsecetet. Tésztává gyúrjuk, kerekre
formáljuk.
Vajazzunk ki egy tortasütő formát, simítsuk az aljára és az oldalára a tésztát, és
szúrkáljuk meg egy villával. Mintegy 10 percre tegyük a fagyasztóba.
Mielőtt sütőbe tesszük, fektessünk a tésztára egy sütőpapírt, és azt súlyozzuk le
szárazbabbal vagy tiszta gyöngykaviccsal. Negyedóráig süssük csak, hogy a tészta fehér
maradjon. Ekkor távolítsuk el a tészta tetejéről a papírt a súlyozással, és süssük további
negyedórán át. Kivéve a tortasütőt helyezzük egy rácsra, hogy a tortaalap kihűljön.
Melegítsük meg a tejszínt. A csokoládét vágjuk késsel apróbb darabokra, és rakjuk egy
kisebb tálkába. A tejszínt, amikor forrni kezd, öntsük a csokoládéra. Keverjük el. 2 dkg
vajat is keverjünk bele.
A dióbél nagyobb részét szórjuk a tésztára, és simítsuk rá a csokoládékrémet. Legalább
két órára tegyük a hűtőbe, de még jobb, ha mindezt előző nap csináljuk meg.
A porcukorból igen kevés vízzel, tűzön melegítéssel készítsünk karamellát, majd hagyjuk
meglangyosodni. A szőlőszemeket egyenként forgassuk meg benne, és kiszedve rakjuk egy
lapostányérra kihűlni. Ne érintkezzenek.
Ezután a legszebb dióbél-darabokat is forgassuk meg a karamellában egy villával. Amikor
megkeményedik rajtuk a karamella, törjük darabokra.
Csak szervírozáskor rakjuk a szőlőszemeket és a karamellás dióbelet a tortára.

DIÓS MÉZES TARTLET
(francia recept)
Hozzávalók 4 db 12 cm-es és 8-10 mini tartlethez:
A tésztához:
10 dkg vaj és még egy evőkanálnyi
1,5 csésze liszt
1/2 csésze porcukor
1 tojás sárgája
A töltelékhez:
15 dkg vagdalt darabos dióbél
2 tojás
7,5 dkg olvasztott vaj
10 dkg cukor
10 dkg méz
Egy robotgépben keverjük össze a lisztet és a porcukrot. Adjuk hozzá a vajat kisebb
darabokra vágva, és keverjük össze. Végül a tojássárgáját is, és addig keverjük, amíg
tésztagolyót nem kapunk.
Vegyük ki a gépből, burkoljuk háztartási fóliába, és tegyük hűtőbe, amíg a tölteléket
elkészítjük.
Egy nagy tálban géppel verjük fel a tojásokat a cukorral és a
mézzel. Adjuk, keverjük hozzá az olvasztott vajat is.
Két fólialap között nyújtsuk ki a tésztát a képen látható
vastagságúra. Vágjunk a tésztából akkora köröket, amekkorák
valamivel nagyobbak, mint saját tartletsütő formáink.
Nyomjuk a tésztát a formákba, és a felesleget vágjuk körbe.
180 C°-on 10-15 percig süssük, aranybarnára. Mivel a tészta
hajlamos felpuffadni, ajánlatos a sütés félidejénél a tésztát egy
kanállal a formákba visszanyomni.
A sütés befejeztével osszuk szét a dióbelet a tartlet-tésztákra, és
töltsük rá a mézes tölteléket. Óvatosan dolgozzunk, ne
mozgassuk feleslegesen.
A sütőbe visszatéve további 20 percig süssük, hogy a tészta mély aranybarna színt kapjon.
DIÓS PIE
(amerikai recept, Kate Hopkins receptje)

Ennek a süteménynek az őse a pekándiós sütemény volt, de
közönséges dióval jobb. Kate Hopkins szerint beleharapni
ebbe a süteménybe felér egy lottónyereménnyel.
Hozzávalók 6 személyre:
2 tojás
1 csésze sötét kukoricaszirup
1 kávéskanál vaníliás cukor
1 evőkanál olvasztott vaj
1/2 csésze kristálycukor
1 evőkanál liszt
1/4 kávéskanál só
1,5 csésze vagdalt dióbél
1 félkész süteménytészta
Először melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.
Egy közepes tálban habarjuk fel a tojásokat. Öntsük hozzá a kukoricaszirupot, és jól
keverjük össze. Adjuk hozzá a vaníliás cukrot és az olvasztott vajat is, és azzal is alaposan
keverjük el, szirupos állagúra.
Egy másik tálban keverjük össze a cukrot, a lisztet és a sót. Öntsük, keverjük a szirupba.
Végül a vagdalt, darbos dióbelet is keverjük alaposan bele.
A süteménytésztát fektessük egy kerek sütőformába, a széleit felhajtva. Töltsük rá a diós
masszát. 40-50 percig süssük, majd lehűlés után egy órára tegyük hűtőbe.
Mielőtt felszolgálnánk, szeleteljük fel.
DIÓS PIROG
(orosz recept)
Hozzávalók:
1,5 csésze liszt
10 dkg vaj vagy margarin
1 csésze cukor
3 tojás
20 dkg dióbél
1 kávéskanál sütőpor
A lisztet és a vajat dolgozzuk össze.
A tojás sárgáját a fele cukorral verjük fel. A fehérjét a megmaradt cukor felével verjük,
de nem kell habbá verni.
A dióbelet ledaráljuk, és a maradék cukorral összekeverjük. Daráláskor ügyeljünk arra,
hogy a dióbél egy része teljesen apróra törjön, de nagy része csak apró darabosra, mert
úgy ízletesebb.
A tojássárgáját és a lisztet dolgozzuk össze. Keverjük bele a sütőport. Ezzel a tészta készen
van. Fektessük sütőformába. Szórjuk rá a cukros diót. A tetejére pedig öntsük a cukros

tojásfehérjét.
170-180 C°-os sütőben 15-20 percig kell sütni. Egyszerű, finom süteményt kapunk.
Megjegyzem, nekem az eredeti recepttől eltérően az a tapasztalatom, hogy hosszabb sütési
idő kell, mert a tészta többet igényel. A tojásfehérje viszont túlbarnulna, ezért időközben
ajánlatos lefedni.
Valóban nagyon finom, de kissé sokallom a tölteléket. Talán kevesebb dió és cukor is elég
lenne bele.
DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
sütemény alapnak való nyerstészta
15 dkg dióbél
2 evőkanál méz
2 dl tejszín
2 tojás sárgája
7,5 dkg porcukor
feles dióbél, díszítésnek
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.
Süteménysütő formánka vajazzuk és lisztezzük
ki, vagy béleljük ki sütőpapírral. Fektessük bele a nyerstésztát, néhány helyen szurkáljuk
meg villával, és tegyük egy időre hűtőbe.
A dióbelet nagyobb darabokra törjük.
A cukrot egy serpenyőben karamellizáljuk aranyszőkére. Vigyázzunk, a borostyánszín
már túl sötét! Vegyük le a tűzről, és alaposan keverjük össze a tejszínnel. Ha nem
keveredik el teljesen, rövid időre tegyük vissza a tűzre, amíg a karamell teljesen fel nem
oldódik, de ne hagyjuk abba a keverést. Amikor másodszor vesszük le a tűzről, keverjük a
tejszínes karamellhez a mézet és a dióbelet. Végül a tojássárgáját. Keverjük egyenletesre.
Az így elkészült tölteléket töltsük a tésztára. Tíz perc sütés után vegyük ki a sütőből, és
díszítsük szép feles dióbéllel. Folytassuk a sütést még 20-30 percig.
Mielőtt megkóstolnánk, hagyjuk teljesen kihűlni, és tálaláskor is legyen
szobahőmérsékletű.

DIÓS SÜTŐTÖKÖS SÜTEMÉNY
(amerikai recept Seattleből)
Hozzávalók 8-10 személyre:
1 elősütött 23 cm-es kerek tortalap
A töltelékhez:
3 nagy tojás
3 csésze barna cukor
1 kávéskanál fahéj
1 kávéskanál gyömbérpor
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg
1 kávéskanál őrölt szerecsendió
1 kávéskanál só
40 dkg sütőtök
1 csésze teljes tej
A tetejére:
1 csésze darabos dióbél
1/3 csésze barna cukor
Letagadhatatlanul amerikai süteményrecept, a sok fűszerrel. Ízlésünknek megfelelően el
is hagyhatunk a fűszerekből.
A készen vásárolt tortalapot süssük meg és hűtsük ki. Helyezzünk egy sütőlapot a sütő
közepébe, és melegítsük elő 200 C°-ra.
Elkészítjük a tölteléket. Egy nagy tálban felverjük a tojásokat. Hozzákeverjük a töltelékbe
való cukrot és a töltelék fűszereit, és jól elkeverjük. Belekeverjük a sütőtök húsát és a
tejet is. (Ha kevés, még tölthetünk utána tejet.)
A masszát a 23 cm-es tortasütő formába töltjük, és a sütőbe a felmelegített sütőlapra
tesszük. 35 percig sütjük.
Díszítést készítünk: Összekeverjük a dióbelet a cukorral. Amikor a sütemény 35 percig
sült, kivesszük a sütőből, és a tetejét körben megszórjuk a cukros dióval. Visszatesszük, és
folytatjuk a sütést, egészen addig, amíg a közepére beszúrt kést tisztán nem húzhatjuk ki.
Vagy még 10 perccel tovább.
Kivesszük a süteményt a sütőből, és (elektromos) sütőnket grillező üzemmódra állítjuk.
Egy magasan elhelyezett rácsra tesszük vissza a süteményt, és kb. félórán át grillezzük,
amíg a cukor meg nem karamellizálódik. Vigyázzunk, meg ne perzselődjön.
Süteményünket rácson hűtjük ki, majd lefagyasztjuk. Amikor fagyos, leborítjuk
alufóliával, és csak szervírozás előtt egy órával vesszük ki a mélyhűtőből.

FÜGÉS DIÓS SZABLÉ
(francia recept)
Hozzávalók:
5 dkg frissen darált dióbél
12 dkg liszt
csipetnyi só
5 dkg cukor
7 dkg hideg vaj, darabokban
2-4 kanál víz
15 db kisebb füge
1 tojás
1 dl tejszín
esetleg 1 tasak vaníliás cukor
néhány nagyobb dióbél
A darált dióbelet a liszttel és a cukorral keverjük össze, és kissé megsózzuk.
A hideg, darabos vajat kézzel dolgozzuk a tésztába. Darabosra, csomósra gyúrjuk. Ragadni
fog az ujjunkhoz, de így természetes. Néhány kanál vizet adunk hozzá, de csak annyira
gyúrjuk, hogy a vizet feligya, nem tovább.
A tésztából golyót formálunk, sütőpapírra helyezzük. Mivel a tészta ragad, úgy nyújtjuk
ki, hogy a nyújtófa alá is egy réteg sütőpapírt teszünk. A kinyújtott tésztát nyomjuk
sütőformába, a széleit 1-2 cm-re felhajtva, odanyomva. Így tegyük hűtőbe, közel
negyedórára.
Ezalatt előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra, és elkészítjük a tölteléket.
Felverjük a tojást, hozzákeverjük a tejszínt, és esetleg vaníliás cukrot. A fügéket
negyedeljük el, és helyezzük a tésztára. A tojásos tejszínt ráöntjük. Végül szép, nagy
dióbéllel díszítjük.
30-40 percig sütjük, a sütőtől függően. Amikor jónak ítéljük, kivesszük a sütőből, és a
sütőformában egy rácson hűtjük 10 percig, utána pedig a formából kivéve.
Azonnal kóstolható, fogyasztható.
KRUMPLITORTA
(amerikai, kaliforniai recept)
Hozzávalók 10 személyre:
20 dkg liszt
csipetnyi só
3 tojás
10 dkg hideg vaj
10 dkg füstölt szalonna
80 dkg burgonya
10 dkg vagdalt darabos dióbél
1,5 dl tejszín

0,5 dl tej
csipetnyi bors
5 dkg reszelni való keménysajt
még egy maréknyi dióbél
1 evőkanál vagdalt petrezselyemzöld
bab
Tésztát gyúrunk a lisztből, egy tojásból, a vajból, csipetnyi sóból. Fóliába bugyoláljuk, és
20 percre hűtőbe tesszük.
A szalonnát kockákra vágjuk. A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, felszeleteljük. A
szalonnával együtt két percig főzzük, utána lecsöpögtetjük.
A tésztát belisztezett felületen mintegy 30 cm átmérőjűre nyújtjuk ki. 24 cm-es
tortaformába fektetjük, a széleit a formába igazítjuk. A tésztát egy villával több helyen
átszúrjuk. Sütőpapírt fektetünk a tésztára, és szárazbabbal súlyozzuk le. 180 C°-os sütőben
10 percig sütjük.
A sütőből kivett tésztáról a sütőpapírt és a babot eltávolítjuk. Visszatesszük a sütőbe, és
még öt percig sütjük a tésztát.
A tejszínt a tejjel, két tojással, kevés sóval, borssal felverjük. A burgonyaszeleteket a
tésztára fektetjük, megszórjuk a 10 dkg dióbéllel.
A tojásos öntettel öntjük meg. Bő félórára visszatesszük a sütőbe. A sütés utolsó öt
percében keménysajtot reszelünk a tortára. A sütőből kivéve dióbéllel és bőséges vagdalt
petrezselyemmel szórjuk meg.
MÉZES DIÓS TORTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 10 személyre:
A tésztához:
25 dkg liszt
csipetnyi só
12,5 dkg hűtött vaj
3 dkg cukor
1 tojás sárgája
4 dl jéghideg víz
A töltelékhez:
40 dkg feles dióbél
1 evőkanál dióolaj
25 dkg cukor
1,25 dl víz
6 evőkanál sűrű méz
4 evőkanál tejszín
A lisztet egy tálban a sóval és 3 dkg cukorral keverjük össze. Kézzel dolgozzunk, a
darabokra vágott vajat is dolgozzuk a liszthez. Ezután a tojássárgáját és a hidegvizet
töltsük bele. Addig gyúrjuk finoman, amíg az egész össze nem áll. Borítsuk le, és tegyük a

hűtőbe 20 percre.
A sütőt most gyújtsuk be, és melegítsük elő 180 C°-ra. Egy 25 cm-es tortaformát kenjünk
ki vajjal.
Nyújtsuk ki a tésztát, és helyezzük az előkészített tortaformába. A szélén, a sarkánál
nyomkodjuk meg. A fölösleges tésztát vágjuk le. A tésztalapot villával szúrkáljuk meg, és
újból tegyük a hűtőbe 20 percre.
Utána süssük meg. 20-25 perc elég, amíg aranybarna nem lesz. Amíg várjuk, hogy
lehűljön, elkészítjük a tölteléket.
A dióbelet tegyük egy tepsibe, szórjuk rá a dióolajat, és
egészen rövid ideig pirítsuk a sütőben. 2 perc elég, utána
tegyük félre, hogy lehűljön.
Egy Zepter vagy hasonló, nehéz aljú lábasban vagy
serpenyőben tegyük fel közepes lángon a cukrot és a
vizet. Amikor feloldódott, a hőmérsékletet emelhetjük,
és addig tartjuk a tűzön a szirupot, amíg el nem kezd
színesedni, karamellizálódni. Ekkor levesszük a tűzről,
és hozzákeverjük a mézet, majd a tejszínt. Fakanállal
keverjük el jól, és keverjük hozzá a dióbelet is, annyira,
hogy a dióbél bevonódjon cukorral, mézzel. Ha munka
közben a szirup kezdene megdermedni, azonnal tegyük vissza a tűzre, és keverjük meg.
A diós tölteléket töltsük a kisült tésztára, és hagyjuk a tortát szobahőmérsékleten teljesen
kihűlni.
ŐSZIBARACKOS SÜTEMÉNY DIÓKRÉMMEL
(orosz recept)
Hozzávalók 10 személyre:
1 kg őszibarack (konzerv vagy fagyasztott is lehet),
negyedekre vágva
A tésztához:
3 csésze (37,5 dkg) liszt
1 csésze (12 dkg) porcukor
22,5 dkg margarin
1 nagyobb tojás
1-2 tojás sárgája
1 kávéskanál vaníliakivonat
csipetnyi só
porcukor a megszóráshoz
A diókrémhez:
1/2 csésze (10 dkg) kristálycukor
3/4 csésze (16 dkg) darált dióbél
5,5 dkg margarin
2 nagyobb tojás
esetleg 1/2 kávéskanál dióolaj

Egy nagyobb tálban dolgozunk. Először a lisztet és a cukrot keverjük össze, majd a
margarint dolgozzuk bele. Sózzuk is.
Az egész tojást a tojássárgájával és a vaníliakivonattal felverjük, és a lisztes keverékkel
dolgozzuk össze. Teljesen egynemű, sima, fénytelen tésztát kell kapnunk.
A tésztából - belisztezett munkafelületen - kerek lapot nyújtunk. Zárjuk fólia közé a lapot,
és tegyük hűtőbe legalább egy órára.

Ezalatt a diókrémet készítjük el. A cukrot és a margarint mixerrel addig keverjük, amíg
már nem látszanak a cukorkristályok. Ekkor a darált dióbelet is belekeverjük. A
tojásokat egyenként, egymás után keverjük a krémbe. Ha használunk dióolajat, azt is
belekeverjük. Könnyű, levegős krémet kell kapnunk.
(Ha előre dolgozunk, a krémet hűtőben öt napig, fagyasztva bármeddig eltehetjük.)
Az őszibarackot negyedekre vágjuk.
Vegyünk elő egy tésztát a hűtőből, és fektessük egy tortaformába. Tegyük vissza a hűtőbe,
újból legalább egy órára. Fontos, hogy az időt betartsuk.

Amikor a hűtési idő letelt, melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra. A hűtőből kivett
tortaformában a tésztát szúrkáljuk át villával.
A formát tegyük sütőbe, és a tortaalapot süssük elő. Ehhez borítsunk a tésztára fóliát, és
súlyozzuk le babbal, borsóval. Tíz percig süssük, amíg valamennyire pirulni nem kezd.
Ekkor vegyük ki, a súlyt vegyük le, a tortaalapot hagyjuk teljesen lehűlni.
A lehűlt tésztára terítjük a diókrémet, és rárendezzük a barackot. Kevés porcukrot
szórunk rá. Ilyen állapotban negyedórára újból a sütőbe tesszük. Kivesszük, újból szórunk
rá kevés porcukrot, és még 20-30 percre visszatesszük sülni. Akkor jó, ha színesedik.

PIE GAZDAGON
(amerikai recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
20 dkg vaj
4 csésze liszt
2 csésze cukor
1 kávéskanál só
3 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál sütőszóda

2 csésze tejföl
6 tojás
2 kávéskanál fahéjpor
A töltelékhez:
3 kávéskanál fahéjpor
1/2 csésze barna cukor
1 csésze darabos dióbél
Először a töltelék hozzávalóit keverjük össze.
A tészta készítéséhez a sütőport a tejfölbe keverjük, és tíz percre félretesszük.
Vajjal kikenünk, liszttel behintünk egy 25 cm-es, 5 cm magas falú tortaformát. A sütőt
180 C°-ra melegítjük elő.
Egy kisebb lábasban gyenge tűzön megolvasztjuk a vajat.
Egy nagyobb tálban összekeverjük a sót, cukrot, fahéjport, lisztet és a sütőszódát.
Enyhén felverjük a tojásokat, és a tejfölhöz keverjük. Az olvasztott vajjal is
összekeverjük, jó alaposan.
A lisztes, száraz keverékhez keverjük ezt a tojásos, tejfölös, vajas krémet. Addig
dolgozunk rajta, amíg a tészta teljesen egynemű nem lesz.
Öntsük a tésztát tortaformába, szórjuk rá a tölteléket, úgy tegyük a meleg sütőbe. 35-40
percig süssük. Amikor megsült, a sütőből kivéve rácsra helyezve hűtsük ki.
(A képen maradék tésztából készült ráccsal is el van látva.)
RÉPÁS DIÓTORTA
(olasz recept)
Hozzávalók:
25 dkg dióbél
20 dkg sárgarépa
20 dkg cukor
10 dkg burgonyakeményítő
6 tojás
1 citrom héja
1 vaníliás cukor
szórócukor, vaj, liszt, só
A tojássárgákat a cukorral hosszan dolgozzuk ki, egy csipet sót is tegyünk bele. A citrom
lereszelt héját és a vaníliás cukrot is.
A répát tisztítsuk, mossuk meg, reszeljük bele. Adjuk hozzá a keményítőt és a durva,
darabos dióbelet is. A tojásfehérjét verjük habbá, és azt is keverjük bele.
A keveréket 26 cm-es kivajazott, kilisztezett tortasütőbe töltsük, és 175 C°-on 40 percig
süssük. Kivétel után hintsük meg cukorral, és fogyasztható.

SÜTŐTÖKTORTA
(francia recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
25 dkg liszt
10 dkg olvasztott vaj
1 tojás
5 dkg cukor
narancshéj
A töltelékhez:
1,5 kg sütőtök, héj és magvak nélkül
10 dkg cukor
3 tojás
1 narancs leve
25 dkg túró
1 kávéskanál fahéjpor
3 evőkanál kukoricaliszt
10 dkg dióbél
3 evőkanál méz
Egy tálban kézzel keverjük, majd gyúrjuk össze a tészta hozzávalóit, hogy egy szép,
egyenletes tésztagolyót kapjunk, amit aztán egy órára a hűtőbe teszünk pihenni.
A sütőtököt vágjuk darabokra, és a cukorral, narancslével együtt tegyük fel a tűzre.
Alacsony fokozaton félórán át süssük, közben időnként kavarjuk meg. Amikor a tök húsa
villával könnyen szétnyomható, vegyük le a tűzről, és hagyjuk lehűlni.
Egy tálban a tojások sárgáját keverjük össze a túróval, fahéjporral, kukoricaliszttel, végül
keverjük hozzá a tököt is.
A tojásfehérjéből verjünk habot, és finoman azt is keverjük a töltelékbe.
Vegyük elő a tésztát a hűtőből, nyújtsunk belőle 26 cm-es lapot, és fektessük egy 23 cm-es
sütőformába. Töltsük rá a tölteléket, és 160 C°-on süssük egy órán át. Mielőtt a formából
kiszednénk a tortát, rácson hűtsük ki.
A dióbelet közvetlenül felszolgálás előtt alacsony lángon pirítsuk meg, három kanál
mézzel, kavargatva. Amikor a tűzről levettük, öntsük a tortára. Néhány narancshéjat is
helyezzünk rá.
SÜTŐTÖKTORTA DIÓVAL
(portugál recept)
Hozzávalók:
80 dkg sütőtök
25 dkg cukor
15 dkg darált dióbél
12 dkg liszt
10 dkg vaj

4 tojás
1 kávéskanál élesztő
1 narancs reszelt héja és leve
és még feles dióbél
Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra. Kenjünk ki egy tortaformát vajjal, és szórjuk be liszttel,
és tegyük félre.
Főzzük meg a tököt sós vízben, majd a főtt tököt nyomkodjuk szét. A tojások sárgáját és a
cukrot adjuk hozzá, és az egészet keverjük össze. Adjuk hozzá a narancs lereszelt héját és
a narancslevet, valamint a meglágyított vajat is, és keverjük össze.
A lisztbe morzsoljuk bele az élesztőt, és keverjük hozzá a darált dióbelet is. Ezt a
keveréket is keverjük a tökhöz, és a tojásfehérjét is.
Töltsük a masszát a tortaformába, és 50 percig süssük az előmelegített sütőben. Kihűlés
után vegyük ki a formából, és díszítsük feles dióbéllel.
SZILVATORTA DIÓKRÉMMEL
(francia recept)
Hozzávalók:
A szablé-tésztához:
7,5 dkg cukor
15 dkg liszt
7,5 dkg vaj
jéghideg tej vagy víz
A töltelékhez:
15 dkg dióbél
2 evőkanál cukor vagy méz
1 tojás
3 evőkanál tejszín
esetleg ízesítésként 1 kávéskanál vaníliakivonat, vagy 1 kávéskanál diólikőr, vagy 1
kávéskanál finom rum
70 dkg érett, édes szilva
A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Egy 25 cm-es tortasütő formát vajazzunk ki.
Először a szablé-tésztát készítjük el. Mixerben összekeverjük a cukrot és a lisztet. Ezután
dolgozzuk bele a vajat, hogy morzsás állagú keveréket kapjunk. Gép helyett kézzel is
elvégezhetjük ezt a munkát. Egy evőkanálnyi hideg tejjel (vagy vízzel) újból átdolgozzuk,
többszöri rövid beindítással, addig, amíg a tejet fel nem vette. Morzsásnak, de nyomásra
mégis összetapadónak kell lennie a tésztának. Ha nem olyan, akkor kávéskanalanként
adagolt és beledolgozott tejjel javíthatjuk.
A tésztát egyenletesen nyomkodjuk az előkészített sütőformába. A szélére is ügyeljünk. Az
a jó, ha ilyenkor a tészta kissé száraznak tűnik.
Az eddig végzett munkát előző nap is elvégezhetjük. Fedjük le a tésztát fóliával, és tegyük
másnapig hűtőbe.

A sütés enyhe aranyszínig történik, amit egy negyedóra alatt érünk el.
A töltelék elkészítéséhez a dióbelet a cukorral együtt daráljuk le, durvára. Öntsük a
mixerbe a tojást és a tejszínt (valamint az esetleges ízesítést) is, és azokkal is dolgozzuk
össze a diót.
Ezt a lépést is megtehetjük még az előző nap. Légmentesen lezárva hűtőben eláll
másnapig, és szobahőmérsékletűre felmelegítve folytathatjuk a munkát.
A szilvát mossuk meg, csepegtessük le, vágjuk félbe, magvazzuk ki.
A frissen megsült szablé-tésztára némi hűtés után egyenletesen kenjük rá a diókrémet. A
szilvát pedig ízlésesen, kör-mintában rakjuk rá, kívülről kezdve.
A tészta sütése után a sütőt nem kapcsoltuk le, most tesszük vissza a szilvatortát. Félóra
elég, hogy a szilva is átsüljön. Ezalatt a diókrém is elkészül. Rácsra tegyük kihűlni,
szervírozásig teljesen hűljön ki.
Legjobb az elkészítés napján elfogyasztani, de fóliával leborítva, lehűtve, majd újból
szobahőmérsékletűre engedve másnap is fogyasztható.
SZILVATORTA KARAMELLIZÁLT DIÓVAL
(amerikai recept)
Hozzávalók 8 szelethez:
2 evőkanál cukor
10 dkg durván darabos dióbél
10 db érett, puha szilva, kimagvazva
5 dkg vaj
2-3 evőkanál méz
37 dkg kész tortatészta
Megjegyzés: A szilva mennyisége lehet több vagy kevesebb, a szilvaszemek méretétől
függően. Az a lényeg, hogy félbevágva sűrűn helyezve befedjék egy tortaforma alját. A
szilva édességétől függően pedig a méz mennyisége lehet több vagy kevesebb.
a cukrot egy lábasban magában tegyük fel a tűzre megolvasztani, karamellizálni. Amikor
enyhén színesedni kezd, a lángot zárjuk el, és a cukorba keverjük bele a dióbelet. Gyorsan
dolgozzunk, nehogy a cukor túlbarnuljon. Amikor a karamell bevonta a dióbelet, borítsuk
ki azonnal egy sütőlapra, és két villával húzzuk szét vékony rétegbe a karamellizált
dióbelet. Hagyjuk kihűlni.
Most a vajat olvasszuk meg a lábasban, és az olvasztott vajhoz adjuk hozzá a mézet és a
szilvát. A szilvát úgy fordítsuk, hogy a vágott fele legyen alul. Körülbelül öt percig
pároljuk a vajon. Öt perc után fordítsuk meg a szilvaszemeket, a másik oldalukat három
percig pároljuk. Ha szilvánk nem teljesen érett, hosszabb ideig pároljuk. Végül borítsuk a
szilvára a nyers tortatésztát. A tészta széleit nyomkodjuk meg.
220 C°-on 20-30 percig süssük, amíg a tészta enyhén barnulni nem kezd. Ekkor fedjük egy
nagyobb lapostányérral a lábast, és borítsuk ki a tányérra a megsült tortát. Azonnal
szórjuk meg a karamellizált dióbéllel, és rögtön tálaljuk.

Tejszínhabbal, vagy ízlés szerint jégkrémmel díszíthetjük.
SZILVÁS FÜGÉS DIÓS SÜTEMÉNY
(német gyümölcstorta)
Hozzávalók:
7 kisebb érett szilva félbevágva, kimagvazva
5 kisebb füge szár nélkül, negyedekre vágva
A tésztához:
1 csésze liszt
1 kávéskanál sütőpor
1/4 kávéskanál só
10 dkg vaj
2/3 csésze kristálycukor
1/3 csésze barna cukor
1 nagy tojás
2 nagy tojás sárgája
1 kávéskanál vaníliás cukor
1 csésze darabos, vagdalt dióbél
A tetejére:
1 evőkanál kristálycukor
1/4 kávéskanál fahéjpor
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk ki egy tortasütő formát, 23 cm átmérőjűt, 5
cm magas falút, és fektessünk bele sütőpapírt.
A liszthez keverjük hozzá a sütőport és a sót. Tegyük félre.
A vajból és a kétféle cukorból verjünk
könnyű habot, majd a tál faláról is vakarjuk
össze a habot. keverjük hozzá a tojást,
tojássárgáját, vaníliát is. Végül a lisztet
keverjük a krémbe. Terítsük a nyerstésztát a
tortasütőbe, és szórjuk rá egyenletesen a
dióbelet.
Rendezzük el a gyümölcsöt a képen látható
módon, vágott felükkel felfelé a szilvákat,
külső körön, a belső körön pedig a fügét,
szintén vágott felülettel felfelé. És ha maradt
még gyümölcs, oda, ahol hely van.
Cukor és fahéjpor keverékével szórjuk be a gyümölcstorta tetejét.
55-60 percig süssük, és sütés után legalább egy óráig hűtsük, rácson.

SZÓJATORTA DIÓVAL
(spanyol recept)
Hozzávalók 8 személyre:
10 dkg vaj
1 csésze darált cukor
2 tojás
1 kávéskanál reszelt citromhéj
1 egész és 3/4 csésze liszt
1/2 csésze szójaliszt
3 kávéskanál sütőpor
2/3 csésze szűrt narancslé
1 kávéskanál vaníliakivonat
1/2 csésze darabos dióbél
A vajból és a cukorból mixerrel verjünk sima krémet. A tojásokat egyenként keverjük a
krémbe, anélkül, hogy a mixerezést abbahagynánk. A két tojás után a reszelt citromhéjat
keverjük bele.
A száraz hozzávalókat (liszt, szójaliszt, sütőpor) keverjük össze. Kisebb adagokban
adagoljuk, folyamatos keverés közben a krémbe. Közben a narancslevet is, és csak a
legvégén a vanníliakivonatot és a dióbelet.
Kivajazott, belisztezett kerek tortaformában, mérsékelten meleg sütőben süssük meg.
Háromnegyed óra alatt megsül.
Lehűlés után, porcukorral meghintve szervírozzuk.
TÚRÓS-KÖRTÉS TORTA
(szerb recept)
Hozzávalók 26 cm-es tortához:
12,5 dkg liszt
6 dkg vaj
5 dkg porcukor
1/2 tasak vaníliás cukor
kevés só
1 tojás sárgája
1 üveg körtebefőtt
0,3 dl körtepálinka
50 dkg tehéntúró
12,5 dkg cukor
1 citrom leve
6 lap fehér zselatin
2,5 dl tejszín
2 evőkanál cukor
5 evőkanál vagdalt, pörkölt dióbél
2 evőkanál sűrű ribizlilekvár
A lisztet elkeverjük a porcukorral, a vajjal, a vaníliás cukorral, a tojássárgájával és a

sóval. Tésztát keverünk belőle, majd két órán át hűvös helyen állni hagyjuk.
Fűtsük elő a sütőt 200 C°-ra.
Nyújtsuk ki a tésztát, fektessük a sütőformába, és körben a tortasütőnek a falán is tészta
legyen. Süssük 20 percig.
A körtedarabokat öntsük meg körtepálinkával.
Keverjük össze a túrót a cukorral, citromlével és egy kevés körtepálinkával.
A körtebefőtt levét melegítsük, olvasszuk fel benne a zselatint, majd keverjük bele a túrót.
A kihűlt tésztára fektessük a körteszeleteket, öntsük fel a túrós keverékkel, hagyjuk
megszilárdulni.
A tejszínből cukorral verjünk kemény tejszínhabot, a felét tegyük egy csészébe. A másik
felébe keverjük a pirított dióbelet, egy kanál ribizlilekvárt, és kenjük be a tortát. A
tejszínhab másik felével díszítsük, valamint ribizlilekvárral és dióbéllel.
VAJ- ÉS CUKORMENTES
TARTLETT-TORTA
(francia recept)
Hozzávalók egy 21 cm-es tortához:
12,5 dkg liszt
3 evőkanál étolaj
1/2 pohár víz (vagy kevesebb)
csipetnyi só
1 kávéskanál őrölt fahéj
12,5 dkg dióbél
2 dl tejszín
1 tojás
4 evőkanál méz
A tészta elkészítéséhez a listhez keverjük hozzá a sót és a fahéjat. Adjuk hozzá az olajat és
a vizet. Előbb fakanállal keverjük, utána kézzel gyúrjuk össze. Gyors gyúrással
formáljunk a tésztából egy gömböt. Nyújtsuk ki, és fektessük tartlettsütő formába.
A dióbelet vágjuk vagy törjük kisebb darabokra. A darabos dió mérete attól függ, hogy
szeretjük. Finomabban vagy haraphatóan. A dióbélhez keverjük a tejszínt, a mézet,
valamint az elkevert tojást. Az így kapott tölteléket töltsük a tésztára.
180 C°-os sütőben 30-40 percig süssük. Addig, amíg rendesen aranyszínű nem lesz. Sütés
után várjuk meg, amíg teljesen kihűl, mert hidegen a legjobb.

VÉKONY ALMATORTA DIÓVAL
(francia recept, Patrick Delpy receptje)
Hozzávalók 6-8 személyre:
5db szép alma
18 dkg dióbél
20-25 cm átmérőjű kerek kész rétestészta
vaj
0,5 dl diólikőr
2 evőkanál dióolaj
15 dkg darált kristálycukor
Az almákat meghámozzuk, kimagvazzuk, ketté, majd vékony szeletekre vágjuk.
A rétestésztát olvasztott vajjal megkenjük, majd villával átlyuggatjuk.
A dióbelet forró sütőben pirítsuk meg, vagdossuk darabokra, negyedrészét tegyük félre.
A dióbél nagyobb részét - egy edényben - keverjük össze a diólikőrrel és 10 dkg darált
kristálycukorral, és töltsük a rétestésztára.
Az almaszeleteket rendezzük körben a tésztára.
Az almaszeleteléskor megmaradt félalma-végeket vágjuk apró darabokra, és keverjük
össze a maradék dióbéllel és cukorral. A tészta közepére töltsük.
Előmelegített sütőben 20-25 percig süssük. Langyosan szervírozzuk.
Jól megy hozzá a saját készítésű karamella-öntet és a vaníliafagylalt.
A dió leírása és botanikája

Gyümölcssaláták
Vázlat:
Almasaláta túróval, dióval
Almás-diós saláta
Almás-diós saláta áfonyás vinegrettel
Almás endíviasaláta
Almás répás saláta
Aszaltszilva-saláta
Avokádós diós spenótos saláta
Avokádósaláta
Banános diós saláta
Banános diós saláta 2
Barackos-diós saláta

Céklasaláta aszalt gyümölcsökkel
Datolyás diós saláta
Déligyümölcssaláta
Diós aszaltszilva-saláta
Diós cikóriasaláta
Endívia, alma, márványsajt, dió
Endíviás kiwisaláta
Gourmand-saláta
Gyümölcssaláta aszalt barackkal, dióval
Havas saláta
Hideg almasaláta
Körtés, sajtos, diós saláta
Körtés-parmezános saláta
Körtével, dióval ízesített saláta
Málnás almás diós saláta
Narancsos, diós saláta
Narancssaláta almával
Olajbogyósaláta
Őszibaracksaláta
Répasaláta
Répasaláta aszaltszilvával
Rizssaláta almával, dióval
Saláta almás-diós öntettel
Saláta aszaltszilvából, dióval
Trópusi ladik
Valentin-saláta
Varázsló-saláta
Vinegrettes saláta
Waldorf-saláta
Waldorf saláta kaliforniai módra
Új Waldorf saláta
ALMASALÁTA TÚRÓVAL, DIÓVAL
(angol recept)
Hozzávalók 1 személyre:
1 kimagozott, felszeletelt alma
5 dkg túró
5 dkg pirított, darabos dióbél
1 evőkanál méz
A dióbelet közepes lángon mintegy 8 percig pirítsuk.
Rendezzük az almaszeleteket tálra vagy tányérra, szórjuk meg a túróval, dióbéllel,
csurgassuk rá a mézet. Azonnal tálaljuk.

ALMÁS-DIÓS SALÁTA
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 fej salátaféle (kínai kel, stb.)
2 alma (legszebben a zöld alma, a Granny Smith mutat, de
legjobb a Jonagored)
10 dkg szép dióbél
4 evőkanál dióolaj (esetleg más olaj)
só
A salátát mossuk meg, jól csepegtessük le. Hagyjunk időt, hogy leszáradjon. Az almát is
mossuk meg, tegyük félre.
Az almát csak közvetlenül a felszolgálás előtt vágjuk kockákra, és óvatosan, finoman
keverjük hozzá a felvagdalt salátát, az olajat és a dióbelet. Ízlés szerint sózzuk.
Azonnal szervírozzuk.
ALMÁS-DIÓS SALÁTA ÁFONYÁS VINEGRETTEL
(amerikai recept)
Hozzávalók:
1/2 csésze vagdalt dióbél
1/4 csésze áfonya
1/4 csésze gyümölcsecet
1 csésze vöröshagyma, apróra vagdalva
1 evőkanál cukor
1 evőkanál mustár
1 csésze étolaj
salátalevél 4 személyre megmosva, lecsöpögtetve
2 nagyobb piros alma kimagozva, vékonyra szeletelve
só, bors
A dióbelet terítsük egy rétegben tepsire, és nem túl forró, 175 C°-ra előmelegített sütőben
8-10 percig pirítsuk, amíg enyhén meg nem barnul.
Robotgépben keverjük össze az áfonyát, gyümölcsecetet, hagymát, cukrot, mustárt.
Dolgozzuk simává. Közben apránként adjunk hozzá étolajat, végül ízesítsük sóval, borssal.
Egy salátás tálban helyezzük el a salátaleveleket, rá az almaszeleteket, a tetejére az
áfonyás keveréket. Hintsük meg pirított dióbéllel, és szervírozzuk.
ALMÁS ENDÍVIASALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg endívia

2 alma
1 citrom
só, bors
2 evőkanál borecet
3 evőkanál olaj
5 dkg darabos dióbél
metélőhagyma
Az endíviákat gondosan mossuk meg, szedjük ki a keserű tövüket. Az endíviát vékony,
keskeny szálakra vágjuk.
Hámozzuk meg az almákat, csutkájukat vágjuk ki, az almák húsát apró kockákra vágjuk.
Megcitromozzuk.
Egy salátatálban ízlés szerinti borecetes salátalevet készítünk. Belekeverjük az endíviát, a
diót, az almát. Metélőhagymával díszítve szervírozzuk.
ALMÁS RÉPÁS SALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók:
3 db alma
2 db sárgarépa
1 pohár darabos dióbél
1/2 pohár majonéz
A megtisztított répát és a kimagvazott almát vastagra reszeljük, vagy vékonyra szeleteljük.
Hozzákeverjük a darabos dióbelet, megsózzuk, majonézzel megöntjük.
Tálaláskor almaszeletekkel vagy néhány salátalevéllel díszítjük.
ASZALTSZILVA-SALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók 2 személyre:
30 dkg magnélküli aszaltszilva
1 pohár dióbél
2 gerezd fokhagyma
1 evőkanál citromlé
majonéz
Az aszaltszilvát darabokra vágjuk. A dióbelet a fokhagymával és a citromlével
eldörzsöljük. Mozsárban vagy tálban. A kapott masszát egy salátás tálban összekeverjük
az aszaltszilvával, és magöntjük ízlés szerinti mennyiségű majonézzel.

AVOKÁDÓS SPENÓTOS DIÓS SALÁTA
(amerikai recept, Annette Forrest receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
2 evőkanál nagyobb darabosra tört dióbél
20 dkg spenótlevél
1 érett avokádó meghámozva, kimagvazva, felszeletelve
1 citrom leve
A diót kisebb lábasban 3-4 percig pirítsuk, közben gyakran rázzuk meg a lábast. Amikor a
dió aranyszínű, akkor jó.
Rendezzük el az avokádószeleteket és a spenótleveleket egyedi tányérokon. Szórjuk meg
dióbéllel, és hintsük meg egy citrom levével.
Ízlés szerint ízesíthetjük sóval, borssal, mielőtt asztalra rakjuk.
AVOKÁDÓSALÁTA
(marokkói recept)
Hozzávalók 4 személyre:
2 avokádó
1,5 dl tejszín
10 dkg lágy sajt
10 dkg vagdalt dióbél
fél citrom leve
Az avokádókat hosszában vágjuk félbe, a gyümölcs húsának háromnegyedét kanállal
vágjuk ki.
A gyümölcshúst tegyük egy tálba, és citromlével alaposan keverjük el.
Adjuk hozzá a sajtot, a darabos dióbelet, a tejszínt. Nagyon alaposan keverjük össze, a
legjobb mixerrel.
A keverékkel töltsük meg a kivájt avokádókat, és végül is egy kevés citromlevet
csepegtessünk rájuk. Szép, feles dióbéllel díszíthetjük. Azonnal szervírozzuk.
BANÁNOS DIÓS SALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók személyenként:
5 dkg salátalevél
1 banán
1 db aszalt barack
1 evőkanál túró vagy fehér krémsajt
6 db feles dióbél
1 evőkanál dióolaj
1 kávéskanál mustármag
A banán húsát szeleteljük fel, az aszalt barackot pedig vágjuk apró darabokra.

A banánt, a barackot és a dióbelet keverjük össze a salátalevéllel. Rakjuk rá a túrót vagy
krémsajtot, és öntsük meg dióolajjal, szórjuk meg mustármaggal.
Kóstoljuk meg, ha kell, ízesítsük.
BANÁNOS DIÓS SALÁTA 2
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 bodros saláta
2 banán
15 dkg szép dióbél
1 avokádó
15 dkg füstölt szalonna
3 dl étolaj
2 kávéskanál mustár
2 dl gyümölcsecet
2 dkg zöldpetrezselyem
só, bors
A szalonnát üvegesre futtatjuk.
Megmossuk, levelekre szedjük a salátát, és egy nagy salátás tálra rakjuk. Az avokádó és a
banán gyümölcshúsát nem túl apró kockákra vágjuk, és a salátára rakjuk. Hozzáadjuk a
dióbelet.
A szalonna zsírját lecsöpögtetjük, a szalonnát lehűtjük, a salátára rakjuk.
Az étolaj, mustár, gyümölcsecet összekeverésével vinegrettet készítünk, amivel megöntjük
a salátát.
Végül petrezselyem zöldjével hintjük meg, és ízlés szerint ízesítjük.
BARACKOS-DIÓS SALÁTA
(amerikai, kaliforniai recept)
Hozzávalók:
egy nagy tállal az idénynek megfelelő zöldsalátákból, vegyesen
1 csésze aszalt sárgabarack
1 csésze dióbél
1 db kínai körte vagy hazai körte (befőtt is jó)
1/2 csésze gyümölcsecet
1/3 csésze dióolaj
esetleg só
A salátafélét vágjuk darabokra egy tálba. Az aszalt barackot vágjuk vékony szeletekre, a
dióbelet pedig kisebb darabokra.
Ha friss körtét használunk, hámozzuk meg, majd minden esetben vágjuk vékony
szeletekre.

A zöldségfélékhez keverjük hozzá az aszalt barackot, a dióbelet és a körteszeleteket.
Közvetlenül tálalás előtt öntsük meg ízlés szerinti mennyiségben gyümölcsecettel és
dióolajjal.
Megjegyzés: Ha nem takarékoskodunk a dióolajjal, az javít az ízén. Én még kevés cukrot
is szórok rá, de van, aki sózva szereti.
CÉKLASALÁTA ASZALT GYÜMÖLCSÖKKEL
(orosz recept)
Hozzávalók:
1 db nyers cékla
20 dkg aszalt barack
20 dkg aszaltszilva
10 dkg dióbél
25 dkg majonéz
só
A céklát megfőzzük, megpucoljuk és lereszeljük. Az aszalt gyümölcsöket forró vízbe
áztatjuk, és amikor megpuhultak, összevagdaljuk. A dióbelet nem túl apróra, de szintén
darabokra vágjuk.
A gyümölcsöket összekeverjük a céklával, megsózzuk, és megöntjük majonézzel.
DATOLYÁS, DIÓS SALÁTA
(arab recept)
Hozzávalók:
8-10 friss, sárga színű, még nem aszalt datolya (aki nem tudja beszerezni, egy kisebb zöld
almával, pl. Granny Smith-szel helyettesítheti)
1/2 csésze dióbél
1/2 csésze bármilyen, morzsalékony sajt (juhsajt, feta, stb.)
6 csésze vegyes zöldsaláta, összevágva, néhány salátalevél egészben
étolaj, só
A zöldsalátát rendezzük egy salátás tálra. Szórjunk rá étolajat, és kevés sóval is hintsük
meg.
A datolyát (almát) magvazzuk ki, vágjuk fel. A dióbelet enyhén pirítsuk meg.
A datolyát, dióbelet, sajtot helyezzük a zöldsalátára, és tálalhatjuk is.

DÉLIGYÜMÖLCSSALÁTA
Hozzávalók:
4 db kivi
2 banán
1 kisebb ananász
2 evőkanál darabos dióbél
2 evőkanál porcukor
2 csomag vaníliás cukor
3 evőkanál citromlé
3 evőkanál gyümölcsszirup
Az ananászt megmossuk, meghámozzuk, a közepét kivágjuk. A húsát kis darbokra vágjuk.
A banánokat és a kivit megmossuk, héjukat leszedjük, levágjuk, húsukat darabokra
vágjuk.
A gyümölcsdarabokat egy salátás tálban összekeverjük. Rászórjuk a darabos dióbelet, és
meghintjük porcukorral, vaníliás cukorral. Megöntjük citromlével és sűrű
gyümölcssziruppal.
DIÓS ASZALTSZILVA-SALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók:
50 dkg aszaltszilva
2 csésze dióbél
3-4 gerezd fokhagyma
2 csésze majonéz
2 kávéskanál cukor
1 citrom leve
só, petrezselyemzöld

A megmosott aszaltszilva-szemeket egy napra vízben áztatjuk, hogy megszívják magukat.
Annyi víz kell rájuk, amennyi éppen ellepi.
A megduzzadt szilvaszemeket kimagozzuk, ha nem eleve mag nélküliek. Majd kiterítjük,
hogy némileg megszáradjanak.
A dióbelet a fokhagymával egy mozsárban - lehetőleg márványmozsárban - összetörjük,
olajos masszává dörzsöljük. Megsózzuk, a citromlevet hozzáöntjük, és a dióbéllel
egyenletes masszává dolgozzuk.
Minden szilvaszemet bekenünk a diós masszával, és salátás tálra helyezünk. A cukrot a
majonézbe keverjük, és a majonézt a szilvára öntjük. Maradék dióbéllel és
petrezselyemmel díszítjük.
DIÓS CIKÓRIASALÁTA
(német recept)
Hozzávalók:
2 piros cikória
2 fehér cikória
2 narancs
1 nagy alma
10 dkg feles dióbél
2 evőkanál gyümölcsecet
2 evőkanál dióolaj
kevés citromlé
só, bors
A cikóriákat megtisztítjuk, félbevágjuk. Ízlés szerint a keserű torzsáját kivághatjuk. A
piros cikória leveleit óvatosan leválasztjuk. A fehér cikóriát felszeleteljük, citromlével
lecsöpögtetjük.
A narancsot meghámozzuk, kis darabokra vágjuk. A levét is felfogjuk, később az öntethez
keverjük. A megmosott, kimagvazott almát darabokra vágjuk.
Az öntet dióolajból, gyümölcsecetből, sóból, borsból készül. Az öntetet a
cikóriaszeletekkel, a narancs- és almadarabokkal elkeverjük. Végül a dióbelet is
belekeverjük, és az egészet a vörös cikórialevelekre töltjük.
Szép lesz, ha a cikórialevelekből hajóformát mintázunk.
ENDÍVIA, ALMA, MÁRVÁNYSAJT, DIÓ
(amerikai recept, Eric Kaplan séf receptje, WaldorfAstoria)
Hozzávalók 4 személyre:
3 evőkanál borecet
1 teáskanál mustár
1/4 teáskanál cukor
1/2 csésze olivaolaj
1 mogyoróhagyma, apróra vágva

1/2 teáskanál só
fekete és fehér bors
2 evőkanál vaj
1 csésze dióbél
1/2 teáskanál cukor
4 endívia
2 közepes nagyságú zöldalma
3/4 csésze elmorzsolt márványsajt
Egy kisebb tálban együtt verjük fel a borecetet, a mustárt és az 1/4 kanálnyi cukrot.
Vékony sugárban, folyamatos keverés közben adjuk hozzá az olajat, hogy jól
elkeveredjen, emulziót képezzen. Adjuk hozzá az apróra vagdalt mogyoróhagymát, sózzuk
meg, adjunk hozzá fekete borsot.
Egy kisebb edényben olvasszuk meg a vajat, és takaréklángon pirítsuk benne a dióbelet és
a fél kanálnyi cukrot, kb. 2 percig. Öntsük ki egy tálba.
Vágjuk az endíviákat hosszúkás csíkokra. Az almákat vágjuk ketté, magozzuk ki, és
vágjuk kockákra. Egy nagyobb tálban keverjük óvatosan össze az endíviát, az almát, a
diót, a sajtot és a mártást. Sózhatjuk, fehér borssal ízesíthetjük.
ENDÍVIÁS KIWISALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók 2 személyre:
3 endívia
2 kiwi
12 db feles dióbél
2 evőkanál dióolaj
1 evőkanál citromlé
só, bors
metélőhagyma
A dióolajból, citromléből, kevés borsból keverjünk vinegrettet.
Az endíviák tövét vágjuk ki, majd a levelét vágjuk nagyobb darabokra. A kiwit hámozzuk
meg, vágjuk darabokra. A dióbelet is kisebbre vághatjuk.
Keverjük össze mindhármat egy salátástálban, és öntsük meg a vinegrettel. Szórjunk rá
kevés sót, azzal is keverjük össze. Végül díszítésként szórjunk a salátára apróra vágott
metélőhagymát.
GOURMAND-SALÁTA
(francia recept, Yves Léonard receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
2 db golden alma meghámozva, kimagvazva, vékonyra szeletelve
1 fodros saláta
1 fejes saláta belső, világos része
15 dkg feles dióbél

1 kávéskanál dióolaj
1 kávéskanál mustár
1 db füstölt kacsamáj, vékonyra szeletelve
só, bors
A salátástálban a mustárt és a dióolajat összekeverjük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
Hozzákeverjük a felvagdalt salátaféléket.
Az almaszeleteket, a dióbelet és a kacsamájat - ebben a sorrendben - közvetlenül tálalás
előtt tesszük rá.
GYÜMÖLCSSALÁTA ASZALT BARACKKAL, DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
2 alma
1 banán
1 narancs
3 evőkanál mazsola
5 db aszalt barack
1 csésze dióbél
petrezselyem, majonéz
A hozzávalókat apróra vágjuk, és megöntjük majonézzel. És ha van, még vörösáfonyával
is díszíthetjük.
HAVAS SALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók:
2 banán
2 narancs vagy mandarin
2 alma
10 dkg fehér színű fagylalt
1/2 pohár darabos dióbél
Az almát és a narancsot meghámozzuk, magvaikat eltávolítjuk. A héjától megtisztított
banánnal együtt mindhárom gyümölcsöt kockákra vágjuk. Összekeverjük. Hozzákeverjük
a lágy fagylaltot és a darabos dióbelet is. Két órára mélyhűtőbe tesszük.
HIDEG ALMASALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
5 szép Golden alma
8 fej saláta
1/2 tő zeller
15 dkg dióbél
1 citrom leve
1,5 dl majonéz

Anélkül, hogy meghámoznánk, vágjuk ki az alma csutkáját, magvait. (Létezik erre a célra
egy speciális konyhaeszköz.) Vágjunk egy almát szeletekre, a többit kockákra.
Egy salátás tálban a citrom levét egy evőkanál majonézzel elkeverjük. Az almaszeleteket
mártsuk bele, majd emeljük ki, és tegyük félre. Az almakockákat rakjuk a salátatálba,
keverjük el a lével. Hagyjuk állni 20 percig.
Mossuk meg a salátát és a zellert. Vágjuk durva darabokra a dióbelet. A zellert apró
darabokra vágjuk.
Ha letelt a 20 perc, az almához adjuk a zellert, a diót és a maradék majonézt. Keverjük jól
el.
Tálaláshoz egy tál alját borítsuk be salátalevelekkel, és a közepére öntsük az elkészített
salátakeveréket. A tetejét almaszeletekkel díszítsük.
KÖRTÉS, SAJTOS, DIÓS SALÁTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 evőkanál borecet
1 gyöngyhagyma, apróra vágva
2 evőkanál étolaj
1,5 kávéskanál dióolaj
só, bors
2 fej zöldsaláta (a képen arugula-salátával
készült)
10 dkg (félcsészényi) szép kandírozott dió
1 közepes körte kimagvazva, vékonyra szeletelve
1/2 csésze darabokra tört lágyabb sajt
Nagyobb tálban dolgozzunk. Először a borecetbe keverjük a vagdalt hagymát, utána
hozzákeverjük a kétféle olajat, és ízesítjük.
Ezután következik a saláta, a cukormázas dióbél és a körteszeletek hozzáadása. Végül
megszórjuk sajtdarabokkal.

KÖRTÉS-PARMEZÁNOS SALÁTA
(német recept)
Hozzávalók 1 adagra:
5 dkg salátaféle
1 nem túl érett körte
1 marék dióbél
parmezán sajt
dióolaj, gyümölcsecet
kevés citromlé
só, bors
A körtét hosszában vékony szeletekre vágjuk. Nagyobb lapos tányérra helyezzük körbe,
citromlével megcsöpögtetjük. A salátát megmossuk, igen apróra vagdossuk, a tányér
közepére rakjuk. Két kanál dióolajjal és egy kanál gyümölcsecettel megmarinírozzuk.
Gyengén sózzuk-borsozzuk. A parmezánt sajtreszelővel reszeljük durva szilánkokban a
salátára. Rárakjuk a dióbelet, és szervírozhatjuk.
KÖRTÉVEL, DIÓVAL ÍZESÍTETT SALÁTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1/4 csésze étolaj
1/4 csésze borecet, vörösborból
2 csésze víz
1 csésze negyedes dióbél
3 evőkanál cukor
8 csésze vagdalt salátalevél
2 csésze egyéb, vegyes salátazöldség
1 csésze körtebefőtt, darabokra vágva
3/4 csésze darabos kéksajt
Először összekeverjük az étolajat és a borecetet, ez lesz a dresszing.
Második lépésként megkaramellizáljuk a dióbelet. Ehhez felforraljuk a vizet, és forráskor
beleöntjük a dióbelet. 40 percig főzzük, majd leöntjük róla a vizet, és a dióbélre rászórjuk
a cukrot. Megkeverjük, hogy ráragadjon. A cukorral bevont dióbelet 160 C°-ra
felmelegített sütőben egy lapon 8-10 percig pirítjuk, aranybarnára.
Innen már nagyon könnyű a saláta elkészítése. A salátaféléket összekeverjük, a körtét is
hozzákeverjük, és a salátát egyforma adagban megöntjük a dresszinggel és a karamellizált
dióval. Darabos kéksajttal is meghinthetjük.

MÁLNÁS ALMÁS DIÓS SALÁTA
(magyar eredetű amerikai recept, Marilyn Yuhas receptje)
Hozzávalók:
nagy adag különböző zöldsaláták keverékéből
1 Golden alma kimagvazva, vékonyra szeletelve
1 csésze friss málna
1/2 csésze vagdalt, darabos dióbél
1/4 csésze málnalé
1/4 cszésze citromlé
apróra vagdalt baconszalonna
Az elkészítés receptje mindössze annyi, hogy a hozzávalókat egy nagyobb tálban keverjük
össze. A baconszalonnát a tetejére szórjuk.

NARANCSOS, DIÓS SALÁTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 10 adagra:
1/3 csésze narancslé
1/3 csésze borecet
1/4 csésze étolaj
2 evőkanál cukor
1 evőkanál reszelt narancshéj
8 csésze vegyes, apróra vágott zöldsaláta
2 közepes uborka, szeletelve
60-70 dkg mandaringerezd (konzerv is lehet)
1 csésze dióbél
1/4 csésze karikára vágott zöldhagyma
Először egy kisebb tálban a narancslevet keverjük össze a cukorral, a borecettel, az olajjal
és a narancshéjjal. Jól keverjük el, keverhetjük géppel is. Ezt a dresszinget előre is
elkészíthetjük, hűtőben másnapig eláll.
A zöldsalátát egy nagyobb tálban gyengéden keverjük össze az uborkaszeletekkel, a
mandaringerezdekkel, a dióbéllel és a zöldhagymával. Még jobb, ha a dióbelet előbb
sütőben egy rétegben egy sütőlapon enyhén - 5-7 percig - pirítjuk.
Öntsük rá a narancsleves dresszinget, és tálaljuk azonnal.
NARANCSSALÁTA ALMÁVAL

(orosz recept)
Hozzávalók:
15 dkg narancs
15 dkg zeller
15 dkg alma
15 dkg dióbél
néhány salátalevél
1-2 dkg petrezselyemzöld és kapor
csipetnyi fahéjpor
10 dkg majonéz
A zellert felszeleteljük, forró sós vízben megfőzzük, lehűtjük.
Az almát és a narancsot is felszeleteljük. A dióbelet darabokra vágjuk, enyhén
megpirítjuk.
Egy salátás tál aljára salátaleveleket fektetünk, és rárétegezzük a zeller-, alma- és
narancsszeleteket. Megöntjük majonézzel, megszórjuk pirított dióbéllel és fahéjporral.
Kevés petrezselyemzölddel és kaporral díszítjük.
OLAJBOGYÓSALÁTA
(török recept)
Hozzávalók:
25 dkg mag nélküli zöld olajbogyó
3 db közepes méretű hagyma
3 gerezd fokhagyma
1 köteg petrezselyem
1/2 pohár dióbél
gránátalmalé
étolaj, só, pirospaprika
Először az összes hozzávalót vágjuk apróra.
Az olajbogyót, hagymát, fokhagymát, petrezselymet, dióbelet keverjük össze.
Ízlésünknek megfelelően ízesítsük gránátalmalével, étolajjal, sóval, paprikával.
Azonnal kínálhatjuk.
ŐSZIBARACKSALÁTA
(spanyol recept)
Hozzávalók:
60 dkg őszibarack
20 dkg bármilyen zöldsaláta
10 dkg dióbél
1 kávéskanál gyümölcspálinka
1/4 kávéskanál só
1 kanál citromlé

2 kanál olivaolaj
Az őszibarackokat kimagozzuk, kisebb darabokra vágjuk, meglocsoljuk a pálinkával. Egy
salátástálban hozzáadjuk a többi összetevőt is (a salátát és a diót apróra vágva), és a végén
locsoljuk meg citromlével és olajjal.
RÉPASALÁTA
(angol recept)
Hozzávalók:
35 dkg sárgarépa
2 nagy alma
1 torma
1 kanál olivaolaj
1 kanál gyümölcsecet
1 kanál cukor
feles dióbél
só
Meghámozzuk, apróra vagdaljuk a répát és az almát. A dió kivételével a többi
hozzávalóval elkeverjük. Lehűtjük. Tálaláskor bőséges feles dióbéllel és kevés
almaszelettel díszítjük.
RÉPASALÁTA ASZALTSZILVÁVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
50 dkg sárgarépa
10 dkg dióbél
2 gerezd fokhagyma
20 dkg majonéz
10 dkg aszaltszilva
A megtisztított sárgarépát lereszeljük, a dióbelet késsel apró darabokra vagdossuk. Az
aszaltszilvát kimagvazzuk, a fokhagymát apróra vagdaljuk.
Mindent összekeverünk, és megöntjük majonézzel.
RIZSSALÁTA ALMÁVAL, DIÓVAL
(német recept)
Hozzávalók:
15 dkg hosszúszemű rizs
3 evőkanál gyümölcsecet
4 evőkanál szójaolaj
1 evőkanál méz
hagymapor
50 dkg savanykás alma
10 dkg durvára vagdalt dióbél
15 dkg főtt sonka

kevés zsázsa
só, bors
A rizst forró sós vízbe öntjük, lefedjük, és 15 percig dagadni hagyjuk. Kiöntjük, és
hagyjuk leszáradni. Ezalatt az ecetből, a szójaolajból, a mézből némi hagymapor, bors és
só hozzáadásával öntetet keverünk. A még meleg rizsbe keverjük, és hagyjuk kihűlni.
Az almákat megmossuk, kimagozzuk, vékony szeletekre vagdaljuk. A főtt sonkát csíkokra
vágjuk. Az almát, a sonkát és a diót a rizsre fektetjük. A rizssalátát megkóstoljuk, kevés
zsázsával ízesítjük.
Fogyasztható előételként is. Ha főfogásként esszük, ajánlatos kétszer ekkora adagot
készíteni.
SALÁTA ALMÁS-DIÓS ÖNTETTEL
(német recept)
Hozzávalók:
20 dkg salátalevél
2 kisebb +1 nagyobb piros alma
5 dkg darabos, vagdalt dióbél
0,5 dl dióolaj
0,5 dl fehér gyümölcsecet
2 evőkanál méz
só, bors
1 gránátalma
A salátaleveleket megmossuk. A kisebb almákat vékonyan felszeleteljük, a nagyobbat
lereszeljük. A dióbelet szárazon megpirítjuk.
Öntetet készítünk a dióolajból, gyümölcsecetből, mézből. Megkóstoljuk, ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk. Hozzákeverjük a reszelt almát. A salátalevelek egy részét tányérra
rendezzük, a többit az öntethez keverjük. Az öntetet is a tányérra öntjük, és rászórjuk az
almaszeleteket, valamint a pirított dióbelet.
Gránátalma szeletekkel díszítjük.
SALÁTA ASZALTSZILVÁBÓL, DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
félkiló aszaltszilva
2 csésze dióbél
3-4 gerezd fokhagyma
2 csésze majonéz
2 kávéskanál cukor
1 citrom leve
só, zöldpetrezselyem
Az aszaltszilvát megmossuk, egy edényben megöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Áztatás
után kimagvazzuk, és kitesszük az asztalra, száradni egy kicsit.

A dióbelet és a fokhagymát együtt törjük meg mozsárban, és összedolgozzuk, hogy
egyenletes olajos masszát kapjunk. Megsózzuk, megöntjük citromlével. Addig keverjük,
hogy fehéres színt kapjon.
Az így készült diós töltelékkel töltünk meg minden szilvát. Salátás tálra helyezzük,
megöntjük majonézzel, megcukrozzuk.
Dióbéllel és citromkarikákkal díszítjük.
Az aszaltszilva-saláta gazdagabb változatában majonéz helyett tejszínt használnak, dióbél
mellett fehér kenyér belének kis darabkáival is sűrítik a tölteléket, és kevés
gyümölcssűrítménnyel is ízesítik. Valamint, hogy az ízhatás tökéletes legyen, a dióbelet
először megpirítják. Érdemes mindkettőt kipróbálni.
TRÓPUSI LADIK
(olasz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
4 szelet ananász
10 dkg feles dióbél
2 fej salátaféle (kínai kel, stb.)
2 fej endívia
10 dkg főtt konzervkukorica
5 dkg rokfort
1 kávéskanál mustár
2 evőkanál almaecet
4 evőkanál olivaolaj
Az endíviáknak szedjük le a külső leveleit, azokat rendezzük körbe a tányérokra, azok
lesznek a ladikok, amibe a többi összetevőt pakoljuk. Az endívia többi részét más
salátafélével vágjuk apróra. Az ananászból is kisebb darabokat vágjunk. A rokfort-sajtot
villával törjük össze, egy csészében keverjük el a mustárral, az olajjal és az ecettel. Kissé
sózzuk meg. Az összetevőket ízlésesen rendezzük el az endívia-ladikokon, végül öntsük le a
mártással. Tálalásig tartsuk hűtőben.
Megjegyzés: A mártás maradhat a csészében, abból mindenki ízlés szerint vehet.

VALENTIN-SALÁTA
(amerikai recept)
Ha Valentin-napra nem készítettünk kedvesünknek
Valentin-salátát, azt bármikor pótolhatjuk.
Friss zöldsalátát fektessünk tányérra, szeleteljünk rá
almacsíkokat, szórjuk meg bőven feles dióbéllel, és
kevés gránátalmával.
A gránátalmát apró darabjaira szedjük, de
vigyázzunk, mert festő hatású.
Kérdezzük meg kedvesünket, mit szeret még.
Tehetünk rá körtecsíkokat, és más gyümölccsel is
kiegészíthetjük.
Végül öntsük meg mézzel, a hígabban folyó méz előnyösebb.
VARÁZSLÓ-SALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
2 db sárgarépa
1 db zellergumó
1 db alma
5 dkg aszalt sárgabarack
1 evőkanál darált dióbél
1 dl tejszín
1 evőkanál méz
A díszítéshez:
feles dióbél, alma
A sárgarépát és a zellert reszeljük le, az almát szeleteljük egészen vékonyra. Az aszalt
barackot áztassuk forró vízbe, hogy megdagadjon, majd vágjuk darabokra. Mindet
keverjük össze, és adjuk hozzá a dióbelet is.
A salátát osszuk egyéni salátástálkákba, öntsük rá a mézzel elkevert tejszínt. Tegyük
hűtőbe.
Felszolgálás előtt díszítsük néhány vékony almaszelettel, néhány feles dióbéllel, és ha
maradt, díszíthetjük aszaltbarack-darabokkal is.
VINEGRETTES SALÁTA
(amerikai recept)
Hozzávalók mennyiségi megkötöttség nélkül, saját ízlés és
fantázia alapján:
spenótlevél
édes paprika (sárga, piros vagy narancssárga)

zeller, kockázott
gombaszeletek
zöld alma
zöldhagyma
apróra vagdalt gyümölcs (gránátalma, áfonya, meggy vagy narancs)
apró darabos feta vagy mozzarella sajt
nagyobb darabos dióbél
vinegrett (lehetőleg dióolajos)
A saláta elkészítésének receptje rendkívül egyszerű. A mellékelt képek szerint vagy
fantáziánk alapján állítsuk össze a salátát, végül öntsük meg vinegrettel.

A végére maradtak a Waldorf-saláta receptek. Ezek az igazi csemegék. Zellerből, almából,
dióból állnak. A többi variálható.

WALDORF-SALÁTA
A klasszikus Waldorf-saláta receptje következik, ahogy azt a newyorki Waldorf-Astoria hotel mesterszakácsa, Oscar Tschirky
1896-ban elkészítette.
Hozzávalók:
1 csésze darabokra vagdalt savanykás alma
1 evőkanál citromlé
1 csésze vagdalt zeller
1/4 csésze majonéz
1/4 csésze szőlő
1/4 csésze dióbél
kevés salátalevél
Az almát vágjuk darabokra, de a héját hagyjuk rajta. Szebben mutat, ha többféle almát
használunk. Hintsük meg az almadarabokat citromlével rögtön a felvágás után, nehogy
megbarnuljanak. Adjuk hozzá a zellert, a szőlőt és a dióbelet.
Tányérra rakjunk salátalevelet, osszuk ki a waldorf-salátát, végül öntsük le majonézzel.
Ez az eredeti recept, kéretik a hamisakat mellőzni.
WALDORF SALÁTA KALIFORNIAI MÓDRA
(amerikai recept)
Hozzávalók:
3 ropogós alma (pl. Jonatán vagy Gála), meghámozva,
kimagvazva, kockákra vágva
1 evőkanál citromlé
2 zellerszár, vékony csíkokra vágva
2 zöldhagyma, vékony karikákra vágva
1/2 csésze édes szőlőszem
3 csésze salátalevél, apróra vagdosva
2 evőkanál majonéz
2 evőkanál joghurt
3 evőkanál (friss) almalé
1/2 csésze darabos dióbél
Az almakockákat öntsük egy nagyobb tálba, és mindenhol szórjuk be citromlével. A
zellert, a hagymát, a szőlőt és a salátalevelet is keverjük hozzá.
Egy kisebb tálban öntsük össze és egy villával verjük fel a majonézt, joghurtot és az
almalevet. Öntsük a másik tálba az így kapott dresszinget. Végül öntsük meg bőven
dióbéllel.
Ez a mennyiség két személynek önálló fogásra elég, négynek pedig előételnek.
ÚJ WALDORF SALÁTA
(amerikai recept, az Amerikai Rákkutató Intézet receptje)

Hozzávalók 4 személyre:
1 csésze vékonyra vágott (vastagra reszelt) zeller
1 csésze sötét (nálunk pl. Szomolyai) cseresznye, kimagvazva, félbevágva (fagyasztott vagy
befőtt is lehet)
1 csésze almakocka
1/2 csésze magnélküli mazsola
1/2 csésze feles dióbél, pirítva
1/2 csésze zsírszegény majonéz
2 evőkanál citromlé
1/2 evőkanál reszelt citromhéj
4 csésze levélzöldség (salátalevél)
A zöldsalátát osszuk ki négy tányérra.
A zellert és a gyümölcsöket egy salátás tálban keverjük össze. A majonézt, citromlevet és
citromhéjat pedig egy bögrében. Ezzel a dresszinggel öntsük meg a gyümölcsös keveréket.
Szedjünk a salátás tálból a tányérokra.
A dió leírása és botanikája

Zöldséges saláták
Vázlat:
Dióolajos salátadresszing
Brokkolis carpaccio
Citromos diós zöldbab
Diós cékla
Diós céklasaláta
Diós endíviasaláta
Diós endíviasaláta piros endíviából
Diós karfiol
Diós káposzta
Diós krumplisaláta
Diós paradicsomsaláta
Diós petrezselymes karfiolsaláta
Diós répasaláta
Diós spenót
Diós zöldbab
Endíviasaláta főtt céklával
Gyermekláncfű saláta dióval
Hagymás paradicsomsaláta
Karfiolsaláta dióval
Kelbimbósaláta dióval, citrommal
Kelbimbós almás saláta dióval

Krumplisaláta dióolajjal
Langyos babsaláta dióolajjal
Langyos póréhagyma dióval
Őszi fantázia
Petrezselyemsaláta
Pikáns céklasaláta
Répasaláta dióval
Répasaláta dióval 2
Seprűsaláta
Spárga dióolajjal
Spenótos diós saláta
Spenótsaláta
Sültpaprikás, diós saláta
Szerető-saláta
Színes kukoricasaláta
Téli saláta dióval
Vegyes saláta dióolajjal
Vöröskáposzta dióval
Vöröskáposzta dióval 2
DIÓOLAJOS SALÁTADRESSZING
(angol recept)
Mi kell egy igazi zöldségsalátához? Legelőször is dióolajos
salátadresszing.
Hozzávalók:
1/4 csésze gyümölcsecet
1 kávéskanál mustár
1 kávéskanál eldörzsölt fokhagyma
1 csésze dióolaj
1/2 kávéskanál szárított erőspaprika-darabok
1/2 kávéskanál só
1/4 kávéskanál őrölt bors
Először a gyümölcsecetet, a mustárt és a fokhagymát keverjük össze. A dióolajat vékonyan
csurgatva adagoljuk hozzá, folyamatos keverés közben.
Utána ízesítjük paprikával, sóval, borssal, és jól elkeverjük.
Frissességét, állagát néhány órai hűtőben állással is megtartja.
BROKKOLIS CARPACCIO
(francia recept)
Hozzávalók:
20 db főtt brokkoli
2 evőkanál dióolaj
6 dió bele
só, bors

parmezán
Szeleteljük fel a főtt brokkolit, de ügyeljünk rá, hogy ne legyen túlfőtt, ropogós legyen,
majd szépen rendezzük egy tálra. Öntsük meg dióolajjal, sózzuk, borsozzuk.
A diókat törjük és pucoljuk meg. Osszuk el a brokkolira.
Végül parmezánsajt vékony lapkáival gazdagítsuk a salátát.
Tálalásig tartsuk hűtőben. Amikor szervírozzuk, ne legyen túl hideg, mert ízei így jönnek
ki legjobban.
CITROMOS DIÓS ZÖLDBAB
(amerikai recept)
Hozzávalók 8 személyre:
megtisztított, felvagdalt friss zöldbab 8 csészével
2 csésze karikákra vágott zöldhagyma
1/2 csésze vagdalt dióbél
1,5 csésze friss rozmaringlevél, apróra vagdalva
5 evőkanál citromlé
1,5 evőkanál reszelt citromhéj
A zöldbabot forró víz fölé helyezett drótkosárban pároljuk meg. Ez kb. 8-12 perc alatt
megy végbe, de ha szükséges, tovább pároljuk. Ne legyen puha, friss-ropogós legyen. A
párolás végeztével mártsuk a babot hideg vízbe, majd csepegtessük le.
Egy lábas aljára öntsünk kevés olajat, pároljuk meg benne a hagymát, majd amikor a
hagyma üveges, keverjük hozzá a zöldbabot, a dióbelet, a rozmaringlevelet és a
citromlevet. Jól keverjük össze, és addig melegítsük, hogy jól átmelegedjen.
A tűzről levéve szórjuk meg reszelt citromhéjjal.
DIÓS CÉKLA
(grúz recept)
Hozzávalók 8 személyre:
1 kg cékla
2 pohár dióbél
2 gerezd fokhagyma
3-4 evőkanál almaecet
1/2 kávéskanál szárított fűszerkeverék
petrezselyemzöld
só, vörösbors
A céklát megfőzzük, meghámozzuk, közepes méretű kockákra vágjuk.
A dióbelet a fokhagymával együtt húsdarálón daráljuk le. Hozzákeverjük az almaecetet,
vagdalt petrezselyemzöldet, és némi száraz fűszereket. Sózzuk, borsozzuk. Az így kapott
szószt a céklához keverjük.

A céklát kis halomba rendezzük, zöldfűszerekkel díszítjük.
DIÓS CÉKLASALÁTA
(marokkói recept)
Hozzávalók:
25 dkg cékla
1 nagyobb fej reszelt hagyma
2 evőkanál friss koriander, felvagdalva
2 evőkanál friss mentalevél, felvagdalva
0,6 dl étolaj
0,6 dl dióolaj
0,4 dl citromlé
só, bors
1/2 csésze vagdalt, pirított dióbél
2 evőkanál rózsavíz
A céklát pároljuk vagy főzzük puhára.
Amikor puha, hámozzuk meg, de elég, ha ledörzsöljük a héját. A cékla húsát vágjuk apró
kockákra.
A céklakockát tegyük egy tálba, és adjuk hozzá a reszelt hagymát, valamint a friss
zöldfűszereket.
Egy másik tálban keverjük össze a kétféle olajat a citromlével, és ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk.
A céklát és a dióbelet öntsük a citromos olajos dresszingre, és enyhén keverjük meg.
Rózsavizzel csak közvetlenül szervírozás előtt hintsük meg.
DIÓS ENDÍVIASALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók 3-4 személyre:
2 szép endívia
8 dió bele, feles méretben
1 gyöngyhagyma
petrezselyemzöld
nagyszemű só
vinegrett, lehetőleg dióolajjal készítve
Az endívialeveleket vágjuk szabályos alakúakra. Rendezzük tálra vagy tányérokra, és
díszítsük a szép dióbéllel.
Szórjuk meg apróra vágott gyöngyhagymával, ugyancsak apróra vágott
petrezselyemlevéllel, csipetnyi durvaszemű sóval, és öntsük meg vinegrettel.
Ha azt akarjuk, hogy az endívialevél a tányéron tovább maradjon friss, hintsük meg kevés
citromlével.

Ehhez a salátához rozé-bor illik.
DIÓS ENDÍVIASALÁTA PIROS ENDÍVIÁBÓL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 vagy 2 piros endívia
8 dió bele, felesen
petrezselyemzöld
só, bors
vinegrett
Az endíviáknak csak a szép leveleit használjuk fel, egyenként vágjuk darabokra.
Helyezzük egy tálra. A szép feles dióbeleket rendezzük rá.
Szórjuk meg apróra vágott petrezselyemlevéllel, sózzuk, borsozzuk.
Öntsük meg vinegrettel. A vinegrett enyhíti, finomítja az endívia ízét, különösen, ha
dióolajból készült.
Villával igazíthatunk rajta, hogy szépen nézzen ki, és tálaljuk.
Könnyű vörösbor illik hozzá.
DIÓS KARFIOL
(grúz recept)
Hozzávalók 8 személyre:
1 kg karfiol
1,5 pohár dióbél
1 gránátalma
3-4 gerezd fokhagyma
petrezselyemzöld
bors, só
sáfránymag
almaecet
A megtisztított, darabokra vágott karfiolt sós vízben főzzük meg. Szűrjük le, hűtsük ki.
A dióbelet a fokhagymával együtt daráljuk le. Sózzuk, borsozzuk. Sáfránymagot,
almaecetet, vagdalt petrezselymet keverünk hozzá.
Az így fűszerezett dióbelet keverjük a karfiolhoz. Tálaláskor vagdalt zöldségfélével,
gránátalmagerezdekkel díszítsük.

DIÓS KÁPOSZTA
(grúz recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1 fej káposzta
1,5 pohár dióbél
2 gránátalma
4 gerezd fokhagyma
3 evőkanál almaecet
kapor zöldje és más zöldfűszer
só, bors
1 kávéskanál őrölt koriandermag
1 kávéskanál sáfránymag
A megtisztított káposztát szedjük levelekre, torzsáját vágjuk ki.
A dióbelet a fokhagymával együtt húsdarálón daráljuk le. Keverjük hozzá a
fűszermagvakat, almaecetet, a gerezdekre szedett gránátalma darabjait, az összevagdalt
zöldfűszert, végül ízesítsük sóval, borssal.
Az így kapott keverékkel kenjük meg a káposztaleveleket, majd tekerjük fel azokat, és
vágjuk 2 cm-es karikákra.
Rendezzük tálra, és díszítsük fűszerekkel.
DIÓS KRUMPLISALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók:
10 db közepes burgonya
2 csésze dióbél
2 fej hagyma
2 gerezd fokhagyma
salátalevél
petrezselyem
kapor zöldje
koriandermag
almaecet
só
A burgonyát héjában főzzük meg, és kihűlés után vágjuk kockákra.
A dióbelet a korianderrel együtt daráljuk le. Keverjük hozzá az apróra vágott hagymát,
fokhagymát, sózzuk meg, és öntsük meg almaecettel. A diós keveréket és a
burgonyakockákat keverjük gyengén össze.
A salátástálra helyezzünk salátaleveleket, a krumplisalátát kúpozzuk rá, a tetejét pedig
vagdalt petrezselyemmel és kapor zöldjével díszítsük.

DIÓS PARADICSOMSALÁTA
(grúz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
félkiló paradicsom
1 evőkanál dióbél
1 evőkanál almaecet
3-4 gerezd fokhagyma
2 köteg zöldhagyma
1 köteg petrezselyemzöld
1 köteg kapor
bors, só
A megmosott paradicsomot vágjuk szeletekre, keverjük hozzá az apróra vágott
zöldhagymát, fokhagymát, petrezselymet.
Szórjuk rá az apróra tört vagy darált dióbelet. Sózzuk, borsozzuk, ízesítsük almaecettel.
Kaporral csak felszolgáláskor díszítsük.
DIÓS PETREZSELYMES KARFIOLSALÁTA
(olasz recept)
Hozzávalók:
egy kisebb karfiol
vagdalt, darabos dióbél
vagdalt petrezselyemlevél
citromlé
só, étolaj
A karfiolt óvatosan tisztítsuk meg, és vágjuk négy
darabra. A virágos részéből vágjunk kisebb darabokat, a
szárrészét pedig tegyük el egy későbbi levesbe.
A karfioldarabokat tegyük egy tálba. Egy másik
edényben a vagdalt petrezselymet sózzuk meg, öntsük
meg citromlével és étolajjal, és enyhén keverjük át. Öntsük a karfiolra.
Végül darabos dióbéllel szórjuk meg, de a dióbéllel ne takarékoskodjunk, mert különben
nem lesz jó. Már tálalhatjuk is.
(Talán feltűnt, hogy nyers a karfiol. Így jobb, mint főzve, de aki úgy szereti, előbb meg is
főzheti.)
DIÓS RÉPASALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók:
4 db sárgarépa
10-15 dkg darált dióbél
2-3 gerezd fokhagyma

1 pohár majonéz
cukor, só
A répát durvára reszeljük, és hozzákeverjük a darált dióbelet. A fokhagymát sóval
dörzsöljük el. Az eldörzsölt fokhagymát a majonézbe keverjük. Megkóstoljuk, és ízlés
szerint édesítjük. Az ízesített majonézt öntjük a diós répára.
DIÓS SPENÓT
(grúz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg spenót
1 pohár dióbél
20 dkg vagdalt hagyma
3-4 gerezd fokhagyma
1 evőkanál almaecet
petrezselyemzöld, só, bors
A spenótleveleket megfőzzük, lehűtjük, darabokra vágjuk.
A dióbelet és a fokhagymát együtt ledaráljuk. A dióbélhez keverjük a vagdalt hagymát,
petrezselymet, almaecetet. Sózzuk, borsozzuk.
A diós masszát összekeverjük a spenótlevelekkel, és petrezselyemmel díszítjük.
DIÓS ZÖLDBAB
(grúz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
félkiló zöldbab
1 pohár dióbél
1 gránátalma
1 gerezd fokhagyma
1/2 kávéskanál őrölt koriander
zeller, kakukfű és egyéb zöldfűszerek
só, bors
A zöldbabot kevés vízben főzzük puhára, szedjük ki tálra, a főzőlevet ne öntsük ki.
A dióbelet ledaráljuk, hozzákeverjük a megtört fokhagymát és az apróra vágott
fűszerzöldségeket. A főzőléből keveset keverjünk a dióhoz, koriandermaggal ízesítsük.
Az így kapott diószószt öntsük a zöldbabra. Sózzuk, borsozzuk, és hintsük meg
gránátalma-gerezdekkel. Végül zöldfűszerrel dekoráljuk.
ENDÍVIASALÁTA FŐTT CÉKLÁVAL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 nagy vagy 2 kicsi endívia
1 cékla főzve (sütve még jobb)

1 szép narancs
12-15 db feles dióbél
1 evőkanál dióolaj
néhány csepp szójaszósz
esetleg 1 kávéskanál fekete mustármag
só, bors
Az endíviát is, a céklát is vágjuk darabokra. A narancsot hámozzuk meg, daraboljuk föl,
de a kicsorgó narancslevet is fogjuk föl.
Az endíviát, a céklát és a narancsot egy salátástálban rakjuk össze.
A narancsléhez dióolajat és egész kevés szójaszószt keverjünk, szórjunk hozzá
mustármagot, ezzel a mártással (vinegrettel) öntsük meg az endíviás keveréket. A szép
dióbeleket a tetejére rakjuk, és az egészet enyhén megsózzuk. Kissé megmozgatjuk, és
tálalhatjuk.
Téli előételként ajánlott, tele van vitaminnal.
GYERMEKLÁNCFŰ SALÁTA DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
40 dkg gyemekláncfű levél
15 dkg dióbél
1 gerezd fokhagyma
4 evőkanál dióolaj
2 evőkanál borecet
só, bors
Friss, világos színű gyermekláncfű-leveleket szedjünk, tépdessük leveleire, gondosan
mossuk meg, és szárítsuk le. Fektessük egy konyharuhára, hogy ne fonnyadjon meg.
A dióbelet sütőben pirítsuk meg, magában, olaj nélkül. Akkor jó, ha enyhén színesedni
kezd.
A meghámozott fokhagymagerezdet a pirított dióval együtt morzsoljuk el egy mozsárban.
Ízlés szerint ízesítsük sóval, borssal. Addig morzsoljuk, amíg viszonylag egynemű krémet
nem kapunk.
A diós krémet tegyük egy salátás tálba, - ajánlott a fatál, - és villával vagy kanállal ajánlott a favilla és a fakanál - apránként keverjük hozzá előbb a dióolajat, majd a
borecetet. Óvatosan keverjük hozzá a gyermekláncfű-leveleket is. Kóstoljuk meg, és ha
szükséges, ízlés szerint ízesítsük. Ha fanyarnak találjuk, egy kanál akácmézet is adhatunk
hozzá.
Amennyiben a levelek fonnyadtak lennének, "ébresszük fel" őket, tegyük rövid időre
jéghideg vízbe.
A gyermekláncfű saláta mellé vörösbort ajánlanak a francia szakácsok.

HAGYMÁS PARADICSOMSALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók 2 személyre:
2 paradicsom
1 fej hagyma
1/2 csésze dióbél
1 gerezd fokhagyma
3 evőkanál étolaj
bors, só
A paradicsomokat és a hagymát vékony karikákra vágjuk.
A diót apróra törjük. A fokhagymát sóval dörzsöljük el, és elkeverjük az étolajjal.
A paradicsomkarikákat úgy rendezzük egymásra a tányéron, hogy karikánként egy
hagymakarikát helyezünk el, megszórjuk tört dióval, borsozzuk, és kevés fokhagymás
olajat merünk rá.
Zöldsalátával díszíthetjük.
KARFIOLSALÁTA DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
1 db kb. 70 dkg-os karfiol
1 nagyobb köteg petrezselyem, zeller vagy más zöldség zöldje
12 dkg dióbél
só, majonéz
A karfiolsaláta nyers vagy blansírozott karfiolból egyaránt készíthető. Ez utóbbi esetben a
darabokra szedett karfiolt 2-3 percre forrásban lévő sós vízbe rakjuk, majd kiszedjük.

Amikor a karfiolról a víz lecsöpögött, apróra vágjuk. A zöldséget is.
A dióbelet kissé megpirítjuk, majd mozsárban megtörjük, de nem morzsára, hanem annál
nagyobb darabokra.

A salátástálban összekeverjük a karfiolt, a zöldséget és a dióbelet. Ízlés szerint sózzuk,
vagy majonézzel is ízesíthetjük.

Kész is a diós karfiolsaláta.
A saláta tetejére kerülnek a dióbél-darabok.
KELBIMBÓSALÁTA DIÓVAL, CITROMMAL
(belga recept)
Hozzávalók:
1/2 kg kelbimbó, negyedekre vágva
2 evőkanál dióolaj
1 evőkanál gyöngyhagyma-vagdalék
1/2 kávéskanál reszelt citromhéj
1 evőkanál citromlé
1 kávéskanál mustár
kevés só, bors
2 evőkanál apróra vagdalt dióbél
A kelbimbót forrásban lévő víz fölé helyezett drótszitában pároljuk puhára. Ez 7-8 perc
alatt történik meg.
Amíg a zöldség párolódik, a többi hozzávalót egy közepes méretű tálban keverjük össze.
Ezután már csak össze kell keverni a kelbimbót a dresszinggel. A dióbelet a végén kell
rászórni.
KELBIMBÓS ALMÁS SALÁTA DIÓVAL
(amerikai recept)
Hozzávalók 6 személyre:
30 dkg apró kelbimbó, negyedekre vágva
2,5 kávéskanál borecet
2 kávéskanál majonéz
3,5 evőkanál étolaj
2 nagy piros alma, kimagvazva, 1-1,5 cm-es darabokra vágva
1/3 csésze vagdalt zellerlevél
3/4 csésze darabokra tört kéksajt
3/4 csésze nagyobb darabos dióbél, megpirítva
Pároljuk puhára a kelbimbódarabokat, ez kb. 12 perc alatt megtörténik. Hűtsük le, és
tegyük egy nagyobb tálba.
Egy kisebb tálban keverjük össze a borecetet és a majonézt. Fokozatosan keverjük hozzá
az étolajat is. Ízesítsük sóval, borssal. Ez a dresszing.
Az almakockát és a zellerlevelet keverjük a kelbimbóhoz. Öntsük meg a dresszinggel.
Legvégül a sajtdarabokat és a dióbelet keverjük hozzá. Kóstoljuk meg, és ha kell,
ízesítsük.

KRUMPLISALÁTA DIÓOLAJJAL
(svájci recept)
Hozzávalók 4 személyre:
félkiló krumpli
4 evőkanál dióolaj
1 evőkanál fehérborecet
2 gerezd fokhagyma
1 kávéskanál mustár
só, bors
A burgonyát héjában főzzük meg, enyhén sós vízben. Kihűlés után meghámozzuk,
darabokra vágjuk.
A fokhagymagerezdeket megpucoljuk, szétnyomjuk. Dióolajjal, borecettel, mustárral
alaposan elkeverjük. Sózzuk, borsozzuk.
Az olajos keveréket a burgonyadarabokkal összekeverjük.
LANGYOS BABSALÁTA DIÓOLAJJAL
(francia recept)
Hozzávalók:
25 dkg szép bab
12 dkg zöldsaláta (bármilyen salátaféle)
1 köteg petrezselyemzöld
1 evőkanál dióolaj
1 evőkanál egyéb étolaj
2 evőkanál gyümölcsecet
1 evőkanál mustár
só, bors
A babot áztassuk be annyi vízbe, hogy kétszeresen ellepje, és hadd ázzon másnapig.
Másnap öntsük le róla a vizet, és egy fazék hideg vízbe téve főzzük egy vagy másfél órán
át, amíg a bab meg nem puhul. Félóra főzés után sózhatjuk. Ha a bab közben felinná a
vizet, pótoljuk.
Egy közepes méretű salátás tálban keverjük össze a mustárt, a gyümölcsecetet, aztán az
olajokat. Amikor a bab megfőtt, öntsük le róla a vizet, és hagyjuk öt percig hűlni. Öntsük
át a salátás tálba, keverjük hozzá a megmosott, felvagdalt petrezselymet és a zöldsalátát.
Ha túl nagyok a salátalevelek, azokat is vágjuk kisebbekre. Még most is ízesíthetjük.
Azonnal tálaljuk.
LANGYOS PÓRÉHAGYMA DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
70 dkg póréhagyma (csak a fehér része)
12 db egész dió feles dióbele (friss dió még jobb)
1/4 csésze citromlé

2 evőkanál étolaj
só, bors
A póréhagymák fehér és halványzöld részét vágjuk 2,5 cm-es darabokra. Tegyük vízbe,
hogy az esetleges homokot lemossuk. A vízből kiszedve egy szűrőkanálban tegyük forró víz
fölé, gőzöljük át. Tíz perc gőzölés elég, ezalatt a hagyma megpuhul. Utana hagyjuk
langyosra hűlni.
Egy csészében keverjük össze az étolajat a citromlével.
A hagymahasábokat a képen látható módon állítsuk egymás mellé négy kistányérra, és
öntsük meg a citromos olajjal. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, a feles dióbeleket pedig
rendezzük körbe.
Azonnal fogyasztható.
ŐSZI FANTÁZIA
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
2 endívia
1 piros alma
néhány szép, feles dióbél
nagyszemű szőlő
vinegrett
Az őszi fantázia már nincs évszakhoz kötve, a hozzávalók
egész évben kaphatók.
Az endívialeveleket vágjuk nagyobb darabokra
Az alma egyik felét kockákra vágjuk, a másikat vékony szeletekre. Keverjük össze az
almadarabokat az endíviával.
A vinegrettet lehetőleg dióolajból készítsük, és lehetőleg almaecetből vagy borecetből,
csipetnyi sóval.
Az endíviát rendezzük tányérokra, hintsük meg vinegrettel, és minden tányérra arányosan
osszunk az almaszeletekből, a nagyszemű szőlőből, a szép dióbélből.

PETREZSELYEMSALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
2-3 köteg petrezselyemzöld
1/3 csésze reszelni való keménysajt
1/2 csésze dióbél
2 gerezd fokhagyma
6 evőkanál étolaj
1,5 kávéskanál vörösborecet
só, bors
Egy közepes méretű tálba vagdossuk a
petrezselyemlevelet, szára nélkül.
A fokhagymát robotgéppel az étolajba dolgozzuk. Hozzáadjuk a borecetet, megsózzuk,
borsozzuk, és jól összekeverjük.
Az így készült vinegrettet a petrezselyemre öntjük. Megszórjuk reszelt sajttal és dióval.
Annyira dolgozzuk össze, hogy a vinegrett elkeveredjen, és már tálalhatjuk is.
PIKÁNS CÉKLASALÁTA
(amerikai, kaliforniai recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1 kg cékla
2 fej saláta, vagy ennek megfelelő mennyiségű aprólevelű salátaféle
2 narancs, gerezdekre szedve
1 édeskömény, vékonyra vágva
1 csésze dióbél
1 evőkanál narancslé
2 evőkanál gyümölcsecet
1 evőkanál juharszirup
0,5 dl olivaolaj
só, bors
A sütőt melegítsük elő 190 C°-ra. A céklákat tepsiben süssük meg, amíg megpuhulnak. Ez
kb. egy óra, a céklák méretétől függően. Sütés után hűtsük ki. A céklát előző nap is
megsüthetjük, másnapig zárt ételtartóban a hűtőben tárolhatjuk.
Készítsünk dresszinget. Egy közepes méretű tálban keverjük össze a narancslevet,
gyümölcsecetet, juharszirupot, és sózzuk, borsozzuk meg. Fokozatosan, állandó keverés
közben öntsük hozzá az olajat is.
A kihűlt céklát hámozzuk meg, szeleteljük fel. Öntsük meg két evőkanál dresszinggel.
Egy nagyobb tálban gyengéden keverjük össze a salátaleveleket a narancsgerezdekkel,
édeskömény-szeletekkel és a dióbéllel. Osszuk ki tányérokra. Tegyünk rá céklát, és öntsük
rá a maradék dresszinget.

RÉPASALÁTA DIÓVAL
(orosz recept)
Hozzávalók:
5 sárgarépa
10 dkg dióbél
2 evőkanál étolaj
cukor, só, zöldpetrezselyem
A répákat megpucoljuk, megmossuk. A zöldpetrezselymet is
megmossuk. A dióbelet darabokra vegdaljuk.
Egy répát dísznek készítünk el. Virágszirom formára. Ha van speciális vágószerszámunk,
azzal, ha nincs, ügyesen, késsel. A másik négyet pedig lereszeljük.
A reszelt répát tálra rendezzük, megöntjük étolajjal, megszórjuk cukorral, megsózzuk,
rászórjuk a dióbelet, és a tetejére rendezzük a petrezselymet. A répadíszt a közepére
helyezzük.

RÉPASALÁTA DIÓVAL 2
(orosz recept)
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg sárgarépa
15 dkg dióbél
2 gerezd fokhagyma
2 dl majonéz
10 dkg aszaltszilva
esetleg paradicsom
A répát megtisztítjuk, lereszeljük. A dióbelet késsel vágjuk darabokra. Az aszaltszilvát
megmossuk, kimagvazzuk, apró darabokra vágjuk. A fokhagymát vékony szeletekre
vágjuk.
Mindezt jól összekeverjük, és megöntjük majonézzel. A kép szerint paradicsomszeletekkel
díszíthetjük.
"SEPRŰSALÁTA"
(orosz recept)
Hozzávalók:
nyers cékla és sárgarépa egyenlő arányban
darabos dióbél
fokhagyma

majonéz
A megmosott, megtisztított céklát és répát lereszeljük, és összekeverjük ízlés szerinti
mennyiségű darabos dióbéllel és apróra vágott fokhagymával. Megöntjük majonézzel.
SPÁRGA DIÓOLAJJAL
(amerikai recept, Stephanie Alexander séf receptje)
Hozzávalók:
12 vastag szál spárga
1 kávéskanál só
1 evőkanál dióolaj
2 evőkanál olivaolaj
bors
A spárgaszárak fásodó végét vágjuk le, és a csúcsukat is
tisztítsuk meg. Forrásnak induló vízbe helyezzük,
kávéskanálnyi sóval. Vastagságuktól függően 4-5 percig főzzük.
Amíg fő, tiszta konyharuhával borítsunk le egy lapos tálat, és készítsük mellé azt a tálat,
amin majd felszolgáljuk.
Egy kés hegyével ellenőrizzük, megfőtt-e a spárga. Ha igen, szedjük ki előbb a
konyharuhára, ami felszívja róla a vizet, majd rögtön a szerviz-tálra.
Még forrón öntsük meg a kétféle olajjal, utána rázzuk meg a tálat, hogy az olaj eloszoljon.
Enyhén megborsozhatjuk.
Citromlevet vagy gyümölcsecetet ne használjunk, mert elszíneződhet a spárga. Ha mégis
ilyesmivel akarjuk tálalni, kis tálkában tegyük az asztalra, hogy mindenki maga vehessen.
SPENÓTOS DIÓS SALÁTA
(angol recept)
Őszi recept, amikor friss a dió. Könnyű vegetáriánus ebéd, vagy ha
úgy tetszik, tartalmas salátaköret. Ropogós kenyérrel, valamint
remegős főtt sonkával a legjobb.
A hozzávalók mennyiségét nem kell pontosan betartanunk, ízlés
szerint variálhatjuk. Ha négy személyre készítjük, a salátát négy
részre vágjuk. Salátán kívül más zöldségfélékkel is gazdagíthatjuk, olyanokkal, amiket
szeretünk. Ajánlott például az édeskömény.
Először a megmosott salátaféléket helyezzük egy nagyobb salátás tálba, de legalulra
mindenképpen spenótlevél kerüljön.
Főzzünk meg négy tojást, keményre, és negyedekre vágva helyezzük a salátaágyra.
Törjünk meg két maréknyi idei diót, feles és negyedes méretű dióbelekre. Szórjuk a
dióbelet a tojásos salátára.

Édesítsük is diós salátánkat, erre a célra legjobb két érett füge, amit megmosva,
negyedekre vágva helyezünk a salátára. A mellékelt képen az apró piros gyümölcs
gránátalma-hús, de az már túlzás.
Végül savanyíthatjuk is a salátát, néhány evőkanálnyi tehéntúróval. Vagy helyette
kecskesajttal is próbálkozhatunk.
Ha salátánkat sótlannak találjuk, kevés sóval is ízesíthetjük.
SPENÓTSALÁTA
(görög recept)
Hozzávalók:
25 dkg spenót
2 evőkanál dióolaj
2 evőkanál gyümölcsecet
2 evőkanál víz
1 evőkanál sűrű gyümölcsszörp
1 evőkanál mustár
1 kávéskanál friss kakukfű, apróra vagdalva
1 gerezd fokhagyma
1 evőkanál negyedes dióbél
2 evőkanál feta sajt, elmorzsolva
2 evőkanál pirított kenyérkocka
2 evőkanál gyümölcskocka, idénygyümölcsből
A spenótot megmossuk, leöblítjük, a vizet lecsöpögtetjük.
Dresszinget készítünk: a dióolajat, gyümölcsecetet, vizet, szörpöt, mustárt, kakukfüvet
összekeverjük, és egy lábasban gyengén meglangyosítjuk.
A spenótot összevágjuk, és megblansírozzuk. Salátás tálba öntjük, ráöntjük a dresszinget,
és megszórjuk a többi hozzávalóval: dióval, sajttal, kenyérkockával, gyümölcskockával.
SÜLTPAPRIKÁS, DIÓS SALÁTA
(görög recept)
Hozzávalók:
50-60 dkg húsos édes paprika
1 citrom
2 paradicsom
4-5 evőkanál étolaj
petrezselyem zöldje, só
10-15 db kimagvazott olajbogyó
15 dkg darabos dióbél
továbbá ízlés szerint fokhagyma, erős paprika
2,5 dl aludttej (vagy több)
kapor
A zöldpaprikákat kimagvazzuk, hosszában felszeleteljük. Besózzuk, és félórára meleg

sütőbe tesszük, gyengén megsütjük.
A citromot félbevágjuk, az egyik feléből kiszedjük a magvakat, és a héját levágjuk. A
húsát kis darabokra vágjuk.
A paradicsomokat vékonyra szeleteljük, megöntjük a citrom másik felének levével, 4-5
evőkanál étolajjal, és ízlés szerint megsózzuk.
A salátástál aljára petrezselyemzöldjét fektetünk, rá egy réteg sült paprikát, arra a
paradicsomszeleteket, a citromdarabokat, a kimagvazott olajbogyókat és a dióbél
kétharmadát. Tehetünk ebbe a rétegbe apróra vagdalt fokhagyma-darabokat és
erőspaprika darabokat is.
A következő réteg a maradék sültpaprikából áll, amit szintén petrezselyem-zölddel
társíthatunk.
A salátát ilyen állapotában is lehűthetjük, de még jobb, ha tovább folytatjuk a recept
szerinti elkészítést.
Keverjünk öntetet aludttej híg levéből, étolajból, apróra vágott kaporból és a maradék
dióbélből, amit daráltan öntünk az öntetbe. Ezzel az öntettel megöntve tegyük félórára
hűtőbe a sültpaprika-salátát, utána tálaljuk.
"SZERETŐ-SALÁTA"
(orosz recept)
Hozzávalók:
sárgarépa
mazsola
sajt
fokhagyma
nyers cékla
darabos dióbél
majonéz
A céklát megfőzzük, lehűtjük, megpucoljuk, lereszeljük. A céklareszeléket összekeverjük
a darabos dióbéllel.
A mazsolát meleg vízbe áztatjuk. A sárgarépát megtisztítjuk, lereszeljük, és összekeverjük
a megpuhult mazsolával. A sajtot lereszeljük, és az apróra vágott fokhagyma szeleteivel
keverjük össze.
Rétegesen állítjuk össze a salátát. Az alsó réteg a diós cékla, rá a fokhagymás sajt, legfelül
a mazsolás répa.
Minden rétegre majonézt öntünk. Felszolgálás előtt várunk keveset, hogy a saláta
átitatódjon.

SZÍNES KUKORICASALÁTA
(amerikai recept)
Hozzávalók:
40 dkg főtt kukorica (konzerv is lehet)
2 szál újhagyma, karikákra vágva
1/2 zöldpaprika húsa, darabokra vágva
2 paradicsom, kockázva
4 nagy retek, darabokra vágva
3/4 csésze áfonya vagy málna (fagyasztott, felengedve)
3 evőkanál szép dióbél
néhány bazsalikomlevél, frissen
A vinegretthez:
3 evőkanál dióolaj vagy más étolaj
1 evőkanál almaecet
1 evőkanál méz
só, bors
A vinegrettet készítjük el először. Összekeverjük az olajat, ecetet és mézet. Megkóstoljuk,
és ízlésünk szerint fűszerezzük.
A saláta hozzávalóit egyszerűen összekeverjük egy nagy salátástálban.
Rátöltjük a vinegrettet, és rögtön tálaljuk.
TÉlI SALÁTA DIÓVAL
(német recept, Kerstin van der Smissen receptje)
Hozzávalók 4 személyre:
1 nagy főtt cékla
20-30 dkg saláta
15 dkg feles dióbél
3-4 evőkanál gyümölcsecet
6 evőkanál dióolaj
só, bors
A salátát megmossuk, lecsepegtetjük. A céklát felszeleteljük.
A céklát salátás tányérokra rendezzük, rá arányosan elhelyezzük a salátaleveleket.
Dióolajjal, gyümölcsecettel öntjük meg, sóval, borssal ízesítjük, dióbéllel gazdagítjuk.
VEGYES SALÁTA DIÓOLAJJAL
Hozzávalók 4 személyre:
60 dkg, a szezonnak megfelelő vegyes zöldség
6 evőkanál dióolaj
6 evőkanál egyéb étolaj
4 evőkanál gyümölcsecet
6 evőkanállal a vegyes zöldségek felvagdalásából származó
zöldségléből, ha kevesebb, kiegészítve vízzel 6 evőkanálnyira

1 kisebb fej, apróra vagdalt vöröshagyma
1 közepes, héjában főtt burgonya, meghámozva, darabokra vágva
só, bors
Amíg a burgonya fő, az olajat, ecetet, zöldséglevet, vöröshagymát robotgéppel egyenletes
állagú folyadékká keverjük. A még forró burgonyadarabokat is beledolgozzuk,
elpürésítjük. Az így kapott langyos öntetet az összevágott vegyes salátára öntjük, és még
langyosan tálaljuk.
VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL
(angol recept)
Hozzávalók:
1 hagyma, felvágva
1 kisebb fej vöröskáposzta, felvagdalva
1/2 csésze darabos dióbél
1 teáskanál só
4 evőkanál olivaolaj
4 evőkanál víz
1 evőkanál borecet
Futtassuk meg a hagymát néhány percig, amíg üveges nem lesz. Öntsük rá a káposztát és
a vizet, fedjük le. Néha keverjük meg, pároljuk gyenge lángon. Mintegy 30 perc alatt a
káposzta puhára párolódik. Ekkor adjuk hozzá a dióbelet, a sót, az ecetet, és keverjük jól
el. Rögtön tálalhatjuk.
VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók:
1 felvagdalt vöröskáposzta
dióolaj
dióbél
1 apróra vágott gyöngyhagyma
csipetnyi só
gyümölcsecet
1 kávéskanál szójaszósz
csipetnyi bors
néhány mustármag
A vöröskáposzta-saláta know-how-ja mindössze abból áll, hogy a hozzávalókat a dióbél
nélkül keverjük össze, és néhány óráig állni hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek. Borsból
csak egy leheletfinom fátyol kerüljön a salátára!
A dióbelet mint a legfontosabb hozzávalót csak tálaláskor tegyük a salátára, hogy ropogós
legyen.
A dió leírása és botanikája

Egyéb saláták
Vázlat:
Auvergne-i diós saláta
Ázsiai tésztasaláta
Csalánsaláta
Diós gombasaláta
Diós kuszkusz saláta
Diós rokfortos saláta
Diós tésztasaláta
Diós tésztasaláta 2
Diós-joghurtos öntet salátákra
Endíviasaláta rokforttal, dióval
Fetasajt-saláta dióval
Gyümölcsös diós tésztasaláta
Hegyi saláta
Marokkói kuszkuz-saláta
Ömlesztett sajtos, aszaltszilvás saláta
Tésztasaláta dióval
Tésztasaláta dióval 2
Zelleres almás diós remulád
AUVERGNE-I DIÓS SALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók:
50 dkg lágy kéksajt
10 dkg dióbél
2 kisebb padlizsán
3 dl olivaolaj
1 újhagyma
1 gerezd fokhagyma
szárított, tört kakukfű, babérlevél, vörösbors
só, bors
néhány salátalevél
kenyér
A padlizsánokat hosszában vágjuk ketté, locsoljuk meg 1 dl olivaolajjal, hintsük meg a
szárított, tört fűszerekkel, és tegyük 15 percre 180 C°-os sütőbe.
A kenyeret vágjuk nagyobb szeletekre, kenyérpirítóban pirítsuk meg, és mindegyiknek az
egyik oldalát dörzsöljük be fokhagymával.
Mikor a padlizsánok kihűltek, kiszedjük a húsukat, és elmixeljük a maradék olivaolajjal,
amíg pürét nem kapunk. Ízesítjük. Belekeverjük a vagdalt dióbelet.
A padlizsánpürével kenjük meg a kenyereket.

A kéksajtot vágjuk szeletekre, tegyük a kenyerekre, grillezzük meg, amíg sercegni nem
kezd. Hintsük meg vörös borssal, apróra vagdalt újhagymával, öntsünk rá kevés
olivaolajat.
Salátafélével díszítve szervírozzuk.
ÁZSIAI TÉSZTASALÁTA
Hozzávalók 4 személyre:
12 dkg vagdalt dióbél
18-20 dkg rizstészta
félkiló garnélarák húsa
só, bors
1 piros paprika húsa, vagdalva
3/4 csésze zöldhagymakarika (8-10 hagymából)
1 nagyobb uborka meghámozva, kockákra
vágva
3/4 csésze szójacsíra
1 sárgarépa apróra vágva vagy reszelve
1/3 csésze koriander (vagy petrezselyemgyökér)
apróra vágva
2 kávéskanál frissen reszelt gyömbér
1 fej saláta, összevagdalva
3 evőkanál ázsiai vinegrett
és még ízlés szerint egyéb ázsiai fűszerek (vörös mustár, korianderlevél, chou napa, tat soi,
mizuna, stb.)
A dióbelet enyhén pirítsuk meg, 5-7 perc alatt, majd hagyjuk kihűlni.
A rizstésztát másfél liter vízben 3-4 percig főzzük. Csöpögtessük le, hagyjuk némileg
hűlni, keverjünk hozzá félkanálnyi ázsiai vinegrettet, majd hagyjuk teljesen lehűlni.
A garnélarák húsát enyhén sózzuk és borsozzuk meg.
Egy nagyobb wokban kevés olajon pároljuk meg a garnélarákot, rózsaszínűre, vagyis
három perc után fordítsuk meg, hogy mindkét oldalán egyforma legyen. Mielőtt levesszük
a tűzről, két kanál vinegrettel öntsük meg. Hagyjuk kihűlni.
Egy nagy tálban keverjük össze a már hideg tésztát a zöldségekkel. Minden hozzávalóval,
még a dióbél felével is, kivéve a salátát. A salátát rendezzük tányérokra. Rá a zöldséges
tésztát, és öntsük meg a maradék vinegrettel. A tetején a garnélarák és a maradék dióbél
lesz a díszítés.
CSALÁNSALÁTA
(grúz recept)
Hozzávalók:
10 dkg dióbél
10 dkg vöröshagyma
16 dkg csalánlevél

6 dkg korianderlevél
só, bors
Vizet forralunk, megsózzuk, és három percig pároljuk benne a csalánlevelet. Leszűrjük, a
vizet hagyjuk elfolyni, a levelet apróra vágjuk.
A dióbelet apróra törjük, megsózzuk. A hagymát is apróra vágjuk, a dióbélhez keverjük. A
korianderlevelet is apróra vágjuk, hozzákeverjük. Végül a forrázott csalánlevéllel is
összekeverjük.
Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
DIÓS GOMBASALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
20 dkg gomba
3 dkg dióbél
3 db zöld endívia
3 db piros endívia
1 citrom
3 dkg olivaolaj
só, szemes bors
A gondosan megtisztított gombát vékony szeletekre vágjuk, és egy salátás tálba tesszük. Az
endíviát ugyancsak vékony szeletekre vágjuk, és hozzákeverjük. A dióbelet darabosra
vagdossuk és belekeverjük.
Az öntetet mixerben készítjük el: Az olivaolajat egy fél evőkanál citromlével, sóval és
frissen őrölt borssal. Csak közvetlen felszolgálás előtt öntsük az öntetet a salátára.
DIÓS KUSZKUSZ SALÁTA
(amerikai recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1/2 csésze dióbél
1 csésze köleskása
2 teáskanál őrölt kömény
1/2 csésze friss narancslé
1/4 csésze borecet
1 kisebb sárga paprika kimagozva, szeletelve
1 uborka vékonyra vágva
1/2 csésze karikára vágott retek
2 csésze spenótlevél
só
Egy száraz edényben közepes lángon enyhén pirítsuk meg a dióbelet, 1-2 percig. Tegyük
félre.
Egy nagyobb fedős fazékban forraljunk fel 1,25 csésze vizet. Öntsük bele a kölest és az
őrölt köményt. Fedjük le, és vegyük le a tűzről. Hagyjuk állni, amíg a köles felszívja a

vizet, ez kb. 5 perc. Egy villával keverjük fel, majd hűtsük 15 percig.
Öntsük bele a borecetet, a narancslevet, a paprikát, az uborkát, a retket, a diót. Sózzuk
meg. Spenót-ágyon tálaljuk.
DIÓS ROKFORTOS SALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg vegyes saláta (fejes saláta, kínai kel, stb.)
10 dkg dióbél
10 dkg rokfort sajt
2 evőkanál olaj
1 kávéskanál mustár
1 kávéskanál borecet
só, bors
Az olajból, borecetből, mustárból, egy csipet sóból és borsból öntetet keverünk.
A salátaféléket jól megmossuk és leszárítjuk, majd egy nagyobb salátás tálba vágjuk.
Szórunk közé rokfortot és vagdalt dióbelet. Ráöntjük az öntetet.
DIÓS TÉSZTASALÁTA
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
40 dkg orsótészta
15 dkg dióbél
1 citrom
1 zöld alma (Granny Smith)
1 köteg bazsalikom
3 gerezd fokhagyma
6 evőkanál olivaolaj
6 dkg gorgonzola sajt
só, bors
A megtisztított fokhagymát vágjuk apróra. Facsarjuk ki a citromot. Vágjuk fel a
bazsalikomot. A dióbelet kissé pörköljük meg magában, majd hagyjuk kihűlni. A
gorgonzolát vágjuk apró darabokra, tegyük hűtőbe.
Az orsótésztát tegyük forrásban lévő vízbe, keverjük meg, főzzük meg. Kihűlés után a
tésztát egy nagy salátástálban keverjük el az olajjal, a citromlével és a fokhagymával.
Adjuk hozzá a gorgonzolát, a dióbelet és az almát, amit csak az utolsó pillanatban
szeletelünk fel. Borsozzuk.
Díszítsük bazsalikommal, és rögtön tálaljuk.

DIÓS TÉSZTASALÁTA 2
(francia recept)
Hozzávalók 2 személyre:
20 dkg főzni való tészta
2-3 szelet bacon-szalonna
1 avokádó
8 dkg dióbél
10 dkg olajbogyó (konzervből)
10 dkg tonhalhús (konzervből)
bazsalikomszósz (készen vásárolt
vagy otthon készített)
Főzzük meg a tésztát, utána
hideg vízzel öblítsük le, és
szűrjük le. A tészta nedves maradjon.
A bacon-szalonnát süssük meg, hagyjuk kihűlni, majd vágjuk vékony szeletekre.
Az avokádót és az olajbogyókat vágjuk apróra.
Egy nagyobb tálban keverjük össze az így előkészített hozzávalókat, valamint a dióbelet és
a tonhalat. Végül öntsünk a salátatésztára 1-2 evőkanálnyi szószt.
Szárazon pirított kenyeret harapjunk hozzá.
DIÓS-JOGHURTOS ÖNTET SALÁTÁKRA
(spanyol recept)
Milyen salátákra? Szinte bármilyenre. Az eredeti spanyol recept szerint
paradicsomsalátára, zellersalátára, burgonyasalátára, zöldbabsalátára
egyaránt jó, de főtt rizs is ízesíthető vele.
Hozzávalók:
1 pohár joghurt
12 dió finomra vagdalt bele
1 csipet köménymag
só, bors
A hozzávalókat keverjük össze, felhasználásig tartsuk hűtőben.
ENDÍVIASALÁTA ROKFORTTAL, DIÓVAL
(holland recept)
Hozzávalók:
35 dkg endívia
10 dkg rokfort
10 dió bele
5 evőkanál dióolaj
2 evőkanál tejföl
só, bors

borecet
mustár
Az endíviát megmossuk, apróra vágjuk, és egy salátás tálba tesszük.
A sajt felét kis darabokra vágjuk, a másik felét villával széttörjük, és a borecettel
összedolgozzuk. Hozzáadjuk a dióolajat, a tejfölt és a mustárt is. Megkóstoljuk, ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk.
A dióbelet kisebb darabokra vagdossuk, az endíviára terítjük. A sajtos dresszinget is a
salátára öntjük. Végül a sajtdarabokkal díszítjük.
FETASAJT-SALÁTA DIÓVAL
(olasz recept)
Hozzávalók 4-6 személyre:
20 dkg fetasajt
20 dkg vagdalt darabos dióbél
2-2 evőkanál friss mentalevél, petrezselyem és bazsalikom
6 gyöngyhagyma, felvagdalva
1 gerezd fokhagyma, vagdalva
1/2 kávéskanál só
bors
1 evőkanál citromlé
1/4 csésze étolaj
A saláta elkészítésének receptje mindössze abból áll, hogy az összes hozzávalót össze kell
keverni. Semmi különös.

GYÜMÖLCSÖS, DIÓS TÉSZTASALÁTA
(amerikai recept, az Amerikai Tésztaszövetség receptje)
Hozzávalók 6-8 személyre:
1/4 kg kagylótészta, vagy más hasonló tészta
1 csésze zsírmentes joghurt
1 evőkanál méz
1/4 csésze narancssűrítmény
1 mandarinkonzerv
2 csésze (1 vörös és 1 fehér) nagyobbszemű szőlő, félbevágva
1 alma szeletelt húsa
1/2 csésze zellerkocka
1/2 csésze feles dióbél
A tésztát főzzük meg, szűrjük le. Öntsük egy nagyobb tálba, ahol óvatosan
összekeverhetjük a szőlővel, a konzervből kivett mandarinszeletekkel, a zellerdarabokkal,
almaszeletekkel és a dióbéllel.
Egy kisebb tálban keverjük össze a joghurtot, a mézet és a narancssűrítményt, és öntsük a
tésztára.
Mielőtt felszolgálnánk, tegyük hűtőbe, hogy jól áthűljön.
HEGYI SALÁTA
(spanyol recept)
Hozzávalók 4 személyre:
1 maréknyi mezei katáng levél
4 karéj kenyér
60 dkg kecskesajt
2 db zellergyökér, apróra vagdalva
zellerlevél, díszítésnek
10 dkg dióbél és még néhány feles dióbél, díszítésnek
3 evőkanál dióolaj
3 evőkanál vörösbor-ecet
1 gerezd apróra vágott fokhagyma
Alaposan mossuk meg és csöpögtessük le a katánglevelet. Helyezzük egy salátás tál aljára.
A zellergumót, a dióbelet, a dióolajat és a borecetet keverjük össze, és öntsük a
katánglevelekre.
A kenyérszeleteket pirítsuk meg, a kecskesajtot osszuk szét a pirított kenyérszeletekre. 3-4
percre tegyük be a sütőbe.
A kenyérszeleteket rakjuk tányérokra, szórjunk rá apróra vágott fokhagymát, és díszítsük
szeletenként 1-2 db feles dióbéllel. Ugyancsak díszítésként rakjunk köré néhány
zellerlevelet.
A salátástálból mindenki ízlésének megfelelően a kenyérre vagy mellé szedhet a hegyi
zöldségkeverékből.

MAROKKÓI KUSZKUZ-SALÁTA
Hozzávalók 4 személyre:
2 evőkanál étolaj
só
1 csésze kuszkuz
1/3 csésze zöldhagymakarika
2 paradicsom, kockákra vágva
12 dkg fetasajt
12 dkg dióbél
3 evőkanál fűszerzöldség (oregánó, menta)
1/4 csésze citromlé
1/3 csésze étolaj
bors
A kuszkuzt 4 dl vízben fedő alatt főzzük puhára,
amibe egy evőkanál étolajat is tettünk, és amit
megsóztunk.
Amikor megfőtt, héhány percig pihentetjük a tűzről levéve, majd hozzákeverjük a másik
kanál olajat. Villával felkeverjük, hogy a szemek elváljanak egymástól. Hagyjuk
szobahőmérsékletűre hűlni.
A lehűlt kuszkuzt egy nagyobb tálban összekeverjük a zöldhagymával, paradicsommal,
sajttal, dióval, fűszerekkel.
A citromlé és az étolaj összekeveréséből készítsünk vinegrettet. Töltsük a salátára, és
keverjük bele. Borsozzuk.
Szobahőmérsékleten tálaljuk.
ÖMLESZTETT SAJTOS, ASZALTSZILVÁS SALÁTA
(orosz recept)
Hozzávalók:
2 kocka ömlesztett sajt
3 gerezd fokhagyma
5 db tojás
30 dkg aszaltszilva
1/2 pohár darabos dióbél
1 köteg zöldhagyma
1 pohár majonéz
Rétegesen készítjük a salátát. Alul az ömlesztett sajt darabjait helyezzük el, rajta a
fokhagyma szeleteit, és majonézt öntünk rá. A következő réteg a nem egészen keményre
főtt tojás szeletei és az apróra vágott zöldhagymakarikák lesznek. Erre a rétegre is
majonézt öntünk.
A saláta tetejére kerülnek a dióbél-darabok.

TÉSZTASALÁTA DIÓVAL
(német recept)
Hozzávalók 4 személyre:
25 dkg rövid makaróni
25 dkg rokfort
két-háromféle saláta
2 kanál dióolaj
4 kanál napraforgóolaj
2 kanál borecet
15 dkg feles dióbél
só, bors
A makarónit megfőzzük, leöblítjük és lecsöpögtetjük, lehűtjük. A salátaleveleket jól
megmossuk, leszárítjuk, egy salátás tálra rakjuk. A dióolajat, a napraforgóolajat és az
ecetet összekeverjük, sózzuk-borsozzuk. A tésztát a salátalevelekre rendezzük. A rokfortot
felaprítjuk, a tésztára tesszük. Leöntjük a salátaszósszal. A feles dióbeleket tálalás előtt
rendezzük a tésztasalátára.
TÉSZTASALÁTA DIÓVAL 2
(olasz recept)
Hozzávalók 4-6 személyre:
8 csésze salátalevél, legalább kétféle salátából
5 evőkanál étolaj
2 evőkanál borecet
1 evőkanál gyümölcsecet
25 dkg gorgonzola vagy kéksajt, villával összetörve
1 csésze durvára vagdalt dióbél
só, bors
35 dkg olasz tészta
Először a tésztát főzzük meg.
Egy kisebb tálban összemixeljük az olajat a borecettel, sóval, borssal.
Amikor a tészta megfőtt, szűrjük le, és tegyük át egy akkora tálba, amekkora elég lesz a
kész salátának. Még a meleg tésztához öntsük az olajos-ecetes dresszinget, és keverjük
össze. A sajtot is addig keverjük a tésztához, amíg meleg.
Utoljára a salátaféléket keverjük hozzá, és megszórjuk a tésztasalátát dióbéllel.
Akkor a legjobb, ha azonnal tálaljuk. Ha ez nem megy, akkor hűtőben tartsuk el a tésztát,
anélkül, hogy a salátaféléket hozzáadtuk volna. Azt csak a hűtőből kivéve, mikróban
megmelegítve adjuk hozzá, és utána szórjuk meg a dióval.

ZELLERES ALMÁS DIÓS REMULÁD
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1/2 zellergumó
1 savanyú alma
kis adag kaviár
20 db dió bele, darabokra törve
1 érett citrom leve
4 evőkanál túró
4 dkg rokfort
fekete bors
Egy durva reszelőn reszeljük le a zellert és az almát. Öntsük meg citromlével, hogy meg
ne sötétedjen.
A rokfortot a túróval együtt törjük össze, és addig keverjük, amíg keverékük egynemű
nem lesz. Közben borsozzuk meg erősen. A sjtos-túrós keveréket keverjük a zelleres-almás
keverékhez. Osszuk tányérokra, szórjuk meg a dióbéllel. Adjunk minden adaghoz egy
gombóc kaviárt.
Megjegyzés: Alma helyett körtét is használhatunk.
A dió leírása és botanikája

Lángosok, sült tészták
Vázlat:
Csokoládés-diós sütemény
Diós briós
Diós-banános sütemény
Diós gofri
Diós lángos
Diós perec
Diós pizzatészta
Gorgonzolás diós sülttészta
Gubana
Hagymás, sajtos, diós sülttészta
Leveles tészta rokforttal, dióval
Pandzsábi lángos
Pizza kéksajttal, dióval
Rokfortos diós szablé
Sós diós pizza
Szalonnás diós sütemény

CSOKOLÁDÉS-DIÓS SÜTEMÉNY
(német recept)
Hozzávalók:
20 dkg feles dióbél
50 dkg Milka tejcsokoládé
12,5 dkg margarin
4 tojás
17,5 dkg cukor
25 dkg liszt
5 dkg keményítő
2 dkg kakaó
2 teáskanál sütőpor
1 evőkanál konyak
25 dg tortabevonó
Nem szeretem a Milka csokoládét. (Nem én, hanem a német
hölgy, aki a receptet eredetileg közölte.) Ezért a húsvétra kapott
csokoládéval ősszel, amikor már dió is volt, valamit kezdeni
kellett.
Összetörtem a csokoládét, és öt percre a mikrohullámú sütőbe tettem. Majd belekevertem
a margarint, és hagytam kihűlni.
A tojásokat géppel habosra kevertem, a cukrot is
hozzáöntöttem, és a gép legmagasabb fokozatán kevertem
tovább. Belekevertem a lisztet, a keményítőt, a sütőport, a
kakaót is.
Sütőformába tettem, és a szép, feles dióbelekkel beborítottam. A diót finoman a tésztába
nyomkodtam.
Addig sütöttem, amíg a beleszúrt fapálcikát tisztán nem tudtam
kihúzni.
A margarinos csokoládét a mikróban újra felolvasztottam, és a
kész süteményre kentem.
Becsomagoltam a süteményt alufóliába, és néhány napra
félretettem. Azután fogyasztottuk el.
Ajánlom.

DIÓS BRIÓS
(francia recept)
Hozzávalók:
2 tojás
10 dkg vaj
1 dl tej
1,5 evőkanál narancsszörp
8 dkg darabosra tört dióbél
5 dkg cukor
37 dkg liszt
1 kávéskanál só
1 zacskó élesztőpor
Egy nagy tálban összekeverjük a lisztet, a cukrot, a sót. Hozzákeverjük az élesztőport,
apránként a langyos tejet, és kissé meggyúrjuk. Ezután a darabokra vágott vajat és a tört
dióbelet adjuk hozzá, gyúrjuk bele. Addig gyúrjuk, amíg teljesen sima, homogén nem lesz
a tészta.
Golyót formálunk a tésztából. Egy nedves kendővel letakarjuk, és kelesztjük. Másfél óra
alatt a kétszeresére kel meg. Ekkor több darabra osztjuk, és másodszor is kelesztjük,
mintegy 40 percig.
A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő. Mielőtt a tésztát a sütőbe tennénk, a két tojásból és a
narancsszörpből álló keverékkel megkenjük. És még jobb, ha porcukorral is meghintjük.
Most már megsüthetjük. Addig süssük, amíg elég szépnek nem találjuk.
DIÓS-BANÁNOS SÜTEMÉNY
(német recept)
Hozzávalók:
20 dkg dióbél
15 dkg vaj
17,5 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
só
3 tojás
1 teljesen érett banán
20 dkg liszt
1,5 teáskanál sütőpor
2 csepp keserűmandula-aroma vagy rum

Először a tojásokat a vajjal habosra keverjük.

Aztán a cukrot, egy csipet sót és a rumot vagy az aromát keverjük bele.

A banánt apróra vágjuk, vagy szétnyomjuk, és a masszához keverjük.

A dióbelet ledaráljuk, és belekeverjük.

Végül a sütőporral elkevert lisztet öntjük hozzá.

A masszát jól kivajazott sütőformába töltjük. 175-200 C°-on sütjük, 60-75 percig.
Tűpróbával ellenőrizzük, hogy a tészta ragad-e még. Ha már nem, a tészta átsült.

DIÓS GOFRI
(oroszból fordított recept)
Hozzávalók:
1/2 csésze vaj
4 tojás
1/2 csésze tejszín
2/3 csésze liszt
1 kávéskanál sütőpor
2/3 csésze darált dióbél
1 kávéskanál fahéjpor
1 kávéskanál étolaj
A vajat lágyítsuk meg, és a tojássárgájával, némi sóval keverjük krémesre. A tojások
fehérjéből a tejszínnel együtt verjünk habot, majd keverjük a sárgájához. A lisztet,
sütőport, darált diót és a fahéjport is keverjük hozzá.
A gofrisütő formát olajozzuk meg, és egy gofrihoz két evőkanálnyi híg tésztát használva
egyenként süssük ki. Egy darabhoz 2-3 perc kell.
DIÓS LÁNGOS
(orosz recept)
Hozzávalók:
1 csésze liszt
1 csésze tej
1 evőkanál cukor
2 evőkanál étolaj
1 csésze dióbél
kis darab friss élesztő
só
A diót is a lángos tésztájába gyúrjuk. Előbb kissé megszárítjuk a sütőben, majd
ledaráljuk. Összekeverjük a liszttel, tejjel, cukorral, élesztővel, sóval, meggyúrjuk, és 1015 percig kelesztjük.
A lángosokat olajon sütjük ki.
Ízlés szerint ízesítjük. Lehet akár tejföllel, majonézzel is.
DIÓS PEREC
(amerikai recept)
Hozzávalók:
90 dkg liszt
8 dl víz
3 dkg élesztő
5 dkg gríz
2 dkg só
5 dkg apró darabos dióbél

friss rozmaringlevél
5 dkg aszalt paradicsomkocka
Először kovászt készítünk. 40 dg lisztet elkeverünk 4 dl vízzel és 1 dg élesztővel.
Szobahőmérsékleten állni hagyjuk 6-8 óráig, ezalatt kétszeresére dagad.
50 dg lisztet, 4 dl vizet, 2 dg élesztőt öntünk, keverünk a kovászhoz, és belekeverjük a
többi hozzávalót is. A legjobb, ha mixerrel keverjük, mintegy 15 percig.
Szobahőmérsékleten hadd álljon két órát.
Három kerek cipóra osztjuk a tésztát, és 20 percig állni hagyjuk belisztezett deszkán.
A cipókat nyújtsuk ki. Újból hagyjuk állni egy óráig. Ezután csíkokat vágunk a tésztából,
és a képnek megfelelő perecekké formáljuk.
Forró sütőben 25-35 percig sütjük.
DIÓS PIZZATÉSZTA
(amerikai, kaliforniai recept)
Hozzávalók 6 személyre:
2,75 csésze liszt
1 tasak élesztőpor
1,5 kávéskanál kristálycukor
1,5 kávéskanál só
1/2 csésze dióbél
3/4 csésze meleg víz
Robotgépben dolgozzuk össze a lisztet, élesztőt, cukrot, sót, dióbelet. Addig járassuk a
gépet, amíg a diót apróra nem vágta. Ekkor se állítsuk le a gépet, hanem fokozatosan
öntsük hozzá a melegvizet. Addig járjon a gép, amíg a tészta golyóvá nem áll össze, és
lejön a gép faláról is az anyag. Lágynak, nedvesnek kell lenni tésztánknak. Amikor kész,
borítsuk ki, és hagyjuk negyedóráig állni.
Melegítsük elő a sütőt közepesen magas hőfokra. A tésztát osszuk ketté, és enyhén
beolajozott kézzel lapítsunk belőle 2 db, közel 25 cm-es kerek pizzát. Felül kenjük be
bőven olajjal, és olajozott felével fektessük a tepsire. Grillező üzemmódban süssük ki a
pizzát. 3-4 perc alatt feldagad, és barnulni kezd. Ekkor vegyük ki, és grillezett felével
fektessük egy hideg tepsibe.
Ízlésünk szerint gazdagítsuk a pizzát, különböző feltétekkel, és tegyük vissza a sütőbe,
amíg a sonka, sajt, paradicsom, stb. rá nem sül. 5-6 perc múlva kész.

GORGONZOLÁS DIÓS SÜLTTÉSZTA
(amerikai recept, az Ipswich Country Club receptje
Massachusettsből)
Hozzávalók 8 személyre:
A tésztához:
1 csésze liszt
2/3 csésze vagdalt dióbél
1 evőkanál cukor
csipetnyi só
csipetnyi pirospaprika
1/2 kávéskanál mustármag
6 evőkanál vaj, darabokra vágva
1 evőkanál tej, és még egy kevés, ha kell
A töltelékhez:
1 csésze aszalt áfonya
1 csésze meleg víz
2 evőkanál étolaj
1 nagy fej hagyma, apróra vágva
1/2 kávéskanál só
1,5 csésze vagdalt dióbél
2 kávéskanál friss kakukfű
2 tojás
1 csésze tejszín
5 dkg gorgonzola sajt, darabokra törve
Öntsük robotgépbe a lisztet, dióbelet, cukrot, sót, paprikát, mustármagot, sőt, még a vajat
is. Addig járassuk a gépet, amíg a keverék finom zsemlyemorzsa állagot nem vesz fel.
Ekkor adjunk hozzá egy evőkanál tejet, és járassuk addig, amíg a keverék tésztává nem
áll össze. Még 1-2 kávéskanálnyi tejet utánaönthetünk.

A tésztát formáljuk kerekre, és nyomkodjuk egy 23 cm-es tortasütő formába. A felhajló
szélét villával szúrkáljuk meg. Borítsuk le műanyagfóliával, és tegyük fagyasztóba
félórára.
Ezalatt előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra, és a félóra elteltével kisütjük a tésztát. 15-20
percig elég a sütőben tartani. Megtöltés előtt kihűtjük.
Az aszalt áfonyára egy tálban öntsünk meleg vizet. Hogy tényleg a víz alatt maradjon,
tegyünk a tálba egy kisebb tálat, hogy lenyomja az áfonyát. 30-40 percig, amíg a többi
munkát végezzük, hagyjuk a vízben ázni.
Az étolajat közepes lángon melegítsük meg egy lábasban. Pároljuk meg benne a hagymát,
és sózzuk meg közben. Kevergessük gyakran, és amikor megpárolódott, vegyük le a tűzről.
Hagyjuk hűlni öt percig.
A beáztatott áfonyáról öntsük le a vizet, és a dióval, kakukfűvel együtt keverjük a
hagymához. Tegyük félre a keveréket.
Egy kisebb tálban keverjük össze a tejszínt a tojásokkal, egyenletesre.
Most töltsük a tölteléket a tésztára, a következő sorrendben: Először a diós-áfonyás
keveréket, arra szórjuk a sajtdarabokat, végül megöntjük a tojáskeverékkel.
Újból betesszük a tésztát a sütőbe, kb. 20 percre. Mielőtt felszeletelnénk, negyedórát
várjunk.
GUBANA
(olasz, udinei sütemény)
Hozzávalók:
2 adag fagyasztott tészta
20 dkg mazsola
5 dkg fenyőmag
15 dkg dióbél
6 dkg vaj
1 tojás és 1 sárgája
5 dkg keserű csokoládé
4 füge
4 aszalt szilva
1 citrom és 1 narancs leve
2 karika konzerv-ananász
2 pohár likőrbor
5 dkg zsemlyemorzsa
1 csomag vaníliás cukor
liszt és még egy kevés vaj

A mazsolát 20 percig áztassuk a likőrborban. Addig vagdaljuk össze a
diót, a fügét, az aszaltszilvát, és keverjük el a fenyőmaggal. Aztán a
mazsolával, ananásszal, csokoládéval, a citrom-és narancslével.
A vajon kicsit pirítsuk meg a morzsát, és azt is adjuk hozzá. Jól
keverjük el az egészet. Egy tojás sárgáját is, valamint a felvert fehérjét
keverjük bele.
Gyúrjuk össze a kiengedett tésztát, és nyújtsuk vékonyra, hosszúkásra. Gyengén lisztezzük
be.
A tészta közepére helyezzük a tölteléket, és hosszú tekercset formáljunk belőle, amit
csigaformán hajtsunk körbe. A másik tojássárgájával kenjük be.
Előmelegített sütőben 45 percig süssük. A felszínét hintsük meg vaníliás cukorral, és
melegen szervírozzuk.
HAGYMÁS, SAJTOS, DIÓS SÜLTTÉSZTA
(amerikai recept)
Hozzávalók:
A tésztához:
22 dkg liszt
1 kávéskanál sütőpor
6 dkg darált dióbél
10 dkg szobahőmérsékletű vaj
1 közepes tojás
A töltelékhez:
30 dkg zöldhagyma, karikákra vágva
1 evőkanál étolaj
őrölt bors, őrölt szerecsendió
1,5 dl tejföl
12 dkg érett stilton sajt
2 közepes tojás
A sütőt 190 C°-ra melegítjük elő, de 170 C°-on fogunk sütni.
A tészta hozzávalóit háztartási robotgépben keverjük össze, először szárazon, majd kevés
víz hozzáadásával. Belisztezett gyúródeszkán tésztát gyúrunk belőle.
A tésztát kinyújtjuk, és egy 23 cm-es tortasütő formába fektetjük.
A töltelék úgy készül, hogy a hagymát az olajon serpenyőben kicsit megizzasztjuk,
megpuhítjuk. Fűszerezzük, és a tésztára rétegezzük.
Összekeverjük a tejfölt a sajttal és a tojásokkal, és robotgépben egynemű sodót készítünk
belőle. A hagymára öntjük.
Sütőben addig sütjük, amíg a tészta aranyszínű nem lesz, és a töltelék összeáll.

LEVELES TÉSZTA ROKFORTTAL, DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók 4 személyre:
15 dkg rokfort
18 dkg vaj
20 dkg liszt
10 dkg túró
10 dkg dióbél
10 dkg fenyőmag
2 evőkanál tejszín
1 tojás
1 mogyoróhagyma
só, őrölt bors
Először leveles tésztát készítünk: 5 g sót feloldunk egy pohár vízben. A lisztet egy tálba
tesszük, közepét kimélyítjük, beleöntjük a hideg sós vizet. Előbb fakanállal keverjük el,
majd kézzel meggyúrjuk. Kenyértészta-állagúra dolgozzuk. 15-20 percig pihentessük, egy
kendővel letakarva.
Belisztezett deszkán kerek lepényt formálunk a tésztából úgy, hogy a középső része 1,5
cm, a széle felé pedig 0,5 cm vastag legyen. A vajból 15 dg-ot villával eldolgozunk, és a
tészta vastagabb részére tesszük, a széleit pedig körben ráhajtjuk, kevés vízzel
ráragasztjuk. Formáljuk a tésztát téglalap-alakúra, a két szélét hajtsuk középre, hogy
négyzetes legyen. 15-20 percig pihentessük.
Újból nyújtsuk hosszúra, újból hajtsuk négyzetesre, újból pihentessük. Harmadszor is,
negyedszer is. Kinyújtva vágjuk négy részre.
Most kapcsoljuk be a sütőt, melegítsük 200 C°-ra. A négy tésztadarabot nyújtsuk kerekre.
Vajazzuk ki a tepsit. A tojást verjük fel, kenjük be vele a négy tésztalepényt.
Vágjuk durvára a dióbelet és a fenyőmagot. A maradék 3 dkg vajon enyhén kapassuk meg
a magvakat és a mogyoróhagymát.
A rokfortot egy mélyebb tálban törjük meg villával. Adjuk hozzá a tejszínt és a túrót.
Gondosan vegyítsük össze. Sózzuk, borsozzuk. A dióbelet és a fenyőmagot is keverjük bele,
helyezzük a tésztákra, és 20 percig süssük.
Sütés után azonnal tálaljuk, salátaleveleken.

PANDZSÁBI LÁNGOS
(indiai recept, naan néven)
Hozzávalók 8-10 lángoshoz:
4 csésze liszt
1-2 csésze joghurt (aludttej vagy friss tej is jó)
2 evőkanál olvasztott vaj, szobahőmérsékletűre
hűtve
1 evőkanál cukor
1 kávéskanál só
2 kávéskanál szárított élesztő
darabos dióbél és mazsola ízlés szerinti mennyiségben
Először az élesztőt indítjuk meg. Egy kisebb csészében az élesztőporhoz két evőkanál
meleg vizet és csipetnyi cukrot adunk. Összekeverjük. Megvárjuk, amíg dagad.
Egy nagyobb tálba öntjük a lisztet, és
összekeverjük a sóval, cukorral és az olvasztott
vajjal. A megfuttatott élesztőt is beleöntjük.
Robotgéppel dolgozzunk, és fokozatosan öntsük
hozzá a joghurtot (vagy aludttejet, vagy tejet).
Állandó keverés közben annyit öntsünk a liszthez,
hogy a tészta kezdjen elválni a tál falától, és
szilárd állagú legyen.
Borítsuk ki a tésztát egy enyhén bezsírozott
felületű munkalapra, olajozzuk be a kezünket, és gyúrjuk öt percig. Fedjük le, hadd álljon
másnapig, de legalább két órát.
Amikor a tészta állásideje eltelt, gyúrjuk még öt percig, majd osszuk citrom nagyságú
darabokra. Egy belisztezett deszkán nyújtsuk ki a lángosokat, 0,5-1 cm vastagságú
lapokra. A sütéshez zsírozott vagy sütőpapírral
bélelt sütőlapokra kell helyezni a lángosokat.
Sütés előtt a lángosokat felülről kenjük meg
olvasztott vajjal, és szórjuk meg dióbéllel,
mazsolával. A dióbelet kissé nyomjuk a tésztára.
A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő. Maga a sütés,
ha a sütő meleg, 5-10 percig tart. Ezalatt a lángos
világos krémszínt kap, rózsaszín árnyalattal. De
figyeljünk, ennél ne legyen sötétebb.
Azon melegében szervírozzuk, indiai szokás szerint curryvel.

PIZZA KÉKSAJTTAL, DIÓVAL
(francia recept)
Hozzávalók egy nagy pizzához:
1 pizzatészta
12,5 dkg márványsajt
1,5 dl sűrű tejszín (min. 15 %-os)
20-25 dió bele
3 mogyoróhagyma
kislevelű saláta
A nyerstésztát sütőpapírra fektetve helyezzük egy tepsire.
A sajtot a tejszínnel mixeljük össze, hogy homogén krémet kapjunk. Kiskanállal simítsuk
a pizzára.
Most melegítsük fel a sütőt 230 C°-ra.
A mogyoróhagymát vágjuk vékony szeletkékre, és szórjuk be vele a pizzát.
A pizzát 10 percig a forró sütőben süssük, Amikor megsült, vegyük ki, szórjuk meg
salátalevéllel, végül dióbéllel.
ROKFORTOS DIÓS SZABLÉ
(francia recept)
Hozzávalók 20 darabhoz:
15 dkg liszt
8 dkg hideg vaj
1/2 kávéskanál pirospaprika
1 evőkanál búzadara
15 dkg rokfort sajt
dióbél bőven
Az összes hozzávalót - a paprika kivételével - kézzel gyúrjuk
össze, de a dióbélből tegyünk félre keveset.
A nyerstésztából formáljunk egy gömböt, és pirospaprikábal behintett felületen
formáljunk belőle 5 cm vastag hurkát. A hurkát pihentessük hűvös helyen egy órán át,
hogy szilárduljon a tészta. Ha így, nyersen lefagyasztjuk, később is felhasználhatjuk.
Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vágjunk a tésztából 1
cm-es szeleteket, és helyezzük teflonos, vagy más, nem
ragadós felületű sütőlapra. Hagyjunk köztük hézagot,
mert még terülni fognak. Helyezzünk a karikákra
darabos dióbelet, és enyhén nyomjuk a tésztába.
Tíz-tizenöt percig süssük, amíg a széle pirulni nem
kezd.
Amikor megsült, rácson hűtsük ki. Zárt dobozban két-három napig is friss marad.

SÓS DIÓS PIZZA
(francia recept, Lucien Tendret receptje, 1892)
A hozzávalók pontos ismerete nélkül is készíthetünk diós pizzát.
Pizzatészta (kenyértészta) kell hozzá, amit nyersen a következő
keverékkel borítunk.
Hagymakarikákat szelünk, és a tésztára rendezzük. Megszórjuk
bőven darabos dióbéllel, és sózzuk, borsozzuk. Végül dióolajjal
hintjük meg.
A sütés negyven percig tart, meleg sütőben vagy kemencében. Természetesen, a sülési idő
a sütőtől, annak hőfokától függ. Addig süssük, hogy ki ne száradjon.
Bízzunk kreativitásunkban.
SZALONNÁS, DIÓS SÜTEMÉNY
(francia recept)
Hozzávalók 4-6 személyre:
20 dkg liszt
12 dkg kemény sajt
20 dkg füstölt húsos szalonna
10 dkg dióbél
4 evőkanál tejszín
2 tojás + 1 sárgája
2 evőkanál étolaj
1 evőkanál száraz fehérbor
1/2 tasak szódabikarbóna
só, bors
porcukor
A sütőt 210 C°-ra melegítsük elő.
A keménysajtot vágjuk apró kockákra, a szalonnát
apró darabokra. A szalonnát egy lábasban süssük
üvegesre, a kisült zsírt öntsük le róla.
A liszthez egy tálban keverjük a szódabikarbónát.
Enyhén sózzuk, borsozzuk meg.
Egy másik tálban a tojásokat a tejszínnel együtt
verjük fel. A habosra vert tojáshoz keverjük hozzá az olajat és a fehérbort. A lisztet is
öntsük, keverjük bele. Majd a sajtkockákat, a lecsöpögtetett szalonnát, végül a dióbelet.
Kóstoljuk meg, ha kell, sózzuk, borsozzuk.
A sütőformát kenjük ki vajjal, és töltsük bele a nyers süteményt. A tetejét simítsuk el, és
tegyük a forró sütőbe. Negyedóra elteltével a meleget csökkentsük 180 C°-ra, és süssük
még félórán át.
A sütőből kivéve a formában hagyjuk langyosra hűlni, akkor kiszedjük, megszórjuk

porcukorral, és langyosan szervírozzuk.

A DIÓ A CUKRÁSZATBAN, ÉDESIPARBAN
Mottó:
"a dió íze ugyanaz,
mint a keze-gyúrta karácsonyi kalácsban"
(Tornai József)
A Ruszwurm cukrászda - ki ne ismerné, hol oly jól esik a légyott este - receptjeiben
alapanyagként szerepel a dió.
De figyeljünk a terminológiára! Fekete diónak a feketére szineződött zöld
diót érti a cukrászda, amely terminológia a német Schwarze Nuss
tükörfordítása, nem az igazi feketediót. Fehér diónak pedig a NyugatEurópában friss diónak nevezett, a teljes érés állapota előtti dióbelet.
A fekete és fehér diós Ruszwurm-receptek a következők:
"Fekete dió:
Befőzésre az olyan éretlen, zöld dió alkalmas, amelynek külső héja még annyira zsenge,
hogy az könnyen átszúrható vagy kettévágható.
Előkészítése: a dió két végét levágjuk és jó mélyen körülszurkáljuk, hogy belsejéből a
keserű fanyar lé később könnyen kiázzék.
A megszurkált diót 14 napon át hideg váltott vízben áztatjuk, míg keserű ízét elveszti.
Ekkor a diót megfőzzük (blansirozzuk), vízben lehűtjük, majd 18 Bé°-os langyos
cukoroldattal leöntjük. A cukorfőzést, miként a piros cseresznyénél, 7 napon át
megismételjük azzal az eltéréssel, hogy itt a cukrot minden alkalommal melegebben
öntjük a gyümölcsre. Utoljára a cukrot a dióval együtt főzzük 36 Bé° sűrűségre.
A 25 %-os keményítőszirupot és a megfelelő mennyiségű borkősavat ugyancsak

adagoljuk.
Igen kellemes ízt ad a diónak, ha az első főzettől kezdve vászonkendőbe kötözött
szegfűszeget és darabos fahéjat is főzünk bele, amit az utolsó főzés befejeztével
eltávolítunk."
"Fehér dió:
Fehér dión azt értjük, hogy a dióbelet beérésekor, amikor a zöld burok megreped,
kifejtjük a héjából úgy, hogy az félgerezdekben maradjon. A kifejtett diót barnás
hártyájától is megtisztítjuk, majd, hogy fehér színét megtartsa, 3°%-os kénessavas vízbe
tesszük.
Félórai áztatás után, rövid ideig timsós vízben főzzük, majd leszűrjük, öblítjük és 18 Bé°
sűrűségű cukoroldatba tesszük.
4 napi cukorkezelés után a főzést a szokásos módon befejezzük."
Dehát ezek már régi receptek. A Ruszwurm se az már, ami volt. Megvette a Szamos, aki
cukrászdát vesz, de fekete vagy fehér diót már nem. Hiába is keresnénk a Ruszwurmban a
régi, jó készítményeket. Központi termelőüzemből látják el a cukrászdát, olcsó
alapanyagból.
Látjuk, a legjobb cukrászdáknak saját diós receptjeik voltak. Nemcsak itthon, a
franciáknál is. A receptet ugyan nem ismerem, titkos, de a következőképpen készült a
híres francia diós bonbon:

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

Diós csokoládé Dániából, a minőség hazájából:

És Oroszországból, ahol újabban már adnak a minőségre:

Minőségi német diós tejcsokoládé:

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

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

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

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

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

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

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

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

De hazai piacra ne számítson. A hazai cukrászatok - legyenek azok kis cukrászdák vagy
cukrászati termelőüzemek - az egyetlen, üdítő kivételtől eltekintve nem használnak
minőségi dióbelet. A kivétel a szigethalmi Takács cukrászat, amelynek vezetője szerint a
kis cukrászatok csak minőségi áruk készítésével állhatják a versenyt az olcsó
silányságokkal.
Tisztelt diókereskedő Kollégám, kérem, tegyen egy próbát, és rájön, hogy nem túloztam.
Nem, nem azt mondom, hogy sétáljon be megyeszékhelye sétálóutcájának legpatinásabb
cukrászdájába, és kérdezze meg a vezetőt, vásárolnak-e dióbelet, mert el fog keseredni a
szája íze. Nemcsak a választól, hanem az ott megkóstolt, diósnak nevezett készítményektől
is. Nem diót, hanem diópótlót tartalmaznak.
És azt sem ajánlom, hogy az ugyanabban a sétálóutcában található minőségi pékségben
érdeklődjön. Az eredmény ugyanaz.
Hanem arra kérem, az interneten végezzen felmérést. Válasszon ki az internet hazai
cukrászati linkgyűjteményéről 20 fővárosi és 20 vidéki cukrászatot, és írjon nekik
körlevelet azzal a szöveggel, hogy a legszebb dióbélből tudna nekik szállítani, helybe. Árat
ne írjon. Előre megmondom az eredményt. Összesen négyen fognak válaszolni (10 %), és a
válasz egybehangzó lesz, nem kell a dióbél. 90 % pedig válaszra se fogja méltatni.
Szóval, a diós cukrászsütemények piacának az EU-t ajánlom. Nézzen körül
Németországban, minden cukrászsüteményt dióbéllel díszítenek. És ott diós csokoládé is
kapható.

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

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

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

Végül a diós marcipánt is kipróbálhatja. Nincs konkurenciája.

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

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

De nehogy azt higgyük, azért, mert kínai, olcsó is. Mérhetetlenül drágán árulják. Az előző

kép egy gyöngyösi hipermarketben készült. Nyolc deka dióbél 350 Ft. Mennyi akkor egy
kiló? 4375 Ft, azaz Négyezerháromszázhetvenöt forint.
És veszi a magyar, akkor is, ha ennyi pénzért négy kiló gyönyörű, feles, világos, hazai
dióbelet vehetne. Hát, néha kételkedem honfitársaim szellemi állapotában.
Idehaza nem, de külföldön a dió alakja a cukrászokat is megihlette, nemcsak a festőket,
fotósokat, szobrászokat. Annyira tetszik nekik. Műanyagból készült 13 cm-es, dióformájú
csokoládéöntő forma már 12000 Ft-nak megfelelő pénzért is kapható. Istenem, de olcsó,
nincs egy ezres centije!

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

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

De dióforma bonbonforma is kapható, teflonos felülettel.

Ezzel készül a nugátos praliné "héja".

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

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

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

DIÓS ITALOK
Mottó:
"A diófán ég a pince-mécses,
nem azért, hogy szájad el ne téveszd."
(Illyés Gyula)
Mit is ír a zöld dióról a Pallas lexikon? „Cukorral és szesszel dió-likőr
lesz belőle.”
Vázlat:
A diós italok múltjáról és jelenéről
Dióbor
Diópálinka
A dió lelke
Diólikőr
Nocino, nocillo, nocello
Egyéb diós italok
Néhány ételrecept diós italokkal

A diós italok múltjáról és jelenéről

A dióból készült italok eredete a többezer éves múlt homályába vész. Az
emberek írni még nem tudtak, de dióbort, diólikőrt inni már igen. Írásos
feljegyzés ezért nem maradhatott fenn a korai diós italokról. Legfinomabb
italaikat már dióból, zöld dióból készítették.
Ebben a témában Európában a legelső hiteles feljegyzéseket a Római
Birodalom légióinak katonai vezetői készítették, és jelentették haza, Rómába.
Amikor az isteni Cézár légiói meghódították Britanniát, az egyik primitív brit
törzsről feljegyezték, hogy harcosaik festették testüket.
Nem, tisztelt Kollégám, tetoválni nem tetoválták, annyira nem voltak
primitívek.
Nos, ezeket a harcosokat, és rajtuk keresztül az egész törzset nemes
egyszerűséggel "festetteknek", latinul Pikteknek nevezték el. Érdekességük
okán szokásaik is pontos feljegyzésre kerültek. Tudjuk róluk, hogy vallási
hiedelemvilágukban a természeti vallási formák közül különösen a fák iránt éreztek
vallásos tiszteletet.
És itt jutunk el a diós italokhoz. Feljegyezték, és Rómába jelentették, hogy mit műveltek
ezek a piktek a nyárközepi legrövidebb éjszakán. Nem aludtak, hanem összegyűltek az
erdőség egy hatalmas tisztásán. Zöld dióval készült, fekete színű italt ittak nagy
mennyiségben. (Szerintem gyengécske viszkijüket, gabonapálinkájukat javították fel zöld
dióval.) Estétől hajnalig a hold fényénél énekelték balladáikat, az ütemet kovácsaik
verték az üllőkön, akik eközben kardpengéket kovácsoltak, papjaik pedig a fegyverekre
szimbolikus jeleket ütöttek.
Lobogó hajú fiataljaik se maradtak tétlenek, a dióital felajzotta kedvüket, és megkeresték
kedvesüket. (Hogy ezután mit csináltak, arról nem szólnak a feljegyzések.)

Ilyen éjszakákon - az ital hatására - tündérek és manók keveredtek közéjük, és az
emberekkel egy kehelyből itták a sötét diólikőrt. Minderről részletesebben olvashat
tisztelt Kollégám Shakespeare "Szent Iván éji álom"-ában.
A későbbiekben, amikor a britek keresztényekké lettek, a papok megengedték ennek a
pogány ünnepnek a megőrzését, és beillesztették a keresztény kalendáriumba.
A nyárközepi éjszaka ilymódon történő megünneplésének szokása nemcsak a pikteknek
nevezett britek szokása volt, hanem Észak-Európa germán népeié is.

A római birodalom végnapjai idején, a VII. század környékén - írják az olaszok - Itáliát a
longobárdok rohanták le. Bár én eddig úgy tudtam, hogy ezek a lerohanók a gótok voltak,
dehát oly nehéz ezek között a korai germánok között eligazodni. Lehet, hogy az
olaszoknak van igazuk, ők ott voltak, én nem.
No, mindegy, a lényeg az, hogy az akkor már keresztény Itáliába a longobárdok behozták
pogány hitüket és rejtélyes szertartásaikat. Ezek között a nyárközépi éjszaka
megünneplésének szokását is, amit a zöld dió szedésével kapcsoltak össze. Ekkor került
Itáliába a Szent Iván éji szellemek, démonok és boszorkányok legendája.
A Szent Iván éji diószedés szokása gyökeret vert
Itáliában, és tartotta magát a középkoron át,
napjainkig is. Olasz vidékeken széles körben
elterjedt hagyománnyá vált, hogy a diólikőr olasz
változatát, a nocino-t Szent Iván éjszakáján szedett
zöld dióból kell készíteni. Az év leghosszabb
napjának éjszakáját az olasz gyógynövénygyűjtők
"balzsamos időnek" mondják. Hagyományosan úgy
tartják, a zöld dió ekkor a legalkalmasabb
italkészítésre. Ilyenkor legerősebb az illata,
szöveteinek ilyenkor legdúsabb a létartalma, és
ekkor leggazdagabb az esszenciális olajokban,
hatóanyagokban, vitaminokban.
Ezért sokszáz éven át az olasz falvak asszonyai
létrákkal szerelkeztek fel Szent Iván estéjére,
zsákszövettel bélelt fonott kosarakat vettek
magukhoz, és így tűntek el az éj sötétjében. A
falvak határában lévő szebb diófáknál találkoztak
össze, és ki-ki szedett egy kosár diót. A létrára
mezítláb mentek fel, hogy a párás éjszakában meg
ne csússzanak a létra fokán, kiválasztották a
legszebb, legépebb diószemeket, és enyhe nyomással, nehogy a hamvasságát vagy a
harmatot letöröljék, kicsit elfordítva szedték le azokat, és óvatosan helyezték a kosárba.
Ezalatt a család többi tagjai a szérűskertekben örömtüzeket gyújtottak, és oda visszatérve
az asszonyok földre terített zsákokra rakták ki a szedett diókat, hogy a hajnali harmat is
érje őket.
Írásban csak a reneszánsz idején említik újra a diós italokat. Elsőként Castore Durante da
Gualdo orvos ajánlotta a dióbort, "Tesoro della Sanitá" (az egészség kincsestára) című
művében.
Az olasz diólikőr-készítés receptjei innen kezdve térnek el egymástól, de mindnek az a
lényege, hogy a félbevágott zöld diót üvegedénybe rakják, felöntik alkohollal, és kiteszik a
napra 40 napig, majd leszűrik.
Ez idő alatt a víz, de még inkább az alkohol minden hatóanyagot kiold a zölddióból, ami
vízzel vagy alkohollal egyáltalán kioldható. A juglont is, amitől a kész ital fekete színét
kapja.

Dióborra, diólikőrre és hasonló más italokra rengeteg, talán 1001 recept is van. A maga
nemében mindegyik a legjobb. A dióbor és a diólikőr között különbséget talán csak az
alkoholtartalom szerint tehetünk, de nincs éles határ.

Tisztelt Kollégám, Magyarországon inkább csak
nosztalgiával beszélnek a diólikőrről,
diópálinkáról, dióborról. Külföldön, például
Belgiumban, Franciaországban ezeket az
italokat ma is készítik. Tisztelt italkedvelő
Kollégám egy sor receptet is találhat az
interneten. De nem kell különleges receptekre
gondolni. Nézzük csak meg a baloldalt látható
pohár martinit! A közönséges kristálycukros édesítés helyett
cukorszirupban eltett zöld dióval ízesítették. Hiába, ezek a
kanadaiak - akik a képet közreadták - tudják, mi az a kulturált
italfogyasztás!
A diós italok túlnyomó többsége koranyári zöld dió, esetleg
diólevél felhasználásával készül. A "koranyári" jelző leginkább júniusit jelent. A dió tűvel
- mint lejjebb látjuk, zsákvarró tűvel - átszúrható legyen, vagyis héja még ne induljon
keményedésnek.
A zöld diót mintegy másfél hónapig borban, tömény italokban vagy tiszta szeszben
áztatják. Cukorral édesítik, fűszerekkel ízesítik.

Recept sokféle van, az ízlések különbözők. Szerintem az olasz diólikőr, a nocino a diós
italok legjobbika.

A délnyugat-francia diótermő tájon Correze megyében ma is él a diólikőrkészítés mestersége. A diótermelők Szent János (június 24.) és Szent
Magdolna (július 22.) között nagyobb mennyiségű (50-100 t) zöld diót
szednek, amikor a dió burka még vastagon leves. Egy, erre a célra
szakosodott italgyártó vásárolja fel a nagy mennyiségű zöld diót, és
ledarálja. Tömény szeszes italokkal (konyak, armagnac) elegyesen érleli,
fűszerezi, majd lepárolja. A sokféle receptet titkosan kezeli. A receptekben
több nemzedéknyi kísérletezés, gyártási tapasztalat rejlik.
Hogy a titokba mi is belepillanthassunk, közlöm, hogy diós italokat házilag a következő
receptek alapján készíthetünk.
Kezdjük egy mai francia parasztrecepttel a Pirreneusok tövéből. Denise aperitifje.
Különlegessége, hogy az alapanyag nem zölddió, hanem diólevél. Ötven diólevelet, egy
darabokra vágott narancsot és némi fahéjat kell egy liter pálinkában áztatni, két napig.
Aztán leszűrjük, hozzáöntünk egy liter vörösbort, és állni hagyjuk még két napig. Ezután
már csak egy kiló cukort és három liter fehérbort kell hozzákeverni, és némi állás után
megkóstolhatjuk diólevéllel ízesített borunkat. Hűtőben tartsuk, hogy zamata jól
érvényesüljön.

Dióbor
Milyen az igazi dióbor?

Az igazi dióbor európai specialitás. Amerikai, ázsiai, afrikai lakosoknak halvány
fogalmuk se lehet róla.
Így csodálkozott el egy amerikai turista, amikor a sötét, feketés itallal
kínálták francia földön: "Valódi nektárt ittam. Sima, gazdag íze volt,
hasonló a finom portóihoz, de annál több volt, valami egzotikum, talán
a vaníliától vagy szegfűszegtől, a tetejébe egy csipet keserűséggel."
DIÓBOR
Hozzávalók:
1 l jóminőségű vörösbor
40 db zöld diólevél
40 db kockacukor
1 pohár pálinka
A hozzávalók - lefedve - legkevesebb másfél hónapon át ázzanak össze. Közben időnként
ellenőrizzük. Ha letelt az ideje, szűrjük le. Hűtve fogyasszuk aperitifnek vagy libamáj
mellé vagy sütemények mellé.
FRANCIA DIÓBOR
Hozzávalók:
40 db, Szent János napja előtti zöld dió, amikor a dió vastag
tűvel még átszúrható
5 liter vörösbor
1 liter gyümölcspálinka
5 szem szegfűszeg
1 narancs lereszelt héja
1 rúd vanília
1 kg cukor
és még tehetünk bele 12 db egészséges diólevélkét is
A hozzávalók közül egyes fűszereket ízlésünk szerint el is hagyhatunk. A zöld diókat
negyedeljük el.
Nyolc literes üveg- vagy kerámiaedénybe öntsük össze a hozzávalókat, zárjuk le, és tartsuk
6-8 hétig hűvös, sötét helyen. Közben ha eszünkbe jut, időnként keverjük meg.
Az ízek összeérése után szűrjük a dióbort szűrővásznon át
üvegekbe. Feltétlenül kóstoljuk meg, és ha nem ízlésünk
szerinti, adjunk még cukrot hozzá. Továbbra is hűvös, sötét
helyen tároljuk.
Egyesek szerint elfogyasztásával meg kell várni a hűvösebb őszi
napokat, mások szerint legjobb azonnal fogyasztani.
MÁSIK FRANCIA DIÓBOR
Szedjünk 14 db kifejlett, de még puha (késsel vágható) zöld diót. Vágjuk négyfelé, és
öntsük 4 l 12°-os borba. Adjunk hozzá 1 l pálinkát és 1 kg cukrot. Tartsuk hűvös helyen -

pincében - 1-3 évig. Fogyasztás előtt szűrjük le.
HARMADIK FRANCIA DIÓBOR
Alapanyagként olcsó francia vörösbort válasszunk, ami zölddióval
feljavítható.
Hozzávalók 8 palackhoz:
35 db zölddió
7 palack száraz vörösbor, pl. Merlot
1 l vodka
4,5 csésze kristálycukor
Kalapáccsal üssük szét a zölddiókat. Tegyük őket egy akkora, széles
szájú üvegbe, hogy a 7 palack bor is beleférjen. Töltsük fel borral,
majd zárjuk le. Hűvös, sötét helyen tartsuk, 40 napig.
Ezután többrétegű textil-szűrőn keresztül szűrjük egy nagy, tiszta, száraz korsóba vagy
más edénybe, a diómaradványokat pedig távolítsuk el.
Töltsük a vodkát egy nem fém edénybe, és oldjuk fel benne a cukrot. Tíz percig
kevergessük, hogy biztosan feloldódjon. A cukros vodkát töltsük a borra, és keverjük jól
össze.
Az így felerősített bort palackba töltéskor újból szűrjük le, úgy, hogy egy merőkanállal
meregetjük szűrőtölcséren át. A palackokban hagyjunk néhány centi levegőt.
Parafadugóval, vagy más módon zárjuk le a palackokat.
NEGYEDIK FRANCIA DIÓBOR
Hozzávalók:
11 db "tejes" zölddió
2 l vörösbor
1/2 l fehérbor
1/2 l gyümölcspálinka
1 narancs
1/4 citrom
1/2 kg cukor
egy 5 literes üveg
A zölddiót vágjuk apró darabokra, tegyük az üvegbe. Öntsük fel borral, pálinkával,
cukorral, ízesítsük naranccsal, citrommal.
Hadd ázzon 4 hónapig, közben néhányszor keverjük fel. Eleinte, mondjuk két hétig napos
helyre is kitehetjük, utána talán jobb a fénytől védett tárolóhely.
Kávéfilteren, vagy más, szűrésre alkalmas textilanyagon keresztül szűrjük le, és
megkóstolhatjuk.
Képekben:

KÜLÖNLEGES FRANCIA DIÓBOR
Hozzávalók:
40 db zöld dió
5 l 13°-os vörösbor
2,5 g fahéj
1 vaníliarúd
2,5 g szegfűszeg
kevés tárnics
2/3 citrom
1 l erős (65°-os) pálinka
Szedjünk 40 db Szent János-napi zöld diót, amelyeknek a csonthéja még nincs kifejlődve,
és vágjuk apró darabokra. Helyezzük egy csappal ellátott üvegballonba (franciául tourie).
Adjuk hozzá a fűszereket. Öntsük fel 1 l pálinkával, és hagyjuk ázni 40 napig. Ezután
szűrjük le a keveréket, de ne újholdkor, akkor várjunk még egy hetet. Öntsük hozzá az 5 l
vörösbort és a cukrot. Újabb 40 napig hagyjuk érlelődni, és újból szűrjük le.
EGYSZERŰ DIÓBOR
(francia recept)
Szedjünk júniusban 24 db zölddiót, és egy liter
gyümölcspálinkában áztassuk három hónapig.
A negyedév elteltével szűrjük le, és a pálinkát öntsük fel 5 liter
száraz borral. Fehérrel vagy vörössel, mindegy. Ne felejtsünk el
egy kiló cukrot belekeverni és feloldani.
DIÓBOR, DIÓBUROK-PÁLINKA (broux de noix)
(francia recept)
Két kiló zölddióhoz öt liter 12 %-os vörösbort számoljunk. Öntsük fel a diót a borral, és
ízesítsük. Édesítsük egy kiló kristálycukorral, egy narancs héjával, valamint egy
kávéskanál tealevéllel.
Először naponta egyszer keverjük fel, egy hétig. Utána hat hétig nem kell hozzányúlnunk.
Ötven nap elteltével szűrjük le, és öntsünk hozzá egy liter 50 %-os
gyümölcspálinkát.
Ekkor üvegekbe töltjük, és tovább érleljük. Akkor lesz a legjobb, ha
még két évig érik.
A dióburok-pálinkához a dió zöld burkán kívül csak jó minőségű 50
%-os gyümölcspálinka kell. Nég-öt dió szép zöld burkát egy hónapig áztatjuk a
pálinkában, majd leszűrjük.
Édesíthetjük mézzel, akkor likőr lesz belőle, de édesítés nélkül is eltarthatjuk. Mindkét
esetben várjunk még félévet a fogyasztásával, ha igazán jót akarunk inni.

ÉS MÉG EGY FRANCIA DIÓBOR
Hozzávalók:
80 db zöld dió
2 l vörösbor
1/2 l 96°-os tiszta szesz
2 db narancs
1,5 kg cukor
A zölddiókat négyfelé vágjuk, a narancsokat feldaraboljuk. Az összes hozzávalót egy
üvegballonba rakjuk, lezárjuk, és kitesszük napos helyre. Ha módunkban áll, minden nap
megkeverjük.
Hatvan nap után szűrjük le, de palackozás előtt még egy hónapig pihentetjük.
SUZY DIÓBORA
Suzy július első két hetében szedett zölddiókat
használ dióborának elkészítéséhez. A magyar
éghajlaton jobb, ha június utolsó hetében
szedett zölddiókkal dolgozunk, mert akkor a
legjobb a minősége.
40 db zölddiót félbevágunk. Öntsük fel 5 liter jóminőségű
vörösborral, a bor minél erősebb, annál jobb. És még öntsünk
rá 1 liter 45-50°-os pálinkát. Adjunk hozzá 1 kg cukrot, egy
rúd vaníliát, sőt, egy tucatnyi diólevelet is! Fedjük le.
Legalább három hónapig hagyjuk állni. De ha elfeledkezünk
róla, és egy évig se vesszük elő, az se baj. Jó viszont, ha
időnként megmozgatjuk, már csak azért is, hogy a leendő
dióbor érezze, hogy a gazdája törődik vele. Meg fogja hálálni.
A dióbort úgy töltsük üvegekbe, hogy egy igen sűrű szövésű
szöveten szűrjük át. Vagy kávéfőzőhöz használt szűrőpapíron.
Szépen címkézzük fel! Például úgy, ahogy Suzy címkézi, ld. oldalt.
Természetesen ha a barátainknak is akarunk adni belőle, ez a mennyiség nem elég.
Annyiszor növeljük meg, ahány barátunk van.
És barátainknak is áruljuk el, hogy a dióbornak gyógyhatása is van. Vértisztító, tonizáló,
gyomorerősítő hatása. De csak a dióbornak, más boroknak nem!

MARIE DIÓBORA
(francia recept, étvágygerjesztőnek)
Hozzávalók:
30 db zölddió
3 l vörösbor
3/4 l pálinka
50 dkg cukor
A zölddiókat vágjuk apró darabokra.
Az összes többi hozzávalóval együtt tegyük egy 5 literes üvegbe, és
hagyjuk két hónapig állni.
Közben rendszeresen mozgassuk, keverjük meg.
Két hónap elteltével szűrjük le, és töltsük palackokba.
Várjunk a megkóstolásával további félévet, utána aperitivként fogyasszuk. Jóétvágyat!
Megjegyzés: Ízlés szerint vaníliával, fahéjjal, narancshéjjal, stb. is ízesíthetjük.
Házilag készített francia dióbor:

DIÓBOR BOR NÉLKÜL
(angol recept, 1954-ből)
Ez az igazi különlegesség, ilyen nincs máshol, csak Angliában.
Nem is zölddióból készül, hanem diólevélből. Igaz, elég sokból.
Hozzávalók:
1 l friss diólevél (kéretik nem lazán, hanem tömötten mérni)
1,25 kg cukor
0,5 kg méz
1 evőkanál citromsav
1 evőkanál friss élesztő
7 l víz
borélesztő
Forraljuk fel a vizet, és oldjuk fel benne a cukrot és keverjük el
a mézet. Amikor forr, vegyük le a tűzről, és merjük le a habot a tetejéről.
Egy lefedhető edénybe helyezzük a dióleveleket, és töltsük rá a forró cukros-mézes vizet.
Fedjük le, és hagyjuk állni egy napig.
Másnap szedjük ki a dióleveleket, és szűrjük le mustunkat. Tegyük bele, és keverjük el a
kétféle élesztőt és a citromsavat. Tegyük félre 5-7 napra.
Amikor az élesztő forrása lecsendesedik, töltsük át egy másik edénybe, és fedjük le, de
csak annyira, hogy a keletkező gáz eltávozhasson. Tartsuk meleg helyen, amíg a
gázképződés teljesen meg nem szűnik.
Ekkor töltsük át egy újabb, kiforrázott edénybe, és újból fedjük le. Tartsuk hideg helyen 6
hónapig, és néha ellenőrizzük. Végül palackozzuk ki, dugózzuk, és további 6 hónapig
tartsuk a palackokban, mielőtt elfogyasztanánk.
Tisztelt pedagógus Kollégám, Ön jobban tudja, mint én, hogy a magyar lakosság
szövegértése az egyik legrosszabb a világon.
De ez nem az én hibám.
Feltéve, de meg nem engedve, hogy a magyar lakosság nagyobb része csak a képeket
nézegeti a diós Képeskönyvből, most képregényben mutatom be a dióbor készítését.

A dióbor készítése nagy élmény.
Tisztelt borpancsoló Kollégám, magam is így voltam vele, de, látom, mások is, hogy az
ember nem tudja megállni, hogy közben ne fényképezzen. Annyira látványos.
Házilagos dióbor-készítés képei következnek, Belgiumból. Meggyőződésem, a képek több
információt hordoznak, mint egy semmitmondó szöveg.

Dióbor állandóan készül, még most, 2012 júliusában, amikor ezt írom, napjainkban is. Szó
szerint, még nincs kész, de augusztusban már leszűrhető lesz.

Manon készíti, aki most nyaral.
Mit tenne Ön, tisztelt ivós Kollégám, ha úgy járna, mint Manon? Elmegy nyaralni, és
mikor megérkezik, tessék elképzelni, - elképzelni is szörnyű, - a szomszédasszonya nem
kínálja meg aperitifként dióborral. Mert nincs.
Nincs mese, neki kell ugrani, akkor is, ha a dió már túlfejlett, fásodik.
Manon tehát amúgy mérgében nekiesett diót szedni, levelestől tépte le a fáról, annyira
sürgős volt neki.

Gyorsan szétcsapta a diókat.

Tizenkét darabot rakott egy nagyobb üvegbe, és felöntötte két liter 13 %-os vörösborral,
egyharmad liter pálinkával, félkiló cukorral.

Félárnyékba tette, negyven napra.

A negyven nap hosszú idő. És nyaraláskor úgyis van ideje az embernek. Hogy hasznosan
teljen az idő, dióbornak való címkéket készített. Tervezett, képszerkesztett, printelt és
vágott.

Szimpatikus ember ez a Manon.
Végül arról is jó tudnunk, hogy a dió barkavirágzatából barkabor készíthető, bár
receptem nincs a barkaborról.

Diópálinka
DIÓ PÁLINKA
Zilahy Ágnes Valódi magyar szakácskönyvéből
"Egy 3 literes bőszájú üvegbe tegyünk karikára vágott 20 gyenge zöld diót, 20 szem
szegfűszeget, két darab fahéjat és fél kiló czukrot. Ezeket kevés vízzel felfőzve, öntsük az
üvegbe és töltsük tele az üveget seprő, vagy törkölypálinkával. Az üvegeket időnként
rázzuk fel. Pár hét alatt össze érik; gyomor fájdalom ellen igen hathatós gyógyszer."
Mai diópálinka recept:
DIÓPÁLINKA (Valójában zöld dióval feljavított bármilyen pálinka)
A diópálinka alapanyaga olyan természetes gyümölcspálinka, aminek nincs erős, kiabáló
illata, íze, például nem felel meg a törkölypálinka. Ugyancsak ne használjunk
gyümölcsaromával készült nagyipari pálinkát se. A pálinkát széles szájú befőttes üvegben
a négybe vágott zöld dióra öntjük, hogy ellepje. Ízlés szerinti fűszerekkel fűszerezhetjük.
Az üveget lezárjuk, 2-3 hónapig állni hagyjuk. A leszűrt diópálinka tiszta zöldes-barna
színű, kellemes dióillatú és ízű. Étvágyjavító. Gyógyhatásáról a gyógynövény-fejezetben.
Megjegyzés: Készülhet más tömény italokból is, amelyeknek nincs túl erős, jellegzetes íze,
illata.
A diópálinka készítés képei:

VALÓDI ÁGYAS PÁLINKA
"Hozzávalók: 5 szem félbevágott zöld dió, 1 tasak sáfrány, 12 g ánizs, 20 g szagosmüge, 20
g szegfűszeg, 5 g kakukkfű, 20 g borókabogyó, 20 g szerecsendió, 5 g komló, 10 db tojás, 3
db rozmaringhajtás, 40 db galagonya, 0,5 kg virágméz, 10 g édeskömény, 20 g Benedek fű,
28 g gyömbér, 20 g borsmenta, 20 g fehérüröm, 20 g édes gyökér, 10 g kálmos gyökér, 2
csepp korianderolaj, 15 db csipkebogyó.
Ezeket az anyagokat 10 liter 50 %-os törkölypálinkában feloldjuk.
Egy hét után fogyasztható."
MÉZES DIÓPÁLINKA
Hozzávalók:
1 dl tiszta alkohol,
20 dkg puha zöld dió,
50 dkg virágméz,
1 dkg szegfűszeg,
1 dkg őrölt fahéj.

A diót váltott vízben többször átmossuk, nagyon apróra összevágjuk, és beletesszük az
alkoholba. Jól ledugaszolt üvegben legalább négy hétig hűvös helyen hagyjuk állni.
Ezután beleszórjuk a megroppantott szegfűszeget és a fahéjat. 5 dl vizet felforralunk,
belecsorgatjuk a mézet, de már csak egyet forralunk rajta. A tűzről lehúzzuk, és hagyjuk
teljesen kihűlni. A tetején képződött habot gondosan leszedegetjük. A diós-fűszeres
alkoholt (a diódarabkákkal együtt) jó nagy befőttes üvegbe tesszük, majd hozzáöntjük a
mézes vizet. Jól összekeverjük, és letakarjuk. Hűvös helyen két hétig érleljük, időnként
megkeverjük. Ezután először szitán, majd gézen vagy tüllön is átszűrjük. Kisebb méretű
palackokba töltjük, és jól ledugaszoljuk. Akár azonnal is fogyasztható.
Megjegyzés: Remek ízesítő fagylaltokhoz, krémekhez, de magában is különleges.
Viszonylag nagy alkoholtartalmú ital, gyerekeknek egyetlen cseppet se adjunk belőle!
HORVÁT ORAHOVICA PÁLINKA
Hozzávalók:
13-15 zöld dió
1 l pálinka
25-30 dg cukor
Június 24-e, a horvát naptár szerint Szent Iván napja előtti zöld
diókat szedjünk. Ezek különösen gazdagak C és Bvitaminokban, ásványi anyagokban (kálium, magnézium,
foszfor, vas). Ami a pálinkát illeti, az eredeti horvát recept
törkölypálinkát ír, szerintem jobb egy vegyes gyümölcspálinka.
A zöld diókat vágjuk negyedekre. Az összetevőket egy széles
szájú üvegben keverjük össze, zárjuk le, és tegyük a napra. Nyolc hét után mondhatjuk
késznek, ekkor szűrjük le.
HORVÁT ORAHOVAC PÁLINKA
Hozzávalók kb. 1 literhez:
8 db zöld dió
1 l vodka
8 db friss citromlevél
4 db friss narancslevél
1,5 csésze kristálycukor
1 kávéskanál vaníliás cukor
Későtavaszi zölddiókat használjunk, amikor a dióbél még éppen csak kezd
keményedni. Mossuk meg a zölddiókat, és vágjuk négyfelé vagy hatfelé.
Konyhai őrlőgéppel aprítsuk fel a zölddiókat, anélkül, hogy
meghámoznánk.
Mossuk meg a citrom- és narancsleveleket.
Az összes hozzávalót keverjük össze, és egy üvegben vagy zománcos edényben zárjuk le.
Tegyük ki napos helyre, ahol 40 nap - 40 éjjel állhat. Ha azt tapsztaljuk, hogy nincs
tökéletesen lezárva, és emiatt párolog, kevés cukorsziruppal töltsük föl.

A türelmi idő elteltével több réteg textilszövetből álló szűrőn szűrjük át. Töltsük palackba,
és zárjuk le.
Ennyi az elmélete az orahovicának, a gyakorlatban pedig a meleg dalmáciai
mészkőlépcsőre tszik ki az üvegeket érni, és amikor kész, megadják a rangját, és díszes
üvegbe töltik a horvátok.

Most pedig olyan italrecept következik, amelyekben nem a zöld dió, hanem a dióbél az
alapanyag.
NÉMET DIÓLIKŐR
Dióbélből úgy készítünk diólikőrt, hogy durvára vágott dióbelet egy hasas flaskában
(széles szájú flaskában) felöntünk annyi pálinkával, hogy ellepje. Ízlés szerinti
mennyiségben zselécukrot (befőző cukrot) adunk hozzá, szegfűszeggel és fahéjjal
fűszerezzük. Jól lezárjuk, hat hétre világos, langyos helyre (napos ablakpárkányra)
tesszük. Ezután a pálinkát - most már a likőrt - leszűrjük, palackozzuk, lezárjuk.
Fogyasztás előtt még néhány hétig pihentetjük.
A pálinkás dióbelet se dobjuk ki, hanem vaníliafagylalthoz vagy pudingokhoz használjuk
fel.
Német diósnapsz készítés képekben:

DÁN DIÓSNAPSZ
A dán snapszok világhírűek, de a diósnapsz kiemelkedik közülük. 4-5 éves
korában a legjobb, de már egy évesen is tökéletes. Színe a mahagónié, szebb,
mint a legszebb konyak.
Hozzávalók:
5-6 db júniusi zöld dió. Nagyok, hibátlanok.
1 l színtelen, nem ízesített, 40 %-os vodka
A megmosott zöld diókat vágjuk negyedekre, és helyezzük szorosan zárható,
tiszta üvegbe. Színtelen, 40 %-os vodkát töltsünk rá. Hagyjunk az üvegben a
vodka fölött kevés levegőt, és úgy zárjuk le.
Tartsuk öt hónapon át sötétben, szobahőmérsékleten (18-20 C°). Egy hónap
elteltével, de később is havonta egyszer vegyük le az üveg fedelét, és egy
kanállal kavarjuk fel, majd zárjuk vissza.
Az érlelési idő végén szűrjük át tiszta üvegpalackba, amit szintén szorosan
zárjunk le. A szűrés azért szükséges, mert a zölddiókból kivált olaj a snapsz
felszínén gyűlik össze. Nem káros, de leszűrve gusztusosabb.
Mielőtt fogyasztani kezdenénk, legalább még 7 hónapot várjunk, tehát jövő júniusban
bontsuk fel. Ekkor még egyszer szűrjük le, és ha nem sürgős elfogyasztani, várjunk
további négy évet vele. Megéri.
Fogyasztási tanács: Kristálypoharakból kínáljuk, szobahőmérsékleten. Akinek az
ízléséhez képest túl tömény ital a diósnapsz, az hígíthatja, de legfeljebb tízszeresére.
Viszont ha egyszer felhígítottuk, két héten belül meg kell inni, mert utána romlik az
állaga.
DIÓS KONYAK (amerikai recept)
Hozzávalók:
25 dkg füge
12 dkg kimagvazott datolya
13 dkg dióbél
egy csipet fahéj
1 kávéskanál vaníliás cukor
4 db kardamommag
1/2 citrom héja
5 dkg cukor
0,75 l konyak
A hozzávalókat öntsük össze egy üvegben a konyakkal. Jól zárjuk le, és tartsuk sötét
helyen három hétig. Szűrjük le, majd palackozzuk.
A diós konyak nemcsak kiváló ital, hanem különlegességénél fogva szívesen fogadott
ajándék is lehet.
DIÓVÍZ

A diópálinkát és a diólikőrt dióvíznek is nevezik, francia nyelven. Itt csak néhány képet
helyeztem el, a likőrkészítés ismeretei a következő fejezetben kaptak helyet.
(A reklámban a SERRES nem tévesztendő össze a seressel. Nem, sörrel nem jó a dióvíz.)

A dió lelke
Mint minden lélek, a dió lelke is hófehér. Nem az a sötétbarnás, feketés, mint - most
gondolkozom, hogy kinek a lelkét említsem, de nem vagyok lelkész, ezért maradok a
diónál, - a diópálinka. Víztiszta. Áttetsző. Mondható a dió esszenciájának is.
Németül Walnussgeist, idehaza a legismertebb a Juglans Hungária Kft Diólelke
készítménye. Receptje titkos, a Tisza grófok titka. De már többen is megfejtették. Egy
amatőr diólelke-készítő Kollégától megtudtam ugyan, de nem hatalmaztak fel, hogy
továbbadjam. Tisztelt szeszfőző Kollégám, lehet kísérletezni, rá lehet jönni a lélek
rejtélyére. A diólélek ugyanolyan dizájnos címkét érdemel, mint - mondjuk - a nocino. Az
alanti képen elfektettem, de csak a felvétel kedvéért, rögtön utána visszaállítottam, mert
minden cseppjéért kár lenne.

Ugye, igazam volt, megdöntve mutat jobban a diólelke.

Lehet, hogy a régi francia nyelvhasználatban az "eau de noix", vagyis a dióvíz valójában
diólelkének fordítandó? A dióvíznek nevezett ital régi-régi francia találmány. Pálinkában
áztatott zölddióból készült. Magát az italt nem ismerem, lehet, hogy nem sokban tér el a
mai diós italoktól, de a receptje megvan, itt olvasható. Nekem nem sikerült, mert a
régiesen írt francia betűket nehezen olvasom. Az 1700-as években írták.

WALNUSSGEIST német diópálinka
Az egyéb diópálinkáktól annyiban különbözik, hogy a diópálinka háromszoros lepárláson
megy át, és végül kb. 40 %-os szesztartalomra állítják be.

Diólikőr
Mutasson nekem, tisztelt patikus Kollégám olyan gyógyszert, ami egyben élvezeti cikk is.
Én mutatok, ez a diólikőr.

Gyógyhatása a zölddió hatóanyagaiból ered, azok közül is elsősorban a flavonoidokból, Cvitaminból, juglonból, tanninból. Egy szlovén vizsgálat (F. Štampar és társai) olyan
mennyiségű flavonoidot talált a diólikőrben, hogy az már gyógyszer-számba megy.
A diólikőrt legtöbbször zöld dióból készítik. Ritkaság, ezért először említem a dióbélből
készített spanyol diólikőrt.
Az eredeti spanyol receptet azzal az ajánlással tették közzé, hogy azt minden
feleségnek ismernie kell. Bizony.
Hozzávalók:
50 db dió bele, megdarálva
1 db fahéj, feldarabolva
1/2 db szerecsendió, apróra vágva
3 db szegfűszeg
1 l tiszta szesz
cukorszirup 1 l vízből és 70 dkg cukorból
A dióbelet a fűszerekkel egy befőttes üvegbe tesszük, felöntjük a tisztaszesszel, és lezárjuk
45 napra. Ekkor felnyitjuk, összeöntjük a cukorsziruppal, és újabb 25 napra lezárjuk. Ez
idő elteltével a likőr kész, már csak le kell szűrni papírszűrőn, és palackozni kell.
Most pedig a zölddiós likőrök jönnek.
DIÓLIKŐR
Hozzávalók:
50 dkg fiatal zöld dió,
tiszta szesz,
cukor szirup,
fahéj,
szegfűszeg,
szegfűbors,
gyömbér.

Elkészítése: A zöld diót megmossuk, felaprítjuk vagy összevagdaljuk és egy befőttesüveg
aljára tesszük. Felöntjük annyi tiszta szesszel, amennyi éppen ellepi. Beledobunk pár szem
szegfűborsot, 2-3 szem szegfűszeget, fahéjdarabkákat és durvára tördelt gyömbérgyökeret.
Az üveget bekötjük és 2 hónapig állni hagyjuk. Ezután leszűrjük, és ízlés szerint
cukorsziruppal hígítjuk, amit kanalanként keverünk a kivonathoz. Újabb két hónap
érlelés után palackozunk. Száraz, hűvös helyen tároljuk.
JOHANNA PARTZ DIÓLIKŐRE
Johannának diófái vannak, és egy sor
saját találmányú diós receptje. Nem
titkosak, a diólikőr receptje itt van
leírva, jobbra. Egyedül a Korn
kérdéses, de szerintem nem
gabonamagvakat, hanem
gabonapálinkát kell használnunk.
Más receptektől eltérően Johanna
kristálycukor helyett darabos
kandiszcukrot használ.
A likőr készítése hasonlít más
receptekre. A hozzávalókat darabokra
vágjuk, üvegbe rakjuk, vízzel,
gabonapálinkával töltjük föl, lezárjuk.
Három-hat hónap után szűrjük le, és
palackozzuk.
A címkézésról se feledkezzünk el, de csak egyedi tervezésű címkék jöhetnek szóba.
Johanna a diólikőr mellé saját sütésű diós kenyeret szokott kínálni.
A likőrkészítés menete:

ÍZLETES DIÓLIKŐR
Először dióesszenciát készítünk. 20 db, négyfelé
vágott zöld dióval megtöltünk egy széles szájú
üveget, és felöntjük viszkivel úgy, hogy a diót bőven
ellepje. Az üveget jól lezárjuk, 15-30 napig meleg
helyen, pl. napon tartjuk. Leszűrjük, palackozzuk.
(Ezt az esszenciát gyógyszerként lehet fogyasztani.)
Ha a zöld diót előzetesen 2-3 szegfűszeggel, kevés
fahéjjal és vaníliával, valamint narancshéjjal ízlés
szerint ízesítjük, valamint a leszűrt esszenciához
hozzáadunk 1/4 l vízben 1/2 kg cukorból főzött szirupot, kész az ízletes diólikőr.
DIÓLIKŐR, amely kivételesen nem zöld dióból, hanem dióbélből készül (német recept)
Hozzávalók, a pontos mennyiségek megadása nélkül, ízlés szerinti arányban: dióbél,
pálinka, cukor, szegfűszeg és fahéj.
A dióbelet vagdaljuk durva darabokra. A fűszerekkel, a cukorral és a pálinkával együtt
öntsük egy öblös üvegbe, és zárjuk le légmentesen. Tartsuk hat hétig világos, meleg
helyen. Azután szűrjük le és töltsük palackokba. Jól zárjuk le, és még egy hétig hagyjuk
pihenni, azután iható.
A pálinkás dióbelet ne dobjuk ki, jól felhasználható pudingokba vagy vaníliafagylaltba.
GYOMORKESERŰ ZÖLD DIÓBÓL
Kolozsvári Puskás Sándor receptje
Hozzávalók:
1 liter szesz (a 96 fokos az ideális, de a 86 fokos is használható),
30 szem zöld dió,
egy evőkanál kálmos gyökér,
fél szerecsen dió,
5 szem szegfűszeg,
egy kávéskanál ánizs,
egy kávéskanál fahéj,
egy kávéskanál kardamom (ez el is maradhat),
fél kilogramm cukor,
víz,
1 narancs héja feldarabolva.
Elkészítése: a zöld diókat felszeleteljük, egy uborkásüvegbe tesszük, és
ráöntjük a szeszt. A fűszereket kissé megtörve belérakjuk. Három hétig meleg helyen
tartjuk, és naponta vagy kétnaponként megkavarjuk, majd leszűrjük. A diót újra
felöntjük kevés vízzel (éppenhogy elfedje), egy-két napig így hagyjuk, hogy a víz kivonja a
maradék szeszt. Majd ezt is hozzáadjuk a többihez. A cukorból erős szörpöt készítünk,
csak annyi vizet teszünk, amíg a cukrot elfedi. Felfőzzük, lehűtjük és a leszűrt
diókivonathoz keverjük. Ízlés szerint állítjuk be a szesz erősségét és az édességet.
Üvegekbe szűrjük, és legalább egy hónapig tovább érleljük (egy év érlelési idő az ideális).

FRANCIA DIÓLIKŐR
20 db, darabokra vágott zöld diót egy liter gabonapálinkában négy hétig hagyunk állni
lefedve meleg helyen vagy kitéve a napra. Aztán két darab szegfűszeget, egy darab fahéjat,
kis darab vaníliát és fél narancs héját fél kiló cukorral felfőzünk 1/4 l vízben, és ha lehűlt,
hozzáöntjük a pálinkához. Leszűrjük.

HAMIS PORTÓI
Ha zöld dió helyett zöld dióburok az alapanyagunk, diólikőr helyett készítsünk hamis
portóit. Áztassuk borban hetekig, majd szűrjük le, a bort melegítsük meg, főzött
cukorsziruppal édesítsük. Íze mint a portóié.
BOSZORKÁNYLIKŐR ("LIQUORE STREGA")
Maga a recept is antik már, Giuseppe Alberti olasz borkereskedőtől tudunk róla, 1860-ból,
aki fűszerkereskedő apjától örökölte, de a receptet valószínűleg a bencés szerzetesek
őrizték évszázadokon át. Talán egészen a beneventói boszorkányos diófa idejétől, Barbato
püspök korától. A recept még ma is a család titka. Annyit lehet tudni róla, hogy több mint
70 összetevőből készített diólikőr.
Valószínű, a szükséges fűszereket ma már megvenni se tudnánk, tehát ne bánjuk, hogy
házilag nem készíthetjük el, mindenesetre Campaniában ma is kapható ez a boszorkányos
likőr.
Gyakori itáliai turistaútjaink egyikén vegyünk belőle, és így már itthon elkészíthetjük az
ugyancsak világszenzációnak számító Capri-tortát, a „Torta Caprese“-t. Hozzávalói:
- 30 dkg nagyon finomra darált mandulaliszt
- 20 dkg keserűcsokoládé, apróra reszelve
- 20 dkg vaj

- 20 dkg cukor
- 6 tojás
- 1/2 tasak sütőpor
- 2 evőkanál boszorkánylikőr
A vajat és a cukrot habosra keverjük, hozzáadjuk a tojást, és addig keverjük, amíg krémes
állagú nem lesz. Ekkor a mandulát és a csokoládét keverjük hozzá, majd végül a sütőport
és a boszorkánylikőrt.
Kivajazunk egy tortaformát, beletöltjük a nyers tortát, és 180 C°-on 50 percig sütjük. A
formából kivéve hűtjük le, majd meghintjük porcukorral.
Persze, a Capri-tortának is megvan a maga története. Al Capone-nak sütötte a
boszorkányos Carmine di Fiore, aki később bevallotta, hogy a lisztet izgalmában felejtette
ki a tortából.
Ha boszorkányos izgalomra vágyunk, kóstoljuk meg mi is!

Nocino, nocillo, nocello

A nocsino olasz diólikőr. Eredete ismeretlen, az idők homályába vész.
Származását Modena városának vidékére teszik.
A legismertebb legenda a nocino eredetéről a reneszánsz kori modenai
nemes Alberto Pio és Clelia Farnese házasságkötésével kapcsolatos,
amikor zenészek, költők, filozófusok és más szellemi nagyságok köztük bohócok is - zengték az esküvő fényes napjainak méltó
dícséretét. És közben megemlékeztek a felszolgált nocino-ról is.
Kiemelték, hogy különlegességét a holdfénynek köszönheti, amikor
Szent János éjjelén a hozzávaló zöld diót szedték. És a kristálykésnek,
amivel a zöld diót szeletelték.
A nocinót ettől az eseménytől kezdve látják el a felséges, mágikus jelzőkkel.
És ebből az időből ismert a nocino első receptje is. Eszerint a zöld diót Szent János napja
körül kell szüretelni, négy részre kell vágni, és fakalapáccsal kövön megtörni. 18-20 diót
kell lezárt üvegben egy liter tiszta szeszben áztatni, 3-4 hónapig. Langyos hőmérsékleten,
árnyékban. Ezután fél kilónyi cukorból és 7 dl-nyi vízből készített sziruppal kell
felengedni. Le kell szűrni, és még jó ideig pihentetni kell.
Ez az alaprecept. Az ízesítés, fűszerezés eltérő, az alaprecept szerint
már a diók eltételének másnapján fel kell az üveget bontani,
szegfűszeggel, citromhéjjal, fahéjjal kell ízesíteni, és vissza kell
zárni az üveget.
Ha Szent János éjjelén szedtük a diót, és másnap feldolgoztuk, a
nocino legkorábban november 3-án kóstolható meg.
Ez a recept többféleképpen módosítható, például az alábbi receptek szerint.
NOCINO DIÓLIKŐR (1. recept)
Hozzávalók:
30 db zöld dió
10 db szegfűszeg
1 citrom
1/2 l tiszta szesz
1/2 kg cukor
1/2 l víz
Ennek a likőrnek a titka abban rejlik, hogy a zöld diókat június utolsó
hetében kell szedni, amikor a diók héja még lágy.
A megmosott diókat egy törlőronggyal törüljük meg, vágjuk félbe, és
helyezzük egy lezárható befőttes üvegbe. vágjuk le a citrom héját, és a héjat tegyük
szintén az üvegbe. Adjuk hozzá a szegfűszeget, töltsük rá a tiszta szeszt. Jól zárjuk le, és az
üveget tegyük napos helyre 40 napig.
Az idő leteltével szűrjük le, és a cukorból, fél liter vízből készített - hideg - cukorsziruppal
öntsük föl. Újból szűrjük le, majd palackozzuk.

NOCINO DIÓLIKŐR (2. recept)
Hozzávalók:
30 db zöld dió
1 l vodka
1 széles citromszelet (kb. egy citrom negyede)
2 db fahéj
5 db szegfűszeg
2,5 csésze cukor
A megmosott diókat negyedeljük fel. (Vigyázat, fognak!) Tegyük egy széles szájú üvegbe,
és adjuk hozzá a többi hozzávalót. Tegyünk fedőt az üvegre. Az üveget naponta rázzuk fel,
egy hónapon át. Aztán szűrjük le, töltsük palackba a likőrt. Apró poharakban kínáljuk,
étkezés után.
A nocsinóval megöntözhetjük a vaníliafagylaltot. Mások a leszűrt diónegyedeket kisebb
darabokra vágják, sherryvel öntik le, és desszertként tálalják.
A nocsinónak lázcsillapító hatást is tulajdonítanak.
A nocsino változatának mondható a nocillo (nocsilló).
AROMÁS - VAGY SZÁZ FŰSZERES - NOCILLO
Hagyományos, tipikus olasz ital, amit csak házilag vagy kisüzemi
méretekben állítanak elő. Népi gyógyszer, egy alkalommal egészen
keveset, egy kupicányit isznak belőle. Az emésztőrendszeri bántalmakon
kívül fogfájásra is isszák. A felhasznált fűszernövények keserűsége az
alkohol hatására összetéveszthetetlen aromává válik, íze a maga nemében
egyedülálló.
A nocillo titka abban található, hogy a hozzávaló fűszernövényeket mind június 23-a,
vagyis Szent János előestéje előtt gyűjtik.
A következő recept Filumena néni receptje, aki mint idős asszony mindent tud a
nocsillóról, úgy is, mint aki egész életében készítette.
Hozzávalók:
1) 3 szőlőlevél
2) 3 naspolyalevél, amelyeknek a főerét ki kell vágni
3) egy csokor édeskömény
4) 3 fehér üröm levél
5) 3 babérlevél
6) kevés csillagpázsit levél
7) kevés centonorghe levél (a centonorghe nem szerepel az olasz nagyszótárban, de az
internetes keresők se hoznak be ilyen néven találatot; valószínűleg helyi, nyelvjárási név;
ha nem tudunk belőle beszerezni, azt javaslom, hagyjuk ki; szerintem nem veszi észre
senki)

8) 3 cseresznyelevél
9) 3 cédruslevél
10) 3 mentalevél
11) 3 mályvalevél
12) 3 mandarinlevél
13) 3 citromlevél
14) 3 narancslevél
15) 3 rutalevél
16) egy kisebb, éretlen citrom
17) egy kisebb, éretlen narancs
18) egy kisebb, éretlen mandarin
19) egy-egy csomag szegfűszeg, fahéj, szerecsendió
20) egy evőkanál árpa
21) egy evőkanál feketekávé
22) egy csomag kamillavirág
23) egy filternyi teafű
24) 50 db zöld dió
25) 2 l tisztaszesz
Egy nagyobb méretű befőttes üvegnek rakjuk az aljára az 1-23 szám alatt felsorolt
fűszereket, hozzávalókat.
A zöld diókat mossuk meg, törüljük le, és - a burokkal együtt - vágjuk négyfelé. Helyezzük
a fűszerekre, hogy lenyomja, ami úszna.
Töltsünk rá 2 liter tiszta szeszt, hogy ellepje. Hagyjuk 40 napig ázni, de időnként rázzuk
fel.
A 40 nap elmúltával az alkoholt öntsük át egy zárható üvegbe és zárjuk le.
A diókra és a fűszerekre öntsünk 7 dl vizet, és tegyük félre további 12 napra, mialatt a víz
megbarnul.
Ezután szűrjük le a vizet egy kis fazékba. Adjunk hozzá 70 dg cukrot, és gyenge lángon
melegítsük, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik. Hagyjuk kihűlni, és utána öntsük az
alkoholhoz. Végül a folyadékot vattázott gézen szűrjük le.
Palackozzuk, és pihentessük további 40 napig.

TOSZKÁN NOCINO
(olasz diólikőr)
Hozzávalók:
1,5 l 95 %-os vodka, gabonából
30 db júniusi zölddió
1 rúd fahéj
10 db szegfűszeg
20 szem babkávé
1 kávéskanál őrölt szerecsendió
3 csésze cukor
7,5 dl száraz vörösbor
Mossuk meg és vágjuk négyfelé a zölddiókat. Tegyük a zölddiódarabokat egy nagyobb, széles szájú üvegbe, és töltsük fel a
vodkával. Fedjük le. Naponta egyszer keverjük meg, 40 napon át.
Negyven nap elteltével adjuk hozzá a fűszereket, a babkávét is
beleértve. További 20 napon át minden nap keverjük meg egyszer.
Az érlelési idő letelte után egy kávéfilter-papíron keresztül szűrjük
át egy másik széles szájú üvegbe, és zárjuk le.
Forraljuk fel a vörösbort, öntsük hozzá a cukrot, és főzzük félóráig. Könnyű szirupot
kapunk így. Vegyük le a tűzről, hagyjuk kihűlni.
A szirupot öntsük, keverjük a dióízű vodkához, majd töltsük palackokba. Mielőtt
megkóstolnánk, hagyjuk még 2 hónapig állni. Idővel csak javul az íze.
Nehéz étkezés után ajánlott, gyomorerősítőnek, de fagylaltkehelyre is önthetünk belőle,
úgy is kiváló.
NOCELLO
Az olasz nocillo spanyol megfelelője a nocello. Receptjét még
nem tudtam felkutatni, de képe itt van. Biztatnám tisztelt
diólikőrt kóstolgató Kollégámat, ha előbb jut hozzá a nocello
receptjéhez, mint én, kérem, tegye mindannyiunk közkincsévé.
A nocino készítésével Amerikában is próbálkoznak. Amerikai
nocino:

Tisztelt Amerikába szakadt Kollégám, ne keseredjen el a szája íze a fenti diólikőrök
receptjeinek olvasgatásakor, miközben azon fanyalog, hogy a kontinens túlsó végébe,
Kaliforniába kell utaznia néhány szem zölddióért.
Nem, diólikőr feketedióból is készíthető, egy italfogyasztó már el is készítette, és
lefényképezte:

TITKOS DIÓS ITALOK
Érdekes diósnapszok, likőrök kaphatók Ausztriában, a magasságos Alpokban. Receptjük
hagyományosan osztrák, és azért titkos, nehogy más is készíthessen hasonlót.

Tényleg, az ötlet nagyon jó. Amikor házilagosan készítünk diós italokat, hiába követjük
pontosan a receptet, kétszer se sikerül egyformára. De mind jó.
Ezért a sok próbálkozás egyikére fogjuk rá, hogy tradícionálisan originális hungarikum.
És gyártsuk nagyban. De a receptet ne adjuk ki. A címkét írjuk székely rovásírással, ezzel
lepipáljuk a gót betűs osztrákokat.
Most már, hogy rendelkezünk kiváló diólikőrökkel, amelyeket a fenti receptek alapján
készítettünk, néhány, diólikőrből készült koktéllal is megismerkedhetünk.
SÁRKÁNYKOKTÉL
Egyenlő arányban mixeljünk össze diólikőrt, mandulalikőrt, vodkát és kávélikőrt, jéggel.
Pezsgőspohárban szervírozzuk, és apró nyársra tűzött cherry-s meggyel díszítsük.
OROSZ KOKTÉL
Felerész diólikőrt, felerész vodkát töltsünk egyenesen a pohárba, amelynek az alján sok
jég van. Az orosz koktél egyik változatában a koktélra tejszín is kerül.
"MODENA 71" KOKTÉL
Egyharmad diólikőrt egyharmad fehér mentalikőrrel, egyharmad brendivel mixeljünk el.
Rumos meggyel, narancskarikával, citromkarikával díszített pohárban szervírozzuk.

Egyéb diós italok
A diólikőr továbbfejleszthető, tojásos-tejszínes diólikőr készíthető belőle.
A kész, már leszűrt, ízesített diólikőrhöz tojásárgáját, tejszínt, vaníliakivonatot adunk.
Mintegy 3-3,5 dl diólikőrhöz három tojás sárgáját elturmixolva, mintegy 3 dl tejszínt
(poharas tejszínt, kávétejszínt vegyesen) és kevés vaníliaaromát. Még édesíthetjük ízlés
szerint, és felmelegítjük 60 C°-ra öt percre, majd 70 C°-ra egy percre. Újból
összeturmixoljuk, palackba töltjük, lehűtjük.
Nagyon gyenge diólikőrt kapunk. Ez a mennyiség megtölt egy hétdecis üveget, és még
marad egy kevés, azonnali kóstolásra.

Vagy ha nem tojással, tejszínnel, akkor naranccsal ízesítsük.

Görög diólikőrt, karidákit a Doriki cég készít, címkéje jobbra
látható.
Kiváló francia italok alapanyaga a diókopáncs is, „Brou de Noix”
és „Ratafia” nevű italok készülnek belőle.
Szokatlan, de előfordul, létezik olyan dióbor is, amihez nem kell
zölddió.
DIÓBOR DIÓLEVÉLBŐL (régi francia recept)
Hozzávalók 6 literhez:
15 dkg szép zöld diólevél
1 l 40°-os pálinka
5 l vörösbor
40 dkg cukor
Két hétig áztassuk a diólevelet a pálinkában, majd paszírozzuk át. A cukrot oldjuk fel a
borban, öntsük össze a pálinkával. A keveréket pihentessük egy hétig, utána szűrjük le,
töltsük palackokba.
A franciák a dióbél felhasználásával készülő dióbort is kitalálták, és az alábbi képpel
reklámozzák.
Jó lenne megtudni, hogyan készül, mert akkor nem kellene eurót kiadni érte.

A dió barkájából ugyancsak francia ital készül, a „vin de chatons”. A Poliénas községben
működő Polinoix cég készít barkabort, amit a következő képpel reklámoznak.
A barkabor készítési módjáról nincs tudomásom. De ígérem tisztelt borszakértő

Kollégámnak, behatóan fogom tanulmányozni.

Már találtam is egy receptet. Még nem kóstoltam, meg kell várnom a
dióvirágzást.
BARKABOR
(francia recept)
Hozzávalók:
50 db nyíló dióbarka
4 l bor
1 l pálinka
1 kg cukor
és ízlés szerint vanília, citrom
Vigyázzunk, a dióbarka április-májusban csak rövid ideig nyílik, és
csak 2-3 napig használható fel, virágporát kiszórva elöregszik.
Semmit nem kell tenni, csak a hozzávalókat összeönteni, a dióbarkát
40 napig áztatni.
DIÓSÖR
(francia ital)
Hát ez meg micsoda. Diósör? Ki hallott már ilyet?
De ha mondják, fogadjuk el.
Ha kínálják, akkor is, még ha nagyon furcsa is. Én is elfogadtam,
amikor kínálták.
Mit mondjak, nem egy különlegesség. Ugyanolyan íze van, mint bármelyik másik sörnek.

De azt hiszem, megfejtettem a titkát. Azért hívják diósörnek, mert a francia diótermő
vidéken főzik, ott, ahol minden a dióról szól. Ha nem a dióval reklámoznák, nem lenne
sikere.
Ennyi.

Talán meglepődik tisztelt alkoholista Kollégám, de szerintem ihatunk alkoholmentes diós
italokat is. Ilyen például a dióhéj-tea, vagy Johanna nyári üdítőitala. És a többi.
A dióhéj-tea nógrádi és szabolcsi falvakban egyaránt ismert. A diótöréskor megmaradt tiszta - dióhéjat teának teszik fel, és addig főzik, amíg a tea kellő világos színt nem kap. A
dióhéj-teát nem gyógyszerként, hanem az indiai tealevélből készített teával azonosan
isszák. Íze nem hasonlít a dióbélre, kellemesen, enyhén csersavas.
Johanna Partz kiváló nyári üdítőitalt talált ki, amit bárki azonnal elkészíthet. Mikor
igyuk? Az ideihez hasonló esős júniusokon, amikor hiába akarunk nyaralni, az állandó
eső miatt nem tudunk a nyaralóból kilépni, még üdítőért se. Csak a kertbe kell kilépni, a
diófáig, és néhány szép levelet kell szednünk.
Ha teát főzünk belőle, melegen, langyosan, hidegen ihatjuk, és a fanyarságát kevés mézzel
oldhatjuk. Kiváló, és egészséges is.

DIÓS UBORKATURMIX
(francia recept)
Hozzávalók 6 személyre:
1 közepes méretű uborka, apró darabokra vágva
2 gerezd fokhagyma, a töve nélkül
1/2 kávéskanál só
10 dkg dióbél
4 dkg száraz kenyér
2 evőkanál dióolaj
4 dl joghurt
1,2 dl hideg víz
2 evőkanál citromlé
kevés kapor
dióbél
étolaj
Robotgépben mixeljük össze a diót, a száraz kenyeret, a dióolajat, a fokhagymát, sót.
Pürészerű állagú keveréket kell kapnunk.
Öntsük a keveréket egy tálba, öntsük hozzá a joghurtot, és keverjük bele az apróra vágott
uborkát is.
A citromlevet is keverjük bele, és annyi hideg vizet, hogy folyékony legyen.
Szervírozásig tartsuk hidegen. Akkor töltsük poharakba, poharanként szórjuk meg kevés
dióbéllel, csöppnyi kaporral, és csöppentsünk rá némi étolajat.
A diótej pedig azoknak való, akik nem szeretik az alkoholt, de azoknak is nagyon jó, akik
tej- és tojásérzékenyek.
DIÓTEJ TEJ- ÉS TOJÁSÉRZÉKENYEKNEK
Hozzávalók:
1 csésze dióbél
3-4 evőkanál méz
1 teáskanál szárított vanília őrlemény
4 csésze víz
A hozzávalókat előbb egy csésze vízzel turmixoljuk el, majd öntsük bele a többi vizet is, és
újból keverjük meg. Készen is van, iható.
KEFÍR DIÓVAL, PITYPANGGAL
(orosz ital)
Hozzávalók 2 személyre:
10 dkg darált dióbél
3 dl kefír
1 dl tej
8 g apróra vágott gyermekláncfű virág
8 g apróra vágott gyermekláncfű levél

A kefírhez forró tejet öntünk, beleöntjük a darált dióbelet, a vagdalt gyermekláncfüvet.
Három percig mixeljük.
NÉMET DIÓKOKTÉL:
Hozzávalók:
15 dkg érett őszibarack
8 dkg dióbél
száraz pezsgő
Az őszibarackot a dióbéllel mixerben elpürésítjük. Felöntjük a száraz pezsgővel, és a
mixerrel megkavarjuk. Azonnal ihatjuk.
DIÓPÁLINKÁS KÁVÉ
Hozzávalók:
0,4 dl diópálinka
2 kávéskanál cukor
1 csésze forró, erős kávé
Ír kávéként fogyasszuk.
PORTÓI BOR FEKETEDIÓVAL
Hozzávalók:
1 liter homokszínű portói bor, melegítve
0,5 kg feketedió-bél
10-15 dkg feketedió levél, megfőzve, lehűtve
Főzzük rövid ideig a diólevelet, majd hűtsük le hideg vízzel. Csöpögtessük le, töröljük le
papírtörlővel.
Pirítsuk meg a dióbelet, majd a tűzről levéve öntsük hozzá a meleg portóit, és tegyük bele
a főtt levelet. Fedjük le, és hagyjuk egy napig meleg helyen állni. Aztán tegyük félre egy
hónapra.
Leszűrés után fogyasztható a feketediós portói.

Néhány ételrecept diós italokkal
A legfontosabb kérdés az, hogy mire csúsznak a legjobban a diós italok.
Természetesen, sós italkorcsolyára.
Vizet forralunk, és ha már lobog, beledobjuk a héjától megtisztított diót. Az újraforrástól
számított három perc múlva levesszük a fazekat a tűzről, és a diót azonnal leszűrjük. Egy
tepsi aljában elterítjük, megszórjuk finomra szitált sóval, majd sütőben mérsékelt tűzön
gyengén megpirítjuk. Közben forgassuk át egyszer-kétszer, nehogy véletlenül megégjen.
Só helyett használhatunk egyéb fűszereket, például őrölt fehérborsot vagy más ételízesítőt,
ízlés szerint adagolva.

Miután ittunk, ehetünk is. Jöhetnek a dióitalos ételreceptek.
DIÓS CSIRKESZELETEK
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg szárnyas hússzelet
20 dkg gomba
1 hagyma
8 dkg dióbél
0,5 dl dióbor
5 dkg tejszín
1 evőkanál narancslé
6 dkg vaj
só, bors
Daráljuk apróra a dióbelet. Tisztítsuk meg és vágjuk apróra a hagymát. Mossuk meg és
vágjuk vékonyra a gombát. Ugyancsak vékony szeletekre vágjuk a húst. A hússzeleteket a
vajon 5 percig süssük. Kavarjuk meg, sózzuk, borsozzuk. Mikor a hús aranyszínű, adjuk
hozzá a hagymát, süssük, amíg üveges nem lesz. Adjuk hozzá a dióbort, a narancslevet, a
diót, a gombát. Gyenge tűzön öt percig főzzük. Adjuk hozzá a tejszínt, sózzuk, borsozzuk,
(már megint? nem lesz ez túl sok?) keverjük. Fedjük le és hagyjuk öt percig főni.
KACSA ALMÁVAL, DIÓVAL
Hozzávalók 4 személyre:
40-50 dkg kacsaszelet
20 db feles dióbél
4 db Golden alma
0,5 dl tejszín
0,5 dl diólikőr
só, bors
Az almákat hámozzuk meg, szeleteljük fel. A kacsahúsról a zsírt szedjük le, csak kevés
maradjon rajta. Sózzuk, borsozzuk. Egy nem odaégős edényben a szeletek mindkét oldalát
2-2 percig pirítsuk, előbb a zsírosabb oldalát. A kacsaszeleteket az almával együtt tegyük
előmelegített sütőbe, az előbbi edényben maradt zsírt is öntsük rá. 8 percig süssük.
Tartsuk langyosan, öntsük rá a tejszínt és a diólikőrt. Forrásig melegítsük. A dióbéllel
csak tálaláskor díszítsük.
KENYÉRSZELETEK SAJTKRÉMMEL:
A sajtkrémes kenyérszeletekhez nem kell pontos recept, inkább fantázia.
Krémsajtból és kemény sajtból diólikőrrel sajtkrémet keverünk, amit
pirított kenyérszeletekre helyezünk. A tetejére szép dióbelet teszünk.

A DIÓFA EZOTÉRIÁJA
A diófa a kiegyensúlyozottság jelképe. Kínai írásjel diófából:
ping.
Mottó:
"Isten diót adott, de nem törte föl."
(Goethe)
Vázlat:
Álomfejtés
Diófa-horoszkóp
Szent fa
A diófa a boszorkányok fája
A beneventói boszorkányfa
Kozmikus jelkép
Szerelmi, termékenységi jelkép
A fény jelképe, keresztény jelkép
A bölcsesség jelképe
A halál jelképe
Közmondások, népi bölcsességek
Védikus tanok
Hiedelmek, babonaságok, jóslások és egyéb hülyeségek

Álomfejtés
Tisztelt diószerető Kollégám, az álmok nem hazudnak. Például ha
dióval álmodunk, azt jelenti, szeretjük a diót. Vagy mégsem?
Erre szolgál az álomfejtés.
A diós álom személyiségünkről árulkodik. Azt jelenti, belülről
értékesek vagyunk, ha ez kívülről nem is látszik. Mert igazi
értékeinket páncéllal zárjuk el a külvilágtól. A magunk köré
épített diópáncél megvéd minket.
De sajnos, korlátoz is. Teljesen védettek vagyunk, de csak börtönünkben. Belül teljesen
szabadok vagyunk, ha a külvilágtól eltekintünk, és arról nem veszünk tudomást.

Nagyok vagyunk! Akkorák, hogy betöltjük teljes világunkat. Világunkban nincs is más,
csak mi.
Csak valaki ránk ne törjön, mert akkor vége az egésznek.
Van másféle álomfejtés is a dióról, de annak még ennyi értelme sincs.
Az álmoskönyv szerint:
Dió: jó szervezőkészség, előrelátás.
Dióhéj: feladat.
Dióbél: megoldasz, alkotsz, létrehozol valamit.
Nők álmában: terhesség; férfiálomban: nyugalom utáni vágy; fáradtság.
Aranydió: kisajátítása valakinek. Anyák álmában: nemcsak az első, hanem az egyetlen
akarsz lenni gyermeked érzelmeiben.
Dehát a tudomány és a technika fejlődése megállíthatatlan. Ésszel se tudjuk mindig
követni.
Ma már például létezik az on-line álmoskönyv is, ami jelenlegi ismereteink szerint a
csúcs. Ebben a következők olvashatók:
Diómagot enni, kit szépen meghámoztak: meggyőzi azokat; kik gonoszt kívánnak.
Diót, mandulát, barackot és egyéb efféle gyümölcsöket egészen megenni akarni:
visszavonást és háborúságot jegyez.
Nagy dió: rosszul fizetett munka.
Diófa: szép jövedelem.
Dióbél: ünnep.
A lipcsei könyv szerint: dió: mulatság.
Diót feltörni: jó alkalmat felhasználni.
Dió (hámozva): diadal.
Diót enni: barátság jegye is.
Diótörő: megtréfálást mutat.
Dió újholdkor: nehéz gondolat, amellyel nem merünk foglalkozni.

Diófa-horoszkóp
Mottó:
„Az a benyomásom, hogy egy diófa reinkarnációja vagyok.”
(John Gordon diótermesztő, kutató, szakíró)
Tisztelt Kollégám, ha már ennyi mindent megbeszéltünk a
diófáról, és mindketten úgy véljük, természetét kellően
ismerjük, hadd tegyem fel Önnek a kérdést:
Nem találja-e úgy, hogy az Ön természete hasonlít a diófa
természetére? Már csak azért kérdem, mert úgy tapasztaltam,
aki kellően hosszú ideig foglalkozik egy élőlénnyel, megtanulja
és átveszi tulajdonságait, hozzá hasonul. Nemcsak arra
kívánok utalni, ami közismert, hogy akik hosszú ideje
házastársak, egyre inkább hasonlítanak egymásra, vagy hogy a

kutya gazdája úgy néz ki, mint a kutyája, ezek mindennapos esetek, hanem a foglalkozás
körében bekövetkező hasonulás is jellemző.
Máig előttem vannak egyetemi tanáraim, akik az állattenyésztést oktatták. Ócsag tanár úr
lófeje és szikársága egy megbízható igáslóra emlékezetett, Nyerges tanár úr piros-fehér
foltos bőre, lassú, himbáló járása és kényelmes mozdulatai egy magyartarka tehénéi
voltak, Fekete tanár úr lekerekedett vonásai pedig egy berkshire-i sertést juttattak az
ember eszébe.
Ön gyökeret eresztett-e már a diófa-tudományokban, és tudását kiterebélyesítette, magas
koronává fejlesztette-e? Törzse kellően erős-e, hogy a viharoknak ellenálljon, és
tudásának gyümölcsét széthinti-e környezetében?
Ha igen, akkor Ön igazi diófa-típus.
De vannak másféle diófák is.
Diófa-tulajdonságúaknak mondják Columbust,
Dosztojevszkijt, II. Erzsébet angol királynőt, Annie Girardot-t,
II. Katalin orosz cárnőt, Kantot, Paganinit, Picasso-t, Anthony
Quinn-t, Shakespeare-t, Barbara Streisand-ot.
A diófát ősidők óta figyelik az emberek, és emberi
tulajdonságokkal ruházzák fel.
A kelta papok, a druidák az április 21-30-ig és október 24-től
november 11-ig születetteket tartják diófa-típusú embereknek.
És mogyoró-típusúaknak.
Az ilyenkor születettek életfája a diófa, talizmánja pedig a jobboldalt látható életfakarkötő.
Persze a druidák természetvallása már régen letűnt. Manapság ugyan újra divat a fahoroszkóp, terjesztik is rendesen minden nyelven, nemcsak kelta, hanem ógermán
horoszkóp néven is, de ez már nem az igazi.
A diófa kelta horoszkóp-beli jellemének autentikus illusztrációja Nandy King
tintafestménye.

A mai életben az a divat, hogy az embereknek a társaséletben, a családi életben, a
szexualitásban megnyilvánuló rossz tulajdonságait vetítik ki a diófára. Szegény diófa,
szegény emberek!

Lám ilyenek vagyunk, ha jellemhibáinkat a diófára fogjuk. Tényleg ilyenek lennénk?
Csak magunkra ne ismerjünk!
Tisztelt Kollégám, válogathatunk a ránk illő horoszkópokban. Azt javaslom, azt fogadjuk
el, amelyiket tényleg jellemzőnek érezzük.
Orosz horoszkóp:
A Diófa szemében a természetesség nem érték. A stílus fontos a
számára, a finoman kimódolt manérok. Ugyanakkor a tényleges
tettekben bátortalan. A Diófa személyisége ellentmondásokból áll.
Szeszélyes. Agresszív. Egoista. De ugyanakkor vendégszerető és
bőkezű is.
Ugyanannyira tud lojális és hűséges lenni, mint állhatatlan. Soha nem ismerhető ki, hogy
fog cselekedni ilyen vagy olyan esetben, és soha nem tudhatjuk, hogyan közelítsünk hozzá.

Képes minden alap nélkül megharagudni, a barátságot, a szerelmet megszakítani. Néha
maga is szeret szenvedni, de sokkal nagyobb örömmel gyötör, szenvedtet másokat. A maga
körül lévő helyzeteket okvetlenül össze kell bonyolítania. Kínzó szükségét érzi saját
kizárólagossága állandó kimutatásának. Féltékeny. De nyájas, szivélyes, barátságos is.
A Diófa nem kiegyensúlyozott. Ha szereted őt, baráti viszonyba kerülsz vele, légy
állandóan felkészült a váratlanságra. Csak akkor foglalkozz vele, ha úgy érzed,
ellenállhatsz befolyásának, ellenkező esetben teljesen alávet téged akaratának.
A Diófa az életben nagyléptékű stratéga tud lenni. Szándékainak következményeit jól fel
tudja mérni, álnok tettekre is ragadtatja magát, nem tartják vissza felesleges lelkiismereti
aggodalmak. Környezete gyakran kényszerül gyors tetteihez alkalmazkodni.
Ugyanakkor kifejezetten jámbor, mulya Diófa-emberekkel is találkozni.
Arra törekszik, hogy élete rendkívüli legyen. Nem fél a kockázattól, nem akar tetszeni,
nem ismer kompromisszumot, nem jár kitaposott ösvényeken. A Diófának sok barátja
szokott lenni, ugyanakkor sok ellensége is. Csak magának számol el. Csak azzal
foglalkozik, hogy megőrizze saját függetlenségét, elkülönült fennségességét.
Néha különös, különösségét nem lehet nem észrevenni, és számolni is kell vele.
A Diófa vonásai: Határozottság, megfigyelőképesség, szervezői képességek.
Német horoszkóp:
A Diófa meleget áraszt. Védi a házat és környékét. Növekedésével egyre inkább.
Ha alaposan meg akarod ismerni magad, keresd egy Diófa társaságát. És akkor is, ha meg
akarsz tanulni nemet mondani. A Diófa ebben segítségedre lehet. Meglátod, segítségével
rejtett képességeket fedezel fel magadban.
A Diófa az ellentétek személyisége. Végletekig tűrőképes, keresi és megtalálja az élet
sóját, fűszerét. Szenvedélyes. Újabb, tágabb szellemi horizontokat kutat. De nehéz partner
is egyben.
A Diófa embere állhatatos. Ő az, aki betartja, amit ígér. Hűséges a bajban is.
Előrelátó. Zseniális stratéga. Ambíciói határtalanok. Nem is ismeri a határokat, mint
olyant.
Kiismeri magát a világban, megtalálja benne a maga helyét. És mindig megtalálja, hogy
érje el, amit akar.
Ő akar rendelkezni mindennel.
Mivel nagyon különbözik a többi embertől, reakciói mások számára váratlanok,
kiszámíthatatlanok.
A szerelemben is végletes. Végletesen szeret, a halálon túl is, ugyanakkor a maga számára
is végletes szerelmet követel meg. Féltékeny.

A Diófa emberei rendkívüli emberek. Hajlíthatatlanok, makacsok. Kemények, de - mint a
dió - belül édesek.
Francia horoszkóp:
A Diófa kizárólagosságra törekszik, és féltékeny. Gyöngéd és hirtelen haragú, de
semmiképpen se mondható kiegyensúlyozottnak. Vigyázz, ha találkozol vele, mert
kellemetlen meglepetésekben lehet részed.
A Diófa társaságában senki sem unatkozik.
A Diófa védelmében ne pihenj el, mert megbetegszel.
A Diófa intelligenciája kiterjedt és egyetemleges. Számító, és kíméletlenül gyakorlatias.
Zseniális stratéga. Egy pillanat alatt képes megigézni, elbájolni környezetét. Kiváló
tervező, és ért az idő jó kihasználásához. Született szervező. De kérkedik is ezzel.
A Diófa kétarcú. Lehet raffináltan affektált, ugyanakkor súlyosan goromba. De egyik arca
se természetes. És akár mesterkélt, akár faragatlan, sajátos légkört teremt maga körül.
A Diófa valójában egy nagy gyáva. Gyáva, de veszélyes.
A Diófa személyisége teli van ellentmondásokkal. Jelleme rossz, szeszélyes, agresszív,
egoista, sőt, egy kissé kegyetlen is. Tud bőkezű, vendégszerető, nemes jellemű is lenni,
nagy ideákkal. Barátságát, szerelmét váratlanul, bármiféle logika nélkül is képes
váratlanul odaajándékozni vagy megvonni.
Egyszer nemeslelkű, máskor becstelen. Hűséges és állhatatlan. Ezekben a kérdésekben
maga sem lát tisztán.
Sose lehet tudni, hogyan közelítsünk hozzá. Szeszélyes. Sír és mosolyog egymás után.
Nagy örömmel bonyolítja össze környezetének ügyeit, de valójában mindig kézben tartja a
kibontakozás szálát.
Szórakozik másokkal, de maga is szórakoztató.
A Diófa sorsa rendkívüli. Sok barátja, ugyanakkor sok ellensége is van. Válogatott
udvartartással szereti körülvenni magát, akikre hatással lehet. Ugyanakkor nem akar
öncélúan tetszeni. Kompromisszumot nem ismer. A járatlan utakat keresi. Nagy szíve
ellenére magányos marad.
Szerelmi élete a magasságok és a mélységek váltakozása. A derű és a szenvedély
váltakozása. Képes gyorsan kiábrándulni, és fontosabb számára, hogy csodálják, mintsem
hogy szeressék.
Szexualitása egyszer végletekig hevített, másszor pedig egyszerűen nem létezik. Van,
amikor csak kellemes élményre vágyik, máskor pedig tüzes.
A Diófa nem hátrál meg, sikert akar elérni. Ha vannak is aggályai, elfojtja azokat.
Vigyázz a Diófával, mert könnyen az árnyékában végzed!

Svájci horoszkóp:
A Diófa a szenvedély fája, amint a mellékelt ábra is mutatja.
Engesztelhetetlen. Meglepő. Ellentétekkel telített. Gyakran
egoista, képes agresszivitását kimutatni.
De ugyanakkor nagylelkű, bőkezű.
Széles horizontok nyílnak számára.
Reakciói kiszámíthatatlanok, váratlanok, spontánok.
Ambíciója határtalan. Merev. Semmiféle rugalmasságot nem képes felmutatni. Nehéz
partner.
Kissé közönséges, nem mindig szerethető, de gyakran csodált.
Páratlan stratéga.
A hangulat embere, és nagyon féltékeny.
Kompromisszumra képtelen.
Amerikai horoszkóp:
A Diófa-típusú emberek nagyra értékelik saját személyes terüket. Romantikusak,
művészek, írók, filozófusok, akik egyedül és csöndben alkotnak. Magányosak. A helyüket
keresik, ahol otthon lehetnek. Együtt szenvednek az elnyomottakkal. Nagyon érzékenyek.
Szeretik a kisgyerekeket, az állatokat, és általában az ártatlanságot.
Energiájuk a filozofálgatásban merül ki. A bölcsesség gyöngyeit termik, amiket időről
időre elszórnak maguk körül, azok körében, akik értékelik őket.
A Diófa-típusúak az egészség, a higiénia, a szellemi erő, a vágyak emberei.
A négy őselemből ők a tűz emberei. Kedvenc színük a sárga, égitestjük a Nap. Férfias
típusok.
A Diófa képes lelassítani a végzet eljövetelét.
Az igazi kihívás a Diófa számára, hogy mit tegyen, ha élete negatívumokba ütközik. Ha
személyes terét, köreit zavarják, méltósággal tűr és vár. A türelem a Diófa legnagyobb
erénye. Életereje erős, kitart a hányattatások, fizikai megpróbáltatások idején. Képes
passzívan ellenállni a viharoknak, és átlát a káoszon.
Mentális ereje, beleérző-képessége lenyűgöző. Félelem nélkül vág bele mindenbe.
Szellemileg nyílt, mások iránt is. Segít másoknak is tapasztalatokat, bölcsességet szerezni.

Hazai horoszkóp:
Nálunk a diót a mogyoróval azonosan jellemzik. Mindkettőt a
kígyóval hozzák összefüggésbe, azt pedig a bölcsességgel.
Valóban, a kemény koponyán belül rejtőzik a bölcsesség.
Eleink a mogyorót termékenységjelképnek tartották. A dió ebben is
a rokona. Ez utóbbit pl. a zsidók afrodiziákumnak tartották, a
latinok pedig a házasságkötéssel hozták vallásos kapcsolatba.
Ennek is jelképes oka lehetett; talán az, hogy a héjának két fele oly
szorosan összeforrt. A népdal is “diófa levelin termett” szerelemről
énekel, a szólás pedig úgy tartja, a vadházasságban, tiltott szerelemben élők ”diófa alatt
esküdtek”. Dió és mogyoró egy időben érnek, így sokszor a népdalokban is együtt
szerepelnek:
“Ne higyj a legénynek,
A tüzes lelkének,
Mert meg tudja csalni
Gyermekit embernek.
Zörgő mogyoróval,
Csattogó dióval,
Selyem szalagjával,
Sűrű hazugsággal.”
A diófa egoista, hajthatatlan, sőt néha kifejezetten agresszív. Már kora ifjúságában saját
útját járja. Erről senki sem tudja letéríteni.
Szellemi horizontja tág, szinte a lehetetlent akarja. Reakciója spontán. Mérhetetlen
becsvágya sokszor rugalmatlanná teszi. Gyakran ébreszt ellenszenvet másokban.
Személyiségét azonban ennek ellenére sokan csodálják. Az olcsó népszerűség nem az ő
kenyere. Zseniális stratéga, sokoldalúan intelligens. Szorgalmas és igyekvő.
Vágyik a változatosságra, kalandokra, de mivel gyökerei mélyek, mozdíthatatlan.
Állandóan kiéhezett a csodálatra, elismerésre.

A szerelemben roppant szenvedélyes. Akinek egyszer igent mondott, ahhoz abszolút hű és
alkalmazkodó. Féltékenysége azonban állandó problémaforrás.
Ha a házasságán erőt vesz az unalom, szenvedélye újra lángra lobban, és új partner után
kutat.
Almafa - Diófa:
Egy kölcsönös szimpátiával kezdődik a kapcsolat. Lassan
melegednek egymás iránt. A Diófa konokul harcol a másik
elismeréséért. A Diófának mindig és mindenhol lesz ideje a
szerelemre. Szenvedélyes szerető. Nem ismer tabukat. Boldog az
Almafa, mely karjaiban fekszik. Csak féltékenységét fel ne keltse,
ugyanakkor arra is vigyázzon, hogy szeretetéhségét titkolja a
Diófa előtt, mert különben unalmassá válik számára. Akkor
szerez igazán örömet a Diófának, ha nemcsak azt bizonyítja,
vonzó, érdekes és kedves, hanem azt is, hogy 100 százalékig
partnere mindenben. A szerelemben a Diófa teljes kapitulációt
vár. Az önzetlen és önfeláldozó Almafa teljesen felkínálja magát.
Mindketten szívesen vannak otthon. Az Almafa jobban teszi, ha a karriervonalat átengedi
a becsvágyó Diófának.
Fenyőfa - Diófa:
Ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljenek, a kezdő lépést mindig a
Diófának kell megtennie. Miután alapos vizsgálatnak és tesztnek
vetették alá egymás tulajdonságait, sok közös vonást fedeznek fel
a másikban. Amíg a fenyő nagyobb súlyt helyez a külsőre, a szép
ruhára és megjelenésre, a Diófa számára fontosabb a belső szépség
és erő. Mindkettő kitartó, szorgalmas és házias. A társasági élet
csak periférikusan érdekli őket. Analitikusan, érzékenyek,
sebezhetők. A diófa tulajdonosi szemléletét és féltékenységét úgy
kell tekintenie a Fenyőfának, mint a szeretet és ragaszkodás
megnyilvánulásait. A Diófa kötődő és gondoskodó. Ha
összefognak, szép tulajdont és hatáskört képesek elérni anélkül,
hogy kapcsolatuk kárát látná. Erről a fantáziadús Diófa
gondoskodik, hiszen szinte egyik fa sem képes a szenvedély lángját úgy szítani, hogy
mindig újra és újra felizzon. Ezért nem csoda, ha tartós és megelégedett
partnerkapcsolatban élnek.
Ciprusfa - Diófa:

A ciprus önálló, független, a diófa viszont mindig mindent
kontrollja alatt akar tartani. A diófa határtalan ambícióját a
ciprus viszonyulása letörni igyekszik, a ciprus napi "show"műsora viszont a diófából valóságos dührohamot vált ki. A diófa
erősen érzelmes, s minden jóleső könnyedség irritálja.
Gyanakvással figyeli a ciprus minden lépését, s nem szűnő
féltékenységével nagyon gyorsam messze űzi, úgyhogy a ciprus a
legközelebb álló fa karjaiban talál menedéket. Kapcsolatuk
mindenesetre addig tart csupán, amíg a ciprust a diófa sokszínű és
mély érzelmekbol táplálkozó erotikája fogva tartja.

Jegenyefa - Diófa:
Ha a Diófa egyszer megragadta a Jegenyét, nem könnyen engedi el.
Eltántoríthatatlanul halad a saját útján, s a Jegenyének igencsak
kevés esélye van a taktikázásra. Ha a rajtaütésszerű gyors
taktikájával nem boldogul, úgy beveti csillogó stratégiai
tehetségét, s a Jegenye észre sem veszi, máris a Diófa hálójába
került. Kihasználva a Jegenye ingatagságát, ügyesen az általa
kiválasztott irányba tereli. A Jegenye függetlenség iránti vágyát
nem akceptálja, s ha az kifejezésre juttatná, ingerülten reagálna
rá. A Jegenyének jó idegrendszerre és jó erőre van szüksége, ha
hosszabb időt akar a Diófa oldalán eltölteni. Mindkettő jóérzésu,
a Diófa szenvedélyessége hűséggel és megbízhatósággal párosul. A
Jegenye választékos és kíváncsi, sokszor érthetetlen ideákat
kerget, s ezért nehezére esik mozgásszabadságának, függetlenségének
elvesztése a Diófa mellett, bár cserébe biztonságot és védelmet kap.
Szilfa - Diófa:
A Diófa uralkodásvágya, szenvedélye a Szilfát valósággal kétségbe ejti.
Hatalomvágyukkal kölcsönösen megkeserítik egymás életét. Amíg
a Diófa azt várja, hogy személyiségét csodálják, a Szilfa mások
bizalmába kíván kerülni. Alighogy kialakította magában a
Diófáról alkotott elképzelését a Szilfa, az váratlanul meglepetéssel
áll elő, amely sokszor kellemetlenül érinti őt. A Szilfa mindig
pontosan szeretne tudni mindent. Kettőjük közül a makacsabb,
hajlíthatatlanabb Diófa tűnik az erősebbnek. Egyébként
mindketten okosan, előrelátóan tervezik az életüket. A Diófának
kell a pénzt megkeresni, amelyből a Szilfa kellemes otthont
teremt. A partner jóléte mindkettőnek saját szívügye is. Ha a
Diófa, aki a szexben szinte telhetetlen, képes megmozdítani a
Szilfa e vonatkozásban szegényes fantáziáját, mindkettőjük számára
kellemesebbé teheti az együttlétet.

Hát, ennyi mindent írnak a kelta horoszkóp alapján a diófáról és a diófa-emberekről.
Ha mindez nem felelt meg ízlésünknek, mi, diófa-emberek másfélék szeretnénk lenni,
nézzünk körül egyéb horoszkópokban is. Például az asztrológiában a diófa a Mars hatása
alatt tevékenykedik.
Na, ez már messzire vezet, a Földön kívülre.

Szent fa
Egyes fákat a korai természetvallások óta szent faként tisztelnek az
emberek. A diófa mindig is szent fának számított.
A kelták és a korai germánok a kilencet szent számnak tartották. A diófák
levele legtöbbször kilenc levélkéből áll. A kilenc bűvös, szent szám, a
hármasság hármassága. Mondhatnánk, szentség a négyzeten, de nem
mondjuk, mert nem akarunk profánnak mutatkozni, amikor szentségről
van szó. A kelták, a görögök, a rómaiak, a keresztények, a mohamedánok, a pogányok, a
buddhisták szentségéről, ami mind kapcsolatos a diófával.
Az előző fejezetben már végigolvastuk, a kelta horoszkópok ürügyén mi mindent mondtak
különböző nyelveken a diófa-típusú emberekről. Most térjünk vissza az ősforráshoz, a
kelták természetvallásához, nézzük meg, papjaik, a druidák mit vallottak magáról a
diófáról.
Szerintük a diófa Vashaannak, a Szelek és a Világosság Urának fája. Ezért a diófa a
Levegő és a Tűz alapelemek része. Ezért a druidák időjárási varázslatainak állandó eleme
volt diófa égetése.
A diótermés alakja mágikusan hasonlít az ember fejéhez.
A dió bűvös színe a türkizkék. Varázsköve a türkiz és a kék topáz.
Vashaan és a dió szent madara a sas. És amint a sas köröz, a dió runaköre az "Első örvényt" írja le az univerzumban.
A dió a kifelé ható erő, a kifelé irányuló mozgás, az expanzió, Shava
vonzásából. Így a diónak mágikus ereje van a bőségre, a határok, a
láthatár tágítására, a tudás bővítésére, az érzékek felfokozására. Köre
határtalan, kora mérhetetlen.
A dió termése a világ teremtésének mítoszával kapcsolatos, amelynek fergeteges
kavargásában a diófa a földre rázta dióit. Azokat a mókusok szedték össze, és a diókból

fakadt a Törpék nemzetsége. Vashaant a Törpék Valmának hívták, és a druidák a görög
főistennel, Zeusszal, továbbá a római Jupiterrel, a normann Thorral, az indiai Vishnuval
azonosították.
A régi Sharith királyok, a Shazarinok hadihajói féldió alakúak voltak.
A diófa anyaga az egészen világostól az egészen sötétig színeződik, és nagyon alkalmas
varázslatokhoz, jóslásokhoz. Sokszor örvénylő, más fénynél más mintát mutat.
Elvonatkoztatott inspirációk születhetnek látványától.
No, ezt tudták, mondták, tették a druidák a diófával kapcsolatban. A mi kultúrkörünk a
görög-római kultúrából fakad, de a diófa nálunk is isteninek számít.
Az ókori görögök szerint a primitív vadembert az különbözteti meg az embertől, hogy a
vadember makkot eszik, a "civilizált" ember pedig diót.
A régi görögök a diót Zeusznak szentelték, minden istenek apjának. Szent ételeikben a dió
is szerepet kapott, és „szerelmi bájétel”-ként is szerepelt.
A klasszikus ókorban a görög kultúrkörben Zeusz, a főisten fája volt, valamint Artemisz
istennőé. A Kariatida-monda egyik változatában a Dioniszosz által diófává változtatott
Karüa körül járták el később a lakóniai leányok az Artemisz-ünnepségek körtáncát.
Miután a római birodalom a görög földet is magába olvasztotta, a rómaiak - átalakítva magukévá tették a görög mitológiát, és Zeusz helyett Jupiternek szentelt fának tekintették
a diófát. Mindegy, főisten - főisten.
A diófa az istenek fája. Allahé is és az ő prófétájáé, Mohamedé. No, nem a sivatagos
Arábiában, hanem a mohamedán Kirgizisztánban, ahol a hegyekben bőven nő és terem a
diófa. Egy helyi monda szerint Mohamed elküldte egy megbízottját, hogy keresse meg a
világ legszebb helyét, a földi paradicsomot. Aki hosszú vándorlás után a kirgiz hegyekben
találta azt meg egy hegyi tónál, amibe habos hegyi patakból felséges vízesés ömlött,
körötte pedig az aranyló napsütésben üde zöld volt a fű. Egyedül a fák hiányoztak a
tökéletes szépséghez. Jelentette Mohamednek, aki diót küldött oda, amiket embere egy
hegytetőről a környező völgyekbe szórt. Azóta, hogy a diófák elszaporodtak, valóban a
kirgiz hegyekben van a földi paradicsom. (Kár, hogy maga Mohamed nem érhette meg,
mert közben hitbéli okokból menekülnie kellett Mekkából.)
A diófa nemcsak az istenek és prófétáik, hanem a félistenek fája is. A világhódító Nagy
Sándor is félisten volt, legalábbis hívei szemében. Egy másik kirgiz monda szerint amikor
arra járt, - és ha már ott járt, hódított is, - kirgiz földön egyedül a diófákat hiányolta.
Ezért sürgősen továbbment - hódítani, - és utólag küldött a kirgizeknek diófákat. Azóta
vannak a kirgizeknek diófáik - mondják.
A diófa a keresztények fája is. A katolikusoké is. Mint a mórok kiűzetése óta tudjuk, a
spanyolok a legkatolikusabbak.
Fogadjuk el hát autentikusnak Zulema Aimar Caballero spanyol történetíró könyvét,
amely a történelem újraértelmezését kísérli meg, és a világ első tévedésének azt tartja,
hogy Ádám almát kapott volna Évától. Nem almát, diót kapott, amint a könyv címe is
mondja, "Egy dióval kezdődött".

Keresztény példabeszédekből, például Szent Ágostontól is tudjuk, hogy a diófa szent fa.
Képes rá, hogy az embereket saját testéből származó gyümölcsökkel táplálja. Nemcsak a
diófa, gyümölcse, a dió is szent.
"A dió Krisztus - mondta egyszer karácsonyi beszédében Szent Ágoston. - Születésével a
mennyei Táperő, aki feltámadásában a diót példázza: három napig pihent a lezárt sírban,
míg aztán feltörte pecsétjét. Törd fel a diót, s ott a nemes táplálék!"
Helyesen tesszük hát, ha követjük Szent Ágoston útmutatását, és belépünk a Diófa
Szentélyének Barátai Kulturális Egyesületbe. Ma már ilyen is van.

Szent Antal diófa-lakásáról a dió-történelem során szóltam. Ilyesmi lehetett:

De ez nem az, csak hasonlít rá. Jelenkori építmény, Robin Hunzinger lakik benne. Talán
Szent Antal útmutatását követi. A Szent Antal emlékére 2007-ben vert érme pontosabban
mutatja az eredetit. De erről Herr Hunzinger nem tudhatott, ő már előbb felköltözött.

Napjainkban, konkrétan 2012 februárjában is
megtörténik, hogy a diófa jelét adja isteni mivoltának, de
az is lehet, hogy csak alanya az isteni megnyilvánulásnak.
Idén február 15-én hozta hírül a Volinszka Gazeta, tisztelt újságolvasó Kollégám nem olvasta? - hogy egy
ukrán diófában megjelent Szűz Mária.
Történt, hogy Szergij Cejket és Andrij Uszkanyt megbízta
a munkaadójuk, hogy hozzanak neki az
asztalosműhelyében feldolgozható diófaanyagot. Amikor a
képen látható diófa kivágásába kezdtek, és az oldalágak
levágásánál tartottak, abba kellett hagyniuk a munkát,
mert megjelent Szűz Mária. Nem akárhogy, egyenesen
pravoszláv ikon képében. A Kisded is az ölében!
Milyen jó, hogy technikailag fejlett korunkban már a
csoda is dokumentálható. Mobilon értesítették a munkaadót, majd az újság is megkapta a
hírt, és internetes kiadásában már világgá röpítette a csoda hírét. Íme, mire jó a korszerű
technika! Már lehet is szervezni a zarándok-utakat.
Látjuk, a diófa kapcsolatban van az égiekkel. Még a magasságos mobil-szolgáltatókkal is.
Hiszi vagy nem hiszi tisztelt állandóan mobilozó Kollégám, egy magas diófa önmagában is
képes eljátszani egy rádiójel-vevő torony szerepét. Próbálja csak ki, és folyamatos
mobilozás közben álljon be egy diófa alá. Nem megmondtam? Sokkal jobb a vétel.
Ezt már Törökországban is tudják. Ezért a török falvakban az a szokás, hogy amikor egy
család a mobilszolgáltatótól családi csomagot vásárol, egyszerre állnak ki a diófa alá
mobilozni. Így:

Ezer keresztény év után még mindig él a pogány, természeti vallások hiedelemvilága, a
diófa isteni mivoltának képzete.
Hadd idézzek a szerb nép köréből egy idevágó esetet!
Žarko Trebješanin "A nem mindennapi élet pszichopatológiája" című cikkében a
közelmúltbeli Jugoszláviáról írva a diófa példáját hozza fel annak bemutatására, hogy
"mily vékonyka népünknél a kikényszerített ateizmus vagy a kereszténység, s hogy milyen
mély gyökerű a mitikus-mágikus világ- és emberszemlélet".
"Amikor a Jagodináról Cuprijára vezető modern autóutat építették, - 1995. május, ezt én
vetem közbe - a munkások beleütköztek egy diófába, melyet, lévén, hogy 'jegy' volt, szent
fa, a munkások közül senki sem akart kivágni, mert a néphit szerint aki kivágja a 'jegyet',
nagy átkot idéz magára és családjára. Sok vita után a Sava šumadijai püspök segítségével
'salamoni megoldást' találtak. A diófát ugyanis három szerzetes 'feloldotta', s
felajánlották a régi jagodinai templom ikonosztáza számára".
Érdekes hozzáfűzni, hogy néhány nappal később a vidékre, pontosabban éppen a kivágott
'jegy' körüli falvakra hallatlan ítéletidő sújtott, amint azt a Politika című lap 1995. június
4-én írta.
Ennek a történetnek ismeretében számomra bizonyítást nyert, hogy a diófa valóban szent
fa, isteni védelem alatt áll. Ha nem is keresztény, hanem természetvallási isteni védelem
alatt.
A diófa a tibeti buddhisták körében is élvez bizonyos fokú szentséget.

Buddha megjelenése (reinkarnációja?) diófában:

Egyik szent teásedényük ezüstből és diófagyökérből készült:

A buddhista szent motívum, a mandala is diófát ábrázol:

Nem hiába az istenek fája a diófa, ő maga is rendelkezik isteni
tulajdonságokkal.
Ez azért túlzás - gondolja tisztelt ellentmondó Kollégám. És azt is
gondolja, hogy ezt csak mondtam, de nem tudom bizonyítani.
Pedig dehogynem, a spanyol nyelv a tanúm rá.
Arra, hogy a diófa átvett valamit az istenektől. Olyasmit, amire az emberek nem képesek,
akármilyen okosak vagy fejlettek. A teremtést leste el az istenektől, létrehozni valamit a
semmiből.
Hogy mit hoz létre? Saját magát, a diófát, a diófa faanyagát. Mert a diófa faanyagát
nevezik a föld hatalmas részén, mindenhol, ahol spanyolul beszélnek, madera-nak, ami
magyarra egyszerűen csak anyagként fordítható. Matéria - az eredeti latinból.
A diófaanyag, az igazi anyag. Ami nem létezett,
amíg a diófa egy szem dióból létre nem hozta magát,
a saját világát. Szinte a semmiből. Szén-dioxidból és
vízből. Mindkettő semmi, nulla, megfoghatatlan.
És napfényből, ami szintén isteni. "Az a szép fényes
nap az Isten jobb szeme." (Szabó Magda)
Hát, ezt csinálja utána az ember, vagy akár egy
kisebb istenség (a többistenhívőknél). Az energia
anyaggá alakítását.
Mert az ember - nem mind, de egy néhány - az atom- és egyéb bombákban az anyagból
már képes energiát csinálni, de fordítva, energiából anyagot teremteni, azt nem.

A legtöbb ember fel se tudja fogni, megérteni se képes, de a diófa megcsinálja. Anyagot
hoz létre, a világ egyik legértékesebb alapanyagát.
Becsüljük, tiszteljük a diófát, mert tudását jóra, a mi javunkra fordítja.
Nem úgy, mint némelyek közülünk, például a boszorkányok, akik most jönnek.
A következő fejezetben. Aki fél tőlük, az ne olvassa el!

A diófa a boszorkányok fája
Egy ógörög legenda szerint egyszer fiatal lányok egy csoportja körtáncot
lejtett a szent fa, a diófa körül. Megijedtek valamitől, valakitől, és a
diófa alatt kerestek menedéket. A diófa pedig megvédte őket. Diókká
változtatta, és elrejtette az ágai között. Persze, a leányok között - mint
mindig - boszorkányok is voltak, a diófa azóta is az ő fájuk.
Az idősebb Pliniustól is úgy tudjuk, - aki ettől eltekintve nagyon okos,
tanult ember volt, talán még az említett görög legendáról is hallott, hogy a diófa a boszorkányok fája. Ő ezt még le is írta. Plinius nyomán
azonban később is, főleg a középkorban tartották a diófát a
boszorkányok fájának, de azóta is így mondják. Végzetes fa, ami körül a boszorkányok
össze szoktak gyűlni. És társalogni szoktak. A gyűlésen pedig maga az ördög elnököl.
Tehát, mondják, a diófa a boszorkányok társalgója. És táncterme, mert ha leszáll az éj
sötétje, bizony, még táncolnak is körötte.
Hogy erre mi a bizonyság? Tekintse meg tisztelt Kollégám a diófa
téli ágait! Ugye, úgy állnak, mint a boszorkányok haja?
Itáliában a 7. században állt Beneventóban egy nagy diófa. Arról
volt híres, hogy ott gyűltek össze a boszorkányok. Ezt az egyház nem
tűrhette, ezért a püspök maga intézkedett a fa kivágatásáról. A
gyökereit is kiszedette. És, mit tesz Isten, a diófa helyén újabb diófa
nőtt, ugyanolyan boszorkány-járta, mint az eredeti volt.
Ez komoly. Sokan leírták az esetet, sokféle feldolgozásban
olvasható. (Kissé lejjebb saját verziómat is közlöm.)
Most már nem csodálkozunk, továbbmegyünk, és kijelentjük, hogy a diófa a
boszorkányok utolsó menedékhelye ezen a földön.
Tisztelt Kollégám, utazott már Ön Olaszországban?
De jó Önnek! Amikor Padaniát, a Po síkságát Bolognánál elhagyta, és az Appenninek
hegyei közötti hosszú völgyben Toszkánába igyekezett, biztosan végigment a
Boszorkányok Útján, ahol sok diófa szegélyezi az utat. Nem a mai műutat, nem is a
sztrádával párhuzamos régebbi autóutat, hanem a valahai, antik, igazi utat, ami a
völgyben, a házak között vezet. Az út vonalát magányosan álló, többszáz éves diófák jelzik.
Remélem, az úton nagyon vigyázott. Minden ilyen diófában egy boszorkány lakik.

Hajdani, igazi boszorkányok, - már amikor még voltak, mert Könyves Kálmán óta
nincsenek, - ők az olasz hegyeket járták.
Tudvalevő, hogy a boszorkányok földöntúli titkok és praktikák tudói voltak. És ezt nem
lehetett tűrni, mert a földön túli világ ismeretére az egyháznak volt monopóliuma. Ezért
az egyházi és a vele szövetséges világi hatalmak üldözték, pusztították a boszorkányokat,
nehogy már a monopólium megtörjön. A legbiztosabb az volt, hogy máglyán égették meg
őket.
A máglyahalál nagyon fájdalmas volt, ezért a boszorkányok igyekeztek elkerülni. Egy
mód volt rá, amire a boszorkányok képesek is voltak, üldöztetés esetén bele kellett bújni
egy diófa törzsébe. Ezért van ma a Boszorkányok Völgyében annyi öreg diófa.
Itt van például egy bejárat a diófába. Már zárva van, a boszorkány benn van:

A probléma csak az, hogy a diófából nem lehet kijönni, ezért a diófa csak utolsó
menedékként jön számításba. Ha nem üldözik, a boszorkány dehogyis bújik diófába,
nyugodtan éldegél közöttünk.
Csak akkor jöhet elő a boszorkány a diófa törzséből, ha a fa kidől.
Nahát, ezért ajánlom tisztelt Kollégámnak, hogy ha Toszkánába autózik, nagyon
vigyázzon, mert ha nekihajt egy diófának, és az kidől, szembetalálja magát egy igen régi,
ezért igen öreg boszorkánnyal. (Mert a fiatal, az még hagyján.)
Fiatal diófa a Boszorkányok völgyében:

A diófák pedig most is ott állnak, és várják, mikor dőlnek ki.

A világ boszorkánymentesítése a katolikus egyház feladata. A boszorkányégetések mellett
a diófákat is valahogy szemmel kellett tartani, mert a boszorkányok azoknál jönnek össze.
Ezért a középkorban rendszeressé vált, hogy ahol egy szép diófa nőtt, tehát minden
faluban, a közelben templomot is kellett építeni, hogy helyből el tudják űzni a Gonoszt.
Van is templom minden faluban.
Napjainknak is fontos kérdése, hogy ha összefutunk egy boszorkánnyal, hogyan tudjuk
megfékezni. Felvilágosult korunkban már nem jöhet számításba a megégetés. Magam
csak egy biztos módszert ismerek, a francia néphit szerinti módszert: A legközelebbi
diófába bele kell vágni egy kést. Ebből a boszorkány rögtön tudni fogja, hogy ismerjük
módszereit, praktikáit, és megcsendesedik.
Lehet, hogy a diófában tényleg boszorkány lakik. Ezt nem lehet előre tudni, ha közelítünk
hozzá.

Biztos, ami biztos, jó, ha fenntartásokkal közelítünk a fához. Ezért alakult ki az a szokás a
francia nép körében, hogy ha egy diófához közelítenek, törzsét kővel dobják meg, és a
gonosz fa egy kisebb ágát letörik. Vagy a kérgéből vágnak le egy kis darabot. Ezekkel a
praktikákkal meg lehet törni a diófa boszorkányának ártó hatalmát.
Egy olasz iskolásfiú - a nevét nem tudom, csak azt, hogy a 4.b-be jár - rajza az ördögről a
diófa alatt:

Eddig az olaszokról beszéltem. Pedig jó lenne, ha a saját portánk előtt is sepernénk, mert
amíg egy királyi (Könyves Kálmán) rendelet el nem törölte, nálunk is voltak
boszorkányok. Persze, vannak azóta is, de nem nyíltan. Nemcsak a katolikus magyarság
körében, mert a boszorkányság annyira felvilágosult, hogy vallásfüggetlen. Nemcsak az
elmaradottabb vidékein az országnak (Csongrádban, Zemplénben), hanem nálunk, a
fejlett, felvilágosult Hevesben is. (Ez igaz, meggyőződhetünk róla, ha a levéltárból
kikérjük a boszorkányperek iratait.)
Mert a periratok szerint a boszorkányok dióhéjban közlekedtek, sőt, dióhéjba rejtették el
a boszorkánytársaság zászlaját is. (Hogy azon kívül mi egyebet is míveltek a
boszorkányok, azt már nem tudom, de javaslom, tisztelt Kollégám folytassa tovább az
általam megkezdett kutatásokat, és saját lakóhelyi illetékessége szerinti boszorkányokat
kérdezzen meg.)
Az amerikaiak sok furcsaságot örököltek angol őseiktől. Például a Halloween szokását,
amikor többek között a boszorkányokkal is foglalkoznak. A következő régi angol kép
eredetiben ábrázolja a diófa boszorkányát, Halloweenkor.

Azt hiszem, helytelenül járnánk el, ha a diófát kisajátítanánk a keresztény kultúrkör
számára. Földöntúli hatalmakkal rendelkező lények, amelyek árthatnak az embereknek,
más vallásokon szocializálódott kultúrkörökben is előfordulnak. És ők is kapcsolatban
vannak a diófával, nemcsak a boszorkányok.
Például Bartha Júlia tanulmányából tudjuk, hogy a török néphit szerint nem szerencsés a
diófa alatt pihenni. Azt tartják, a diófa alatt heverő embert elhagyja a szerencse, s
általában a diófa alatt történt dolgok a perik és dzsinnek rosszallását vonják maguk után.

A beneventói boszorkányfa
Mert érdekeltek, kissé utánaolvastam a boszorkányoknak
és a beneventói boszorkányfának. Benevento Nápolytól bő
50 km-re keletre fekszik, a Sabato folyócska partján.
Benevento városa már a római birodalom korai
terjeszkedése idején is megvolt, akkor még Maleventum
volt a neve, ami kb. rossz szelet jelentett. I.e. 268-ban lett
római provincia, ekkor az új idők új szeleinek megfelelően
új nevet kapott, a jóval optimistább hangzású
Beneventumot.
A város túlélte a Római Birodalom kettészakadását, a
Nyugatrómai Birodalom bukását, azt, hogy Beneventót is
barbárok, konkrétan a longobárdok szállták meg, 571-ben.
Eddig még nem lett volna semmi probléma, ez a szokásos
történelem szerint történt. A gond ott kezdődött, hogy a
város lakói időközben keresztény hitre tértek, a hódító
longobárdok pedig Itáliában is megtartották barbár természetvallásukat. Szent
összejöveteleiket a város falain kívül, a Sabato folyócska közelében álló hatalmas, szent

diófa körül szokták tartani. A fa ágára kígyóbőrt akasztottak, és szent estéken, éjszakákon
akörül táncoltak. És lovasjátékokat tartottak. A kígyóbőrt levágták a fáról, végül
megették.
Egyszóval, fertelmes dolgokat míveltek. Hogy a szent diófa ne maradjon kígyótlan, a
levágott kígyó helyére a következő szent táncig bronzkígyót akasztottak, amit két ünnep
között is istenként tiszteltek.
Ezeken az összejöveteleken a városlakók nem vettek részt. Messziről, félve figyelték, és a
félhomályban vagy a holdfénynél nem láttak mindent tisztán. A lobogó, hosszú hajú
idegeneket könnyen nézték nőknek. Szegény, barbár longobárdok, nőknek nézték őket,
pedig csak arról volt szó, hogy nem volt hajvágó ollójuk. És nem volt borotvájuk se, ezért
szakállt is viseltek. Igazi, hamisítatlan barbárok voltak. (Talán azóta fonódik össze az
olasz nyelvben a barba (szakáll) szó a barbár szóval.)

Az istenfélő városlakók tudták, hogy vad rítus, vallási ceremónia szemtanui, és mivel
teljesen elütött a keresztény szertartásoktól, egyenesen az ördögtől valónak tekintették. És
amit nem láttak, azt a fantáziájuk segítségével pótolták. Szóval, egész komoly
boszorkánykultusz alakult ki a szent diófa körül.
A város püspökének hivatali kötelessége volt az ördög üldözése, dehát mit tehetett a
megszállókkal szemben.
Telt-múlt az idő, a longobárdok már vagy kilencven éve állomásoztak
ideiglenesen Közép-Itáliában. A beneventóiak eközben az egész
vidéken terjesztették a beneventói boszorkány-éjszakák hírét.
Hogy mikor voltak ezek az éjszakák? A Sabato (magyarul: szombat)
folyócska mellett csakis szombatra virradóan lehettek. Tehát péntek
este. Ebből már egyenesen adódott, hogy a péntek a boszorkányok
napja. Azóta is az. Pedig csak arról volt szó, - szerintem, - hogy a longobárdok is
megtartották a szent szabad szombatot, tehát péntek este mulattak.

Ilyen körülmények között jött el az Úr 663. éve. És jött vele a
Kelet-Római, immár Bizánci Császárság hadserege is, az Úr
nevében, hogy személyesen Nagy Konstantin vezetésével a
fegyverek erejével foglalja vissza a barbároktól az egész Római
Birodalmat. És csak jött, egyre fenyegetőbben.
Mit tehetett a vidéket megszállva tartó longobárd főnök,
Romualdo herceg nagy szorongattatásában, szegény?
Hát, mit? Lefeküdt aludni.
Álmot látott. Álmában égi sugallatot kapott. Forduljon a
beneventói püspökhöz segítségért, aki ekkor Barbato volt.
(Újabb szakállas.)
Barbato püspök kapott az alkalmon. Segítséget ígért, de ennek az volt az ára, hogy a
longobárdok mind megkeresztelkednek, és kivágják szent diófájukat. "Isten győzni segít
téged, ha lemondasz a Szent Fa kultuszáról."
Mit volt mit tenni, így történt.
De nem volt elég kivágni. A gyökereit is ki kellett szedni.
A gyökerek között pedig egy aranyviperát találtak, a longobárdok szent állatát. A további
problémák elkerülése végett az aranyviperát maga Barbato püspök hintette meg szentelt
vízzel.

A többit már tudjuk. Nagy Konstantin nem foglalta el
Beneventót. Hogy miért, azt csak az istenek tudják. Vagy
a görögkeleti, vagy a római hit szerinti, vagy az
aranyvipera.
A diófa helyén újabb, boszorkányjárta diófa nőtt, és
péntek éjszakánként azóta is táncolnak a boszorkányok.
A történet rögtön feljegyzésre került, latin nyelven, "De
nuce maga beneventana" (A beneventói bűvös diófa)
címen.
Nem merült feledésbe a nép körében sem. Tudták, hogy
a boszorkányok titkos éjszakai szertartásai tovább
folytak, a szertartásokon varázslók varázsoltak, és
személyesen maga az ördög elnökölt.
Olyan változat is ismert, hogy tévedés az egész. A boszorkányok az ördög vezetésével azért
boszorkánykodtak a diófa körül, hogy gúnyt űzzenek a diófából, mert úgy tudták, hogy
Krisztust diófából ácsolt keresztre feszítették fel. Itt voltak tévedésben, mert Krisztus
keresztje valójában ciprusfából készült. De ha tévedtek is, akkor is csúnya volt, amit
csináltak. Hogy pontosan mit csináltak, már nem tudni, csak az biztos, hogy csúnya volt.
Terjedt, terjedt a hír egész Itáliában, mert a hír már csak ilyen.
Később még Danténak tulajdonítottak egy Virág-szonett című verset,
amelyben szintén szerepel ez a téma.
A történet sok évszázadon át szerepelt a Nápoly környéki
mondákban, mígnem 1428-ban sikerült egy igazi boszorkányt fogni a
beneventói diófánál. Egy bizonyos Matteuccia-t. Természetesen
bíróság elé állították, ahol részletesen bevallotta, miket szokott a
diófánál művelni. A bíróság előtt egy saját készítésű csodás balzsamot
hintett szét, úgynevezett unguentót, aminek segítségével repülni
tudott. Ezzel illusztrálta, hogyan jutott el a diófához. Mert nem
helybeli volt. Még az is lehet, hogy ibériai volt, mert Asturiában ugyanígy ismerik ezt a
történetet.
Elbeszélésében szerepelt egy seprű is és egy fekete bakkecske is. Vallomásából amit le
tudtak jegyezni, az egy varázsvers volt:
"Unguento, unguento,
mandame a lo noce di Benevento,
supra acqua et supra vento,
et supra omne maletempo!"

(Varázsbalzsam, varázsbalzsam, vezess a beneventói diófához, víz
felett, szél felett, és minden rossz idő felett!)
Na, ez már tűrhetetlen volt, egyházilag. Megégették.
Egy spanyol inkvizítor, Miguel Blázquez szintén írt a boszorkányok
varázsbalzsamáról, amit az inkvizíció által halálra kínozott
boszorkányok vallomásából tudott meg. Feljegyzése
"Boszorkányság és babonaság Kasztília - La Manchában" címen
maradt meg, és benne világosan leírja, hogy az unguento
varázsbalzsam (ő ungüentónak írja) dióolajból készült.
Visszajutottunk hát megint a diófához.
A boszorkányos diófa történetét 1639-ben Pietro Piperno, a híres beneventói orvos írta le
újból. Az alkalmat az adta, hogy Piperno a gyógynövényekről írt könyvet, amelyek között
igen részletesen tárgyalta a diófát, annak csodás gyógyító erejét. Piperno doktor úr a szent
diófa pontos helyét is meghatározta, 54 km-re Nápolytól, a Sabato folyócska mellett, egy
tisztáson, Francesco di Gennaro nemesember birtokán.
A boszorkánydió üzleti hasznot is hozott Piperno doktornak. Nála lehetett kapni a
boszorkányfa dióit. Szemenként, amulettnek. Érdekes formájú diót termett Piperno
doktor boszorkányfája. Piramisra hasonlító alakút, az
alapjánál négy határozott szöglettel. Ez a dió mindenféle baj
ellen jó volt.
A leírás alapján egy helyi patrícius, Ottavio Bilotta kápolnát
emeltetett a szent helyen, és emléktáblát állíttatott,
mindkettő ma is látható.
A népi mondák alapján pedig Giuseppe Cocchiara írta le az
esetet, a 18. században, népies versezetben, majd nem sokkal később a német Franz Xaver
Süssmayr (1766 – 1803) „Der Nussbaum von Benevento“ címmel balettet írt a történetből.
Benevento manapság modern, felvilágosult ipari város. Ennek ellenére amikor a
beneventói boszorkányos diófának utána akartam járni, nem mertem a helyieket
megkérdezni, ugyan mondanák már meg, merre van egy diófa? Nehogy félreértsék.
Biztos, ami biztos. Az olaszok annyira hithű katolikusok.

A boszorkányos diófa utóéletéhez tartozik, hogy a boszorkány-likőr (Liquore Strega), ami
több mint 70 hozzávalóval készített rendkívüli diólikőr, ma is kapható Olaszországban.

Kozmikus jelkép
A magyar nép szereti a diófát.
A népek egyformák. Szerintem. Mármint azok a népek, amelyek ismerik a diófát. A diófa
egyik nép számára se közömbös.
Megkülönböztetett fa. Nincs még egy ilyen fa.
Hatalmas fa, mégis közel áll hozzánk. A legközelebb a nagy fák közül. Egyéni
tulajdonságai vannak, és hat ránk. Érzelmileg, gondolatilag, jelképileg.
A diófa jelkép is. Hatalmas gömbkoronája a világ jelképe.
A diófa koronájában elfér a nap.

A Hold.

Sőt, a csillagok is. Egy csillag meg is akadt a diófa ágai közt. Frieda Veronika felvétele: A
csillagrenddel kitüntetett diófa.

A németek tartották úgy, hogy aki a diófa árnyékában elalszik, megálmodja, mi az
igazság. Ha ébren marad, emlékei erősödnek fel, gondolkodása kitisztul. Akaratereje
megnő, a hangulati kilengések lecsendesednek. És érzéke lesz a mértékletességhez.
(Szóval, szerintem a diófa alatt egész rendes ember válik bárkiből.) Mindez azért történik
így, mert a magas diófa összeköti a földet az éggel, és a földhözragadt emberhez kever egy
kicsit az égiekből.
A régi germánoknál a dió - jóízű belével, kemény héjával - a Lényeg mint fogalom jelképe
volt, annak a lényegnek, amit a külsőségek magukba rejtenek.

Szerelmi és termékenységi jelkép
Mottó:
„Szapora diótermés szapora gyermekáldással jár”
(magyar népi mondás, dr. Szentiványi Péter gyűjtése)

A diófa sok, áldott diótermésével régi termékenységi jelkép is. A bőség, a hosszú élet
jelképe. A magyar nép körében is és még sok más népnél is. Egyúttal a dió és a diófa ősi
szerelmi praktikák eszköze is.
A népi mondások igazságtartalmát nincs értelme kutatni. Azok önmagukban, axiómaként
igazak. Ha a diótermés és a gyermekáldás között mégis összefüggést keresünk, kérem
tisztelt vizsgálódó Kollégámat, a statisztikai évkönyvekből hasonlítsa össze a diófák
számát és a születések számát 50 év távlatából. Nézze meg 1955-öt és 2005-öt, és egyből
igazat fog adni a nép szavának.
Az ifjabb Nattier (1685-1766) festményének alcíme: Diót evett ez a nő és ez a férfi?

A diótermés ősidők óta termékenységszimbólum az európai népek körében. Az ógermán
Freja istennő fája a diófa volt, maga Freja pedig a szerelem és a termékenység istennője.
A diófát a rómaiak Jupiternek szentelték, és Diana ünnepét a rómaiak diófa árnyékában
tartották meg.
A római korban Itáliában a dió a házassági ceremóniák kelléke volt. A Nápolyhoz közeli
sorrentói félszigeten általános szokás volt dió ajándékozása a menyasszonyoknak.
Házasságkötés enélkül nem mehetett végbe. "Pane e noce mangiare da sposa." (A
menyasszony kenyeret és diót egyen.) - mondja a helyi, ősöreg közmondás.
Ugyancsak a római kor óta szokás a lakodalmakon a dió szétszórása. Az ifjú párra diót
szórtak, hogy Jupiter a fiatalasszonyt termékenységgel ajándékozza meg.
A dióhintéssel nem csak a főistennek üzentek, hanem az ifjú párnak is jelezték, hogy vége
a gyermekkornak, és a házassággal eljött a termékenység ideje. A lehulló diók csengő
hangja a házasság sikerét jelezte előre.
A házasulandó fiatalok dióval való meghintését az európai zsidó népszokás is átvette. Erre
hagyományosan akkor került sor, amikor a házasulandókat kihirdették.
Persze, termékenység házasságon kívül is előfordulhat. Az így született gyereket német
földön a középkorban "diófáról pottyant" gyereknek mondták.

A hazai Luca napi népszokásokban is szerelmi jelképként szerepel a dió. Luca napján a
lányok diót kötnek zsebkendőjük sarkába. Karácsony böjtjében ébredés után az ablakban
feltörik, és szép lassan eszegetve várják, ki megy az utcán. Ha legény, ő lesz a jövendőbeli.
Ha a pasi öregebb a kelleténél, neve a jövendőbelié. El lehet játszogatni ezzel, ha egy
faluban él – mondjuk – hetven választható János. Faluszéli leány számára nem alkalmatos
a dió, ugyan ki ballag el faluszéli ablak alatt, hacsak a részeges kondás nem?
A magyar nép körében a dió a termékenységen kívül a vele szorosan összefonódó egészség
jelképe is, az almával együtt. És a bőségé, gazdagságé. Az alma és a dió a legsötétebb téli
napokon a szépség és egészség megidézésére, a rossz távoltartására szolgált. A legsötétebb
télben, a karácsonyi reménysugár felvillanásakor az ünnep nem múlhat el dió nélkül. A
legszebb diók a karácsonyfát díszítik, a többi pedig a karácsonyi süteményekbe kerül. Mi,
magyarok ilyenkor esszük meg éves diófogyasztásunk felét.
A magyar nép, különösen a katolikus vallású többség életében a karácsonyesti,
karácsonyéji dióknak különös jelentőségük van. Néprajzi gyűjtésekből ma már világos,
hogy nem vallási, hanem annál mélyebben gyökerező népi tudati megnyilvánulásokról
van szó, a dióval kapcsolatos ősi hiedelmek továbbéléséről, az elfelejtett természetvallási
előírások betartásáról. Azért, hogy a diótermés - és a benne lakozó természeti erő hozzásegítsen az egészséghez, a boldogsághoz.
A karácsonyesti, dióval kapcsolatos cselekményeknek nincs vallásos jellege, a karácsony
népi megünneplésébe olvadt pogány hagyományokról van szó, amelyek szerint a
karácsony, mint évkezdő ünnep alkalmával megjósolható, mágikus úton befolyásolható a
család sorsa, egészsége, gazdagsága. A dió a karácsonyi vacsora része volt, ebből jósolták
meg a családtagok egészségét, betegségét, halálát; mindenkinek osztottak 1-1 vagy 3-3
szemet, és ki-ki a neki jutott diószemek épségéből következtetett jövő esztendei sorsára.
Az elkövetkező év időjárását 12 üres fél dióhéjba tett vízből jósolták meg, a víz
elpárolgásának mértékéből következtettek másnap reggel az év 12 hónapjának
csapadékmennyiségére.Valahol ez is a jövendőbeli terméssel, a család boldogulásával
függött össze.
Ezért jó, ha karácsony éjjelén mindig kéznél van a dió. Amint azt Babits Mihály is
megírta, nemcsak jelképi, hanem valóságos értelemben is. Népszokássá vált az éjféli mise
előtti, diónyerésért játszott kártyázás. Együtt, az egész család.
De nemcsak karácsony éjjelén, hanem az egész évben hitték és követték a dió
egészségteremtő csodáját. Kígyómarás, kolera, golyva ellen év közben azonnal kellett
intézkedni, diót kellett ilyenkor enni. Megelőzésként pedig nyakba kötve hordani. És a
legbiztosabb megelőzés: már a csecsemő fürdővizébe is diót kellett tenni. Ennyit a magyar
nép bölcsességéről, csudás előrelátásáról.
Mert más népek se maradtak le, ha a dióról volt szó. A német népszokásokban is szerepet
kapott a dió. A termőképesség jelképe volt, erős szexuális vonatkoztatásokkal. A diót az
érzékiséggel, a termékenységgel, a vággyal, a testi szerelemmel összefüggésben emlegették.
Sziléziai német leánykák szokása volt leendő párjuk dióhéj segítségével történő
megjóslása. A férjhez menni nagyon kivánkozó leányok vízzel telt tálba dióhéjra illesztett
égő gyertyácskákat úsztattak, s azokat a maguk, meg hasonló számú ismerős legények

neveire keresztelték el. Abból aztán, hogy mint közelednek egymáshoz a dióhéjak,
jósolgatták, hogy ki lesz a férjük. Ha az egymással találkozó gyertyácskák lángjai egészen
összeérnek, akkor nem sokára meglesz a lakodalom.
Igen hasonló népszokást jegyzett fel Héjja Béláné a Székelyföldön: "Jön a próbatevés a
dióhéjjal. Behozzák a mosóteknőt félig töltve vizzel. Kétfelé nyitott fél dióhéjjakban,
melyekből a belét kiszedik, apró cédulákat helyeznek el éspedig a jelenlevő fiuk és lányok
neveit irják a cédulákra. A lányok neveit rejtő dióhéjjakat óvatosan berakják a teknő
egyik végébe a viz színére, a másik végébé kerülnek a fiuk nevei. Csendesen
megmozgatják a teknőt, mire a viz apró hullámai ringatni kezdik a dióhéjjakat, amelyek
lassan — kis csónakhoz hasonlóan — elindulnak a viz szinén. így egymás felé közeledik a
két csoport. Ha két szembejövő dióhéjj összeütközik, ezeket kikapják a vizbői, elolvassák
a rajta levő neveket. A nevek viselői egymáséi lesznek a babona szerint."
Egy karácsonyesti felvidéki tót népszokásban a dió ugyancsak a jövendőbeli megtalálására
volt hivatott. Az eladó leányok egy diót törtek meg, a belét kiszedték, s a vacsora alatt
minden ételből tesznek egy csöppet az üres dióhéjba; erre a két fél dióhéjat erősen
összekötötték, s a vánkosuk alá tették. Így bizonyosan megálmodják, hogy kihez fognak
férjhez menni.
Az 1600-as években német vidékeken szokásban volt, hogy egy házasuló parasztlegény
diófát ültessen. Ez a szokás francia földön is élt, szinte minden házasságkötéskor diófát
ültettek. Svájcban, Bern vidékén ezt azzal egészítették ki, hogy a családban az első fiú
házasodásakor a család földbirtokának legmagasabb pontjára ültettek egy diófát, hogy az
majd megvédi a családot, a birtokot.
Francia falusi vidékeken népi szokás volt, hogy a konyhában a mennyezetgerendára
függesztettek fel egy diós zsákocskát. Bőséget, hosszú életet jelképezett.
A diótörés a cél elérésének példájaként szerepel a német példabeszédekben.
Lakodalmakkor szokás volt diót szétszórni a vendégek között, mert az az ifjú párnak
szerencsét, termékenységet, szaporaságot hoz. Még inkább, ha a dióval megdobálják az
ifjú párt. Gazdag és szegény, szép és csúnya, fiatal és öreg lehetett az ifjú pár, a dió-áldás
mindenkire hatott.
Német lakodalmi mulatságokban a legények ilyeneket énekeltek (nagyon szabad
fordításban): Diót az ágáról, leányt az anyjától.
Régi német mesék szerint a diót szerelmi jóslatokra használták. Karácsonykor a fiatal
szerelmesek két diót dobtak a házi tűzhelybe. Ha a két dió a nagy hőségben egymás
mellett marad, házasságuk szilárd lesz.
Osztrák népi jóslás férjhez menendő leányok számára, hogy ha a dióverő botot feldobják a
diófára, és az fennakad az ágakon, jövőre esküvő lesz.
Ugyancsak német néphiedelem, hogy ha terhes asszony szedi a diót, termékenysége a
diófára is jó hatással lesz, többet fog teremni.
A spanyoloknál régen a dió a termékenység, az egészség és a vágy jelképe volt. Ha egy új
házas fiatalasszony azt remélte, hogy lesz még néhány éve az első gyerek érkezése előtt, a

lakodalma napján annyi diót kellett, hogy a mellényébe rejtsen, ahány évet remélt.
Érdekes módon ez a hiedelem a román népszokásban is élt, talán közös latin gyökereik
okán.
Azt tartották a spanyolok, hogy aki egy kosár diót kap ajándékba, az szerencsés lesz. Aki
pedig a kalapja alá diólevelet tesz, azt elkerüli a fejfájás.
Viszont a franciáknál nem biztos, hogy szerencsés, aki diót kap. Landes-ban (ez egy
francia vidék) ha leánykéréskor az ebéd után egy tál diót szolgáltak fel, az a visszautasítás
jele volt.
Egy francia városban, Poitou-ban a házasulandók szokása volt a város főterének diófáját
körültáncolni. A termékenységért, a leendő fiatalasszony sok tejéért.
A kínai nyelv jelképrendszerében a dió a kacérkodás, a flört jelképe.
Nemcsak az ember, a diófa is lehet terméketlen. A görög húsvéti népszokások közül
kiirthatatlan a diófák megfenyegetése. Karpathosz szigetén minden évben húsvét napján
szomorú reggel virrad a diófákra. A helyiek úgy vélik, ha egy diófa nem terem, háromszor
meg kell ütni egy fejszével, és rákiáltani: "Krisztus feltámadt, diófa termelj diót, vagy
kiváglak!"
Ó, de sok népnél feljegyezték, hogy gyerek születésekor diófát ültettek számára! A bőség, a
hosszú élet reményében! Ezért a diófát életfának is nevezik, amint azt Goethénél "Az ifjú
Werther sirámai"-ban is olvasni.
Az ókori Rómában a dió az örök ifjúság szimbólumává is vált. Szokás volt, hogy a nősülés
előtt álló fiatalember a legénybarátait megajándékozza, közöttük diót szór szét. Ezzel jelzi,
hogy számára végetért a fiatalság, mintegy átadja a fiatalságot fiatalabb barátainak, majd
azok idővel még tovább.

A fény jelképe, keresztény jelkép
A rómaiak a nux (dió) szót a nox (éjszaka) szóval is rokonították, összefüggést találva a
dióhéj fekete leve és az éj sötétje között.
A középkor sötétségében a diófa jelentett egy kis fényt a nép körében. Ha a nyári
napforduló idején, Szent János napján, amikor a legtöbb a fény, egy diófalombot
függesztünk az ajtóra, az ablakra, vagy akár a tehénistállóra, akkor megőrizhetjük a
világosságot.
A téli napforduló újabb reményt hozott az emberek életébe. Karácsony előtt két-három
nappal az ember észreveszi, hogy a nappalok nem rövidülnek tovább. Valami
megváltozott, vagy legalábbis felcsillan egy kis remény. A mostantól újra növekvő fény
reménye. Nem véletlen, hogy Krisztus születése is erre lett időzítve. Új élet, új év.
Mindent hátrahagyhatunk, ami eddig sötét volt, rossz volt.

Karácsonykor el kell űzni a Gonoszt. Erre a célra rendkívül jó, - a magyar nép körében is
szokásban volt régebben, - hogy imádkozás után mézbe mártott dióbelet ettek. No, amikor
még ez volt a szokás, nem is volt annyi Gonosz, mint ma.
Heves megyében, Domoszlón még a közelmúltban is szokásban
voltak a karácsonyi diók. Kitették a diókat az asztalra, és a
legszebb szemeket a háziállatoknak tették félre. Ezután
mindenki választott magának egy szem diót, és feltörte. Ha a
bele szép és egészséges volt, a következő évben a gazdája is
szép és egészséges lesz. Így előre lehetett tudni, kit fog a
következő évben betegség kerülgetni, akinek aztán fokozottan
vigyázni kellett az egészségére. Természetesen a legszebb
szemeket azért kapta a jószág, mert azok adták a család
élelmét.
Ugyanezt a népszokást feljegyezték Szécsényben is. A
karácsonyi vacsora után mindenki tört egy-egy szem diót, és
az akkori szokás szerint, akinek egészséges dió jutott, az arra számíthatott, hogy
egészséges lesz egész évben.
A karácsonyi dióevés szinte az egész magyar nyelvterületen ismert. Az egészséges dió
egészséget, a rossz dió betegséget jósolt.
Karácsonykor különféle magyarázattal szokás volt a diódobálás a sarkokba. Egerszegen
keresztet vetettek, majd az „Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek” fohásszal dobták a
négy sarokba a diót. Nyitragerencséren még emellett azt is mondták: „Édes angyalkáim
megajándékoztatok erővel egészséggel, én megajándékozlak egy-egy dióval.”
Jelképi értelme volt a diónak Erdélyben is, amint Kövi Pál írta az "Erdélyi lakomá"-ban:
"Külön tiszteletnek örvend a fája, lombja, gyümölcse, a tisztaságnak és maradandóságnak
a jelképe."
És a szomszéd népeknél? Szinte ugyanúgy. Nyugat-Szerbiában a falvakban a családfő
kötelessége volt karácsony reggelén egy szem dió feltörése. Ha a dió egészséges volt, nem
volt semmi baj. De ha rossz volt, az bajt jelentett a családfőre és rajta keresztül a
családjára. Persze, a baj nem volt végzetes, mert amennyi férges, feketebelű, aszott belű
dió Szerbiában terem, ma már alig akadna egészséges családfő. Hanem az egészséget meg
kellett váltani. Háromszor kellett körülmenni - tessék elképzelni, a karácsonyi nagy

hóban, - a házon, és közben imádságot vagy varázspraktikák szövegét kellett mondogatni,
mindegy, mit, és akkor nem volt baj.
A dió fontos ókeresztény jelkép volt. A zöld burok az ember húsának felel meg, a dióhéj a
csontjának. Az édes dióbél a lelket jelképezi, a dióbél olaja pedig a fény forrása, vagyis a
tudás jelképe.
Szent Ágostonnak, a nagy egyházi férfinak és hittudósnak tulajdonítják a következő
hasonlatot: A zöld burok keserűsége az Úr szenvedését fejezi ki. A fás dióhéj Krisztus
keresztfája, és belül az édes mag, a dióbél maga Krisztus, az élet.
Ugyancsak Szent Ágoston volt, aki a diót az emberekhez is hasonlította. Jelképi
értelemben a zöld burok az emberi húst, a kemény héj a csontokat, a dióbél pedig a lelket
jelenti.
A pravoszláv egyházban a karácsonyesti első csillag feljövetele
- a betlehemi csillagot jelképező első csillag megjelenése - jelzi
a sötétség végét, a böjt végét. Ekkor lehet az első ételt
elfogyasztani, ami nem is lehet más, mint a hagyományos orosz
csemege, a szocsivo néven ismert diós kása.
A karácsonyi dió-ajándékozást nem más, mint maga Luther
Márton emelte ki a népszokások közül, és fejlesztette általános
szokássá. Ő maga rendszeresen ajándékozott diót és almát a
gyerekeknek, hogy Jézus születése minél emlékezetesebb
legyen számukra. Az alma és a dió - jelképes értelemben Krisztusra utalt, aki elhoz az embereknek minden jót.
Luther Márton egyébként gyerekkora óta nagyon szerette a
diót. Rendkívül szigorú szülei voltak, amikor egyszer az anyja a
kis Martin iskolatáskájában egy diót talált, úgy megverte, hogy másnap véraláfutással
ment iskolába. De a dió szeretete nem verhető ki az emberből. Amikor a kis Martinból a
nagy Luther Márton lett, inkább ideológiát körített a dió köré, minthogy lemondott volna
róla.
Persze, nem Luther tette a diót keresztény jelképpé, láttuk, a kezdetektől az volt. De
Luther esetét a dióval a kortársak megjegyezték, mert a németeknél annyi Luther-hívő
van, Worms-ban ma is tudnak róla. Egy helyi cukrászat, Schmerkerék, vérszínű
szilvapürébe ágyazott dióbelet tartalmazó pralinét készítenek manapság is, amit a képen
látható, könyv alakú dobozban árusítanak, Luther-diók néven. Ez a doboz nemcsak
édességtartó, hanem tényleg könyv is, szerepel benne egy leírás Luther életéről, egy
korabeli német térkép, és Luthernek a Worms-i birodalmi gyűlésben 1521-ben elmondott
imája is.
Tisztelt műértő Kollégám, keveset járunk múzeumba. Ezért nem köztudott, hogy Mária és
a kis Jézus ábrázolása gyakran jelképes dió-ábrázolással jár együtt. Múzeumlátogatásra
ajánlom, ha arra jár, Franciaországban a Rennes-i szépművészeti múzeumban a
következő képet, valamint Berlinben a Staatliche Museen-ben a Dürer-képet.

Az első kép Maarten van Heemskerck műve. Címe: Szent Lukács a Madonnát festi. A
képen minden részletnek allegórikus, vallási jelkép-értelme van. A diónak is, ami megtört
állapotban a Kisded lába mellett hever! (A mellékelt képen nem látszik eléggé, ezért
nézzük meg az eredetit.)
De a láthatóságnál lényegesebb kérdés, hogy miért van dió a Kisded lábánál. Azért, mert a
néphit szerint a három királyok, a napkeleti bölcsek vittek neki. (Mi mást is vihettek
volna neki, ezzel bizonyították, hogy valóban bölcsek voltak.)
Albrecht Dürer 1506-os képén a dió félbevágott állapotban, a Szűz Mária feje fölé emelt
koszorúban (vagy koronában?) látható.
Szakértői magyarázat szerint itt más a jelképi értelem, a dió magának Krisztusnak a
szimbóluma.
Göncző Sándor református lelkész szerint is a dió Krisztus-jelkép. Mária méhében levő
Jézust, valamint a sziklasírban nyugvó Jézust jelképezi.
Ugyancsak hazai jelkép-értelmezés szerint a dió az isteni szándék kifürkészhetetlenségét
testesíti meg – belseje kiismerhetetlen, rejtélyes.
Szóval, magyarázni sokféleképp lehet.
Német forrás szerint legrégebben szárnyakat láttak a dióbél alakjában. Később a
keresztény hitvilággal kapcsolták össze. Krisztus a dióbél, a dióhéj pedig Mária öle.
Német festők és költők éltek ezzel a hasonlattal. A karácsonyi diótörés Krisztus
születésének emléke.

Teológusok manapság is a diófát a kereszténység jelképeként
ábrázolják. És ugyanarról a tőről nőtt ikerfáját pedig a zsidó
vallás jelképeként, a jobboldali képi szimbolika alapján. A két
vallás közös tőről fakad. És bár már az alapjuknál
elkülönültek, párhuzamosan fejlődtek, terebélyesedtek.
A dióhéj pedig közös csónakjuk, amelyben ha tetszik, ha nem,
együtt kell hajózniuk.
A kép a zsidó-keresztény párbeszéd szükségességének
illusztrációja.
Ha a zsidókról beszélünk, a mohamedánokról is mindig
beszélnünk kell. Különben nem vagyunk korrektek.
A dió a mohamedán vallás jelképe is.
Szufi, az egyik legelső Korán-magyarázó szerint a dió az iszlám vallást jelképezi. A héja a
vallási törvényeknek, a Sariának a jelképe, amely összefogja a vallást. A dió bele a Tariqa,
olaja pedig, ami bár láthatatlan, de mégis mindenhol jelen van a dióban, a Haqiqa.
Vagyis, a dióbél a héj nélkül nem nő meg, és viszont, a dió héjának se célja, se értelme a
bél nélkül. A Saria a Tariqa nélkül olyan, mint a test lélek nélkül, és viszont, a Tariqa a
Saria nélkül nem kap védelmet, nem is létezhet nélküle. Egyik is, másik is teljesen
nélkülözhetetlen.

A bölcsesség jelképe
A diófa a bölcsesség jelképe is. A hatalmas, öreg diófa
alatt úgy érezzük, derűs bölcsességgel néz - és segít bennünket. Mosolyog rajtunk, de megért bennünket. Az
ő dimenziói azonban mások. Méretben is, időben is
messze meghalad minket.
Százszor előbb itt volt már a Földön, mint amióta az
első előemberek megjelentek. Neki van ideje, túlél
minket.
Érzik ezt az emberek is, és jóindulatú tisztelettel
közelednek hozzá.
Jobbra egy angol fotós illusztrálja a dióbél és az emberi agy hasonlatosságát. (A felvétel
dióbélről készült, és képszerkesztés eredménye.)
Az emberi aggyal való összehasonlítás az ógörögök tudományosságáig nyúlik vissza. A

rómaiak a dió görög nevét, Karyát a Kara, fej szóból származtatták, - annak a
hasonlatnak alapján, hogy a dióhéjban mint koponyában belül található az agyvelőformájú dióbél, - és így rejtett bölcsességet szimbolizált.

A dióban - régóta, sok népnél - az emberi agyat ismerték fel.

A csonthéj a koponya, a vékony bélhártya az agyhártya, a dióbél barázdái az
agytekervények. Az ember legnemesebb szervét azonosították a legfinomabb csemegével,
és általános hiedelemmé vált, hogy a dióbél a legtöbb agyi betegség gyógyítására jó. A
reneszánsz korban ez a hiedelem csaknem tudományos magaslatokig emelkedett.

Tisztelt Kollégám, sem Ön, sem én nem vagyunk boncmesterek. Már akkor is majdnem
rosszul lettünk, amikor tanulmányaink során végig kellett néznünk egy kutya teljes
felboncolását.
Van, aki a boncolást megteszi helyettünk, nekünk csak a képeket kell végignéznünk, és
csak csodálkoznunk kell. Hogy valóban mennyire azonos a dió az ember fejével, kívülbelül. Minden metszetében.

És milyen a részeges ember agya? Erről mindannyian sokat tudnánk mesélni, de
illusztrálni nem tudnánk. Megtette helyettünk egy francia orvos, aki a dióbél példáján
mutatta be. Az első dióbél ivott egész életében, a második pedig egészségesen élt. Nahát,
ennek egészen ember formája van! De az agya hiányzik.

A tudást, a bölcsességet - látjuk - nem az almánál, hanem a diónál kell keresnünk. Az
emberiség legelső tévedése az volt, amikor Ádám és Éva az almafát vélte a Tudás fájának.
Ez volt az eredendő bűn, a tudatlanság. Az, hogy ősszüleink nem ismerték fel, hogy a diófa
a Tudás fája. A következményeket azóta is nyögjük. Nem volt elég a Paradicsomból való
kiűzetés, ráadásul még arcunk verejtékével is dolgoznunk kell.

Bár, lehet, nem Éva hibázott, - tudjuk, a nők nem tévednek, - hanem a Biblia 4.
századbeli fordítói, akik héberről latinra fordították. Szántó T. Gábortól tudjuk, hogy az
eredeti, héber nyelvű Bibliában szó se volt almáról, csak gyümölcsről. A 4. századi, latin
nyelvű Vulgata említ először almát. Akár dió is lehetett, amint arról Zulema Aimar egy
könyvet is írt "Egy dióval kezdődött" címmel.

A picike dió magjában ott rejtőzik a hatalmas fa lehetősége, és a mi picike agyunkban is a
hatalmas tudásé. Mint ahogy a diófának emberöltő kell, hogy bőven termőre forduljon,
úgy a kisgyerekből is évtizedek múlva lesz értelmes felnőtt. A dió a jövendő nemzedékbe
vetett hitet is jelképezi. A karácsonyfára kötött aranydió a jövő fénylő bölcsességét is ígéri
nekünk.

Tisztelt olvasó Kollégám, lassan a dióskönyv végére érünk, és Ön végig hűségesen velem
tartott. Már tele van a fejünk diós ismeretekkel.
Most kell egy pillanatra megállnunk, és megnéznünk magunkat. Két tükörrel, mert
eggyel nem látjuk a fejünket hátulról. Így néz-e ki?

Ha igen, már elég diós ismeretet vettünk magunkba. Ha nem, még tovább kell kutatnunk,
tanulnunk a diót. Elkeserednünk nem kell, mint a következő képen látható tudásvágyó
Kollégánk, mert lehet, hogy kívülről még nem látszik, de a fejünk már tele van dióval.

Szóval, tanuljuk csak tovább a diót. De addig is óvnunk kell agyunkat. Például
védősisakkal.

A nehéz kérdést nálunk is és több más nyelven
is kemény diónak mondják. A kérdésre a válasz
a dió belében van, de csak a kitartó ember jut
hozzá. És miben foglaljuk össze röviden - fontos
- mondanivalónkat? Természetesen dióhéjban.
Aki nem tudja dióhéjban elmondani, annak
nincs is fontos mondanivalója.
Goethe idézi a bölcs népi mondást: „Isten diót adott, de nem törte föl.”
Azt mindenkinek magának kell feltörnie. Hogy is írta K. Magyar Jenő? "Ahogy
magamnak megfogalmaztam: föl kell törni a diót! Föl akartam törni a diót. A dió: az
igazság. Az igazság ott van belül, és nekem meg kell ismernem. Az a hivatásom, hogy
föltörjem a diót, megnézzem, mi van belül."
Mások is így vannak ezzel, ha nem is tudják ugyanilyen szépen megfogalmazni. Más is fel
akarja törni a kemény diót. Például a szőke nő is.

A nehéz kérdés megoldásához több ember együttes szellemi erőfeszítése kell, egy gyenge
nő nem elég. Valahogy így:

Szóval, ezt hívják brain-stormingnak.
Ami szabadon fordítható magyarra. Jelentései:
Majd mi, férfiak, megoldjuk, amit egy nő nem tud.
Kell egy csapat, mert végre találtunk egy méltó ellenfelet.
Küzdjünk! Addig se kell dolgoznunk.

A halál jelképe
Mottó:
"Sous un noyer, garde toi de te coucher!"
(Vigyázz, diófa alatt el ne aludj!)
(francia közmondás)
A dióhéj zártsága a halál jelképe is. A diófa mint halál-jelkép pedig
a fa által kibocsátott, fűre-fára, rovarokra halálos vegyszer
hatásából eredeztethető.
A rómaiaknál a diófa nem kapott egyértelműen pozitív szerepet. Az
igaz, hogy a diót mint a termékenység szimbólumát vették át a
görög szimbolikából (Artemis helyébe Dianát helyettesítve), és a dió
úgy a házassági, mint a templomi szertartásoknak is kelléke volt, de több latin szerző is
ártó, megbabonázó tulajdonságot tulajdonít a diónak.

Ugyanakkor a Kara (Karya) szót Kháronnal, az alvilág hajósával rokonítva azt állítják,
hogy a diófa Kháronnak, rajta keresztül az alvilágnak szentelt fa.
Már a régi rómaiak is mondták, hogy a dió (nux) sötét-fekete leve miatt "sógorságban
van" az éjszakával (nox).
És a halállal. Carya legendája óta tudjuk, hogy a halott Caryát az istenek diófává
változtatták, a diófa élete a halott Caryát rejti.
Az ősi szláv hiedelemvilágban a diófa a földalatti világ fája volt, a boszorkányoké, a
gonosz szellemeké. Óvatosan kellett közeledni hozzá. Nem volt szabad kivágni, mert aki
baltát emelt a diófára, azt a szellemek halállal büntették. Ezért soha nem ültettek diófát
közvetlenül a lakóház elé. Egyszer úgyis ki kell vágni, nehogy akkor érje baj a ház lakóit.
Aki halálos beteg volt, azt azzal a kifejezéssel illették, hogy "húzza a diófagyökér".
Európa egyes vidékein ma is tartja magát a mondás, hogy "diófa alatt ne aludjunk el",
mert kipárolgásától egészen kábák leszünk, ha felébredünk. Ha felébredünk!
Kasztíliában és Asturiasban úgy tartják a spanyolok, hogy a
diófa gyökere alatti vizek veszélyesek. Golyvát hoznak, főleg a
gyerekekre.
A francia néphit szerint nemcsak az emberekre, a háziállatokra
is káros lehet a diófa. Különösen az veszélyes, ha a diófa
gyökere az istálló alá hatol, mert betegséget hoz az állatokra.
És sűrű lombja, friss, hűvös illata tüdőgyulladást vagy
akármilyen más tüdőbetegséget hoz ránk, ha alatta alszunk. Sőt,
a fa közelében termő egyéb növényekre is vészt hoz, azokat is
megbetegíti.
Leveleinek főzete az asszonyoknál vetélést idéz elő, és terméketlenné teszi őket.
Nagy hatással van tehát ránk a diófa. Amennyi jót tudunk róla, ugyanannyi rosszat is.
Hogyan igazodjunk el ebben a nagy ellentmondásban?
Szerintem Carlos Mendoza kitűnő művét kell alapul vennünk, amit a diófa
szimbolikájáról írt. Ő idézi De Gubernatist: "Mitologikus különbséget állapíthatunk meg
a dió és a diófa között: a diónak többé-kevésbé a kedvező tulajdonságait értékeljük, a
bőséget, a termékenységet. A diófát ellenben baljós, végzetes fának, a boszorkányok
kedvenc fájának tartjuk."
A dió a halál jelképeként a segítségünkre is lehet. Abban, hogy ne féljünk a holtaktól.
Valószínű, szláv hatásra, de a magyar népben is mélyen gyökerezik az a szokás, mindenesetre néprajzosok az ország szinte teljes területéről feljegyezték, - hogy az új év
elején, vagyis gyakorlatilag karácsonykor a lakószoba négy sarkába diót kell dobálni.
Ilyenkor jönnek elő ugyanis a halottak, akiket a legfinomabb csemegével, a dióval kell
kiengesztelni, hogy az értük hozott dióáldozatot fogadják el, ne bántsanak, hagyjanak
békén minket.

A délszláv, szerb kultúrkörben ez a szokás annyiban más, hogy a négy diót amikor a
sarokba dobták, nem volt szabad, hogy a szobában bárkit is eltaláljon. Mert az meg fog
halni.
Ebbe a szokáskörbe tartozik, hogy karácsonykor az éjféli miséig tiltott
a dióevés. Aki ezt a tilalmat nem tartja be, az daganatot kap.
Vagy nem. Mert másik hazai népszokás szerint általános volt a
karácsonyi vacsorára felszolgált dió. Jóslás jelleggel. Mert akinek a
karácsonyi vacsorán férges dió jutott, a következő évben meghalt.
Vagy nem.
A dió bezártságát az önzéssel is összefüggésbe hozták.
A diófa megbabonázó hatását magunk is kipróbálhatjuk, ha dióéréskor leülünk alája.
Ilyenkor ha az ölünkbe pottyan egy dió, addig nem tudunk felkelni, amíg az ölünkben
van.
Azért ne keseredjünk el, ha a diófa babonáját érezzük. A franciák azt is tudják, hogy a
diófa ördögi varázsát háromféleképpen is meg lehet törni.
Lehántani egy darabot a kérgéből.
Letörni egy ágát.
Egy kővel megdobni a törzsét.
Ez mind hatásos.
A jelképek persze attól függnek, honnan nézzük
őket. A diófát, a halál jelképét nézhetjük akár
Indiából is, és onnan egészen mást látunk. A világ hiába globalizálódik - nem egységes. India például
egészen más. Ennek a régi civilizációnak bölcsebb a
hiedelemvilága. A diófa ott nem a halál, hanem a
hosszú élet jelképe. Hiába, az indiai kultúra
többezer évvel előzi meg a miénket, ők tudják
jobban.
És az ógörögök. Mert szerintük a diófa nemcsak a
halál, hanem az újjászületés jelképe is. Az eleuziszi
misztériumjátékok témája volt Perzephone istennő
története, a diófa az ő jelképe volt. A téli félévben a
föld alatt, a pokolban élt, és minden tavasszal
újjászületett.
A halálból való megmenekülés jelképe is a dió, pontosabban a dióhéj.
Egy régi, szláv legenda szerint egyszer olyan özönvíz borította el a földet, hogy szinte
mindenki belepusztult. Csak az Isten által kiválasztott igazak maradtak meg, akik egy-egy
dióhéj-csónaknak köszönhették, hogy nem fulladtak vízbe. Lám, az igazi igazaknak
milyen kevés elég!

És mit csináljon az, aki nem akar meghalni? Francia vidéken már erre a kérdésre is van
válasz. Akasszon a mennyezetgerendára egy kosár diót. Garantált lesz a hosszú élete, és a
dió egyben a gazdagságot is megadja.
És mit csináljon az, aki nem akar meghalni, de mégis meghal? Török vidéken már erre a
kérdésre is van válasz. Rendeljen időben diófából készült sírfeliratot, majd nyugodjon
békében.

Közmondások, népi bölcsességek

Régi magyar népi bölcsesség, 1691-ben jegyezték fel:
"Igen feltötte az Orbán süvegét, mintha már mind a diófáig övé
volna."
És még ma is érvényes.
Láttuk, a németek szokásaiban, hiedelemvilágában a diófának
komoly elismertsége van. De a németek - mint tudjuk - tudnak
kevésbé fennköltek is lenni. Egy durva német közmondás együtt
említi a szamarat, az asszonyt és a diófát. Hogy mi a közös bennük?
Mindhármat verni kell, ha az ember eredményt akar elérni. Persze
ezt csak a németek mondják.
Tévedtem a németeket illetően, megkövetem őket. Mert azóta előkerült a mondás latin
eredetije: "Nux, asinus, mulier verbere opus habent", és az angol megfelelője: "The
things you beat number three: your wife, your dog and your walnut tree".
Kéretik pontosan fordítani, és annak megfelelően eljárni.
A korzikaiak másként látják az asszonyt. Közmondásuk szerint az asszony olyan, mint egy
dió. Legkívül húsos, de egy csöppet csípős. A felszín alatt zárt, kemény. De aki ért hozzá,
hogy megnyissa, annak lágy szívet, finomságot ad.
Naszreddin Hodzsa az 1300-as évek bölcs és egyben jó humorú kisázsiai népi hőse volt.
Három fiú jött Hodzsához egy zsák dióval, és így szólt: -Osszad szét közöttünk ezt a diót
úgy, mintha Isten osztaná! Hodzsa erre az egyiknek egyetlen szemet, a másiknak egy
marékra való diót adott, a harmadiknak pedig mind, ami a zsákban maradt. (Isten - vagy
Allah, most nem tudom pontosan, melyik - nem egyenlően mér.)
A magyar nép is jósolt a diófából. Sopronban és környékén úgy tarják, "Luca napján ha
megverik a diófát, következő évben jó termés lesz". Másutt meg: "Ha Sarolta napján
(július 5.) esik, nem lesz diótermés."
Marokkói arab közmondás: "Akinek diófái vannak, az gazdag."
Francia közmondás: "Á la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix". - Szent
Keresztkor (szeptember 14) szedd fel az almádat és verd meg a diófádat.
Ujgur közmondás: "Egy zsák dióra öklömnyi kő elég."
Német közmondás: "Muss ist eine harte Nuss!" - A szükség kemény dió.
Közmondás Közép-Ázsiából: "Aki a diófa virágát meglátja, meghal."
A diófa lassú növekedését, hosszú életét közmondások is tanúsítják. Szkopeloszon, egy
görög szigeten ismeretes egy mondás, miszerint aki diófát ültet, akkor fog meghalni,
amikor diófája "meglátja" a tengert. Hát, igen, egy kis szigetről könnyű meglátni a
tengert. A diófa és a halál közti összefüggést a hollandok egész egyszerűen fejezik ki
közmondásukban: "Boompje groot, plantertje dood." Vagyis, mire a fa megnő, ültetője
meghal.

Dióval kapcsolatos találós kérdések gyerekeknek:

A felülmúlhatatlan filozófus, Nietzsche is alkotott egy dióval kapcsolatos, filozófiai
mélységű mondást: "A lét burkának értékelése nélkül diónk üres marad." Amint az ábra
mutatja.

A dió a gazdagság jelképe is.
Egy középkori bajor monda szerint élt Nürnbergben - amikor Nürnberg még csak a várból
állott - egy Kasper nevű paraszt, aki előtt egyszer bezárták este a várkaput, mert későn ért
haza. (Hogy miért, arról eltérnek a változatok, vagy azért, mert olyan szorgalmasan
kapálgatta a fokhagymáit, hogy ráesteledett, vagy azért, mert annyira berúgott, hogy nem
tudta, mikor kell hazamenni.) A lényeg az, hogy a várkapun kívül, a diófa alatt feküdt le
aludni. Ekkor valahogy hozzájutott egy zsák dióhoz. (Vagy maga szedte, vagy egy
ismeretlen vadásztól kapta, aki megígérte, hogy gazdaggá teszi.) Mindegy is, reggel a zsák
dióval ébredt. És amikor belenézett a zsákba, látta, hogy a diók mind arannyá változtak.
Nem is mondta el senkinek az esetet, csak a feleségének. És félretették a zsák aranyat, jó
lesz az majd később. De a feleségnek néha pénzre volt szüksége. (Istenem, megesik ez
minden családban.) És néha egy-egy szem aranydiót eladott a nürnbergi ékszerésznek.
A végét már ismerjük. Kasper továbbra is szorgalmasan kapálgathatta fokhagymáit, mert
a gazdagságból semmi se maradt.
Megpróbáltam a mondának utánajárni, de a nürnbergi vár körül olyan flancos, puccos
város épült, hogy már nem laknak benne parasztok. Diófa sincs a várkapu közelében, de

ha lenne, se aludhattam volna alatta, olyan átható, hideg eső esett, amikor ott jártam.
Ha Nürnbergben nem is, de a közeli községekben előfordul egy-egy diófa. Tisztelt
kincskereső Kollégám kipróbálhatja, hátha hozzájuthat valamelyiknél egy zsák dióhoz.
De a feleségének ne szóljon!

Védikus tanok
Most már, hogy minden vallás tanai szabadon terjeszthetők Magyarországon, akár
hivatali jóváhagyással, akár anélkül, nem mulaszthatjuk el, hogy ne szóljunk a dióról,
mint a védikus tanok alanyáról.
Anélkül, hogy a világ keletkezésének védikus módjába belemennék, - mert a világ
annyiféleképpen keletkezett, ahányan elgondolkoztak rajta, - a tojás, az istenanya, a vizek
forrása és egyéb fontos kérdések után rögtön a dió következik, mert - mint ÉszakIndiában is megfigyelték, a diófa a vizek kísérőnövénye. És termése oly csodás, hogy arra
filozófiát lehet építeni. Meg is tették.
Szóval, Shiva felsőbb tudata, Watuka Raja Bhairava szerette a diót. (Persze, ezt én
rövidítem ennyire, mert a végeérhetetlen keletkezéstörténet leírása meghaladja időbeli
korlátaimat, talán majd a reinkarnációm után.) Tőle ered a Himalájában máig követett
gyakorlat, hogy a diót, ha csíráztatni akarják, előbb hosszasan áztatják vízben. Tizenegy
napig. Nem mindegy, mikor, Shivaratritól Tilashtamiig. Ekkor nyeri vissza életerejét. De
ez nem ilyen egyszerű, mindennek bonyolult teológiai magyarázata van, amit nem tudok
felfogni. Szerepel benne a víz mint éltető elem, a víz mint a szerelem szubsztanciája, a
Földanya, valamint az eljövendő generációk.
Védikus vallásos filozófiája is van a diónak. A diótermés négy egyforma, egyenértékű
részből összetett egység. Lerajzolva kör vagy elliptikus formát képez. A tökéletességet
jelképezi, akár a négyes számot, akár a köralakot nézzük. A dióbél négy negyedének
filozófiai nevei: Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Mind a négy negyednek
egyformán fontos szellemi jelentése van, a Sat -Chit- Anandát és a Svaroopát jelentik. Az
előbbinek upaniszhadikus jelentése van, az utóbbinak pedig shaivisztikus.
Világos.
Tehát, és ez a lényeg, a dió a Shiva-elméletben, a megjelenésben a Mag megnyilvánulása.
Gondoltuk volna?
És itt értünk el a Lingamhoz, amit a stilizált dióhoz hasonlóan
ellipszis-alakban ábrázolnak. A Lingam a hindu templomokban
Shiva jelképe, de gondolatban a teremtő férfierőé. De nem szabad
falloszként megjeleníteni, hanem férfit jelentő jelként, jelzésként,
az örök teremtő csíraként, férfinemként, és mindezek
következményeként kell rá gondolnunk, különösen a női nemet
megjelenítő Yonival összefüggésben.
És most tartunk ott, mint Móricka, akinek mindenről ugyanaz jut az eszébe, pedig nem is
a hindu vallást tanulmányozta.

Az elliptikus Lingam az Abszolút Shiva Örök Magja, és a dió ennek a magnak a
manifesztálódása.
Ezt jól jegyezzük meg, ha Indiában meg akarjuk értetni magunkat.
A Védákban sok szó esik a dió két lebenyének és az emberi agynak a hasonlatosságáról.
De ez a téma már unásig ismert más kultúrkörökből is. Most csak annyit tennék hozzá,
hogy mindkét lebeny Purushából és Prakritiből áll.
Csak hogy tudjuk.
Azt is írják a Tantrákban, hogy a dióbél négy negyede a negyedkört adja ki, kapcsolatban
van a Parama-tattvával, a Shaiva Darshanával és a Mula Binduval.
De ez már messzire vezet.

Hiedelmek, babonaságok, jóslások és egyéb hülyeségek
A diófa soha nem volt közömbös az ember számára. Időnként, helyenként jó véleménnyel
voltak róla, máskor, máshol pedig rossz hírét keltették.
A természetvallások, a mágiák (a kettő között pontos határt se lehet vonni) mindig is
foglalkoztak a diófával. Kedvező vagy baljós (de sohasem közömbös) jeleket fedeztek fel a
diófában. Egyes korokban jó hírnévnek örvendett, máskor inkább féltek tőle.
A görögök jó véleményen vannak a diófáról. A görög népi hiedelem szerint a diófa
különös, tisztán látó képességgel ruházza fel az alatta alvót. Álmában megálmodja a jövőt,
és felébredve prófétálhat is belőle.
Azt a praktikát pedig már francia vidékeken is ismerik, hogy a diófa segítségével
befolyásolni tudjuk a jövőt, számunkra kedvező irányban. De ez a lehetőség csak a
legrövidebb éjszakán, Szent Ivánkor áll fenn.
Szent Iván éjjelén szedjünk néhány diófa-hajtást. Akasszuk fel ajtónk, ablakunk fölé, és a
diófahajtás megvéd minden betegségtől. Ugyanez vonatkozik kedvenc háziállatainkra is.
Ne csak a tehénistálló, a juhhodály, a disznóól fölé akasszunk ilyenkor diófagallyat,
hanem a kutyaház bejáratához is.
És még egy praktika a Szent Iván éji diófalevéllel, amit akár tisztelt Kollégám is
kipróbálhat: Még az éjszaka folyamán rakjon diófalevelet a kiszemelt, kedves személy bal
cipőjébe. Figyelje meg a hatást, ami nem fog elmaradni!
A kelták papjai, a druidák pedig egyenesen olyan fontosnak tartották a diófát, hogy
tavasszal is, ősszel is beillesztették a fanaptárukba.
Szicíliában egy időben szokás volt dióval a zsebben járni-kelni. Nem tartalék-élelemként,
hanem a boszorkányságoktól megvédő varázsszerként. Nemcsak a váratlan boszorkányság
ellen volt hatásos a néhány szem dió, hanem sikert hozott gazdájára, és a lázát is
megszüntette. Olasz népmesékben többször is szerencsét hozó talizmánként szerepel a dió.
Északolasz vidéken, Piemontban egy időben szokás volt dióolaj-mécsessel járni a

karácsonyi misére. A dió olaja nemcsak az éjféli misén hozott fényt, hanem a mécses
gazdáját a következő évre megvédte a megvakulástól.
Németországban létezik a Babonaságok Kézikönyve. Én nem ismerem, nem olvastam,
csak hallottam róla. A kézikönyvben tudtunkra adják, hogyan lehet leendő párunkkal a
hűség, az összetartozás próbáját előre megejteni. Ajánlom tisztelt Kollégámnak is.
Legjobb Újévkor.
Tehát egy dió félbenyitott két dióhéját egyszerre kell vízre bocsátani, akár az asztal
közepén, egy tál vízben. Ha van a karácsonyfáról maradt gyertyacsonkunk, a dióhéjakba
ragasztva látványosabb a jóslat. Ha a két dióhéj a vizen úszva közel marad egymáshoz, az
összetartozás szoros lesz később is. Ha nem, nem. Jobb előre tudni.

Másik próbája is van az összetartozásnak, amit szintén a német kultúrkörben próbáltak
ki. Két egész diót kell egymás mellé helyezni a tűzbe. Ha a nagy hőségben zárva
maradnak, úgy égnek el, hogy más számára nem nyílnak meg, akkor a házasság biztos
lesz. Ellenben ha szétnyílik egyik vagy másik, előre lehet tudni, hogy melyikük fog kifelé
megnyílni. Különösen meggondolandó a házasság akkor, ha a dió hangos durranással
roppan szét. Erre mások is felfigyelnek, jobb a nyilvános botrányt megelőzni.
Bármi mást, akár jelentéktelenebb ügyek kimenetelét is megjósolhatjuk a diókkal. Csak
egy kosár dió kell, abból véletlenszerűen válasszunk egyet, és törjük meg. Ha a bele szép,
egészséges, bízhatunk a kedvező fordulatban. Ha beteg, ráncos, férges, akkor az általunk
óhajtott ügy kimenetele is olyan lesz.
De van egy ötletem. Addig folytassuk a diók tördösgetését, amíg eredményt nem érünk el.
Így kézbe vehetjük, aktívan alakíthatjuk sorsunkat.

Amióta pedig életünkben oly fontossá lettek a természettudományok, a diófával
kapcsolatos népi hiedelem azokat se kerülheti el.
Természettudományos megalapozottságú korunkban sokan tudni vélik, hogy a diófa
természetes villámhárítóként szolgál a ház körül. Azt mondják, a diólevél kilehelt aromás
illatanyagai védőburkot vonnak a diófa köré, amin nem hat át a villám. Ezért is zöldell
annyi diófa a vidéki házak és szérűskertek mellett, főleg Olaszországban.
Az előző fejezet után itt egy újabb iskolásgyerek rajza Olaszországból. Azt ábrázolja, amit
most írtam.

De ne higgyük, hogy csak az olasz iskolásgyerekek hiszik így. Régi német hiedelem, hogy
a diófa elűzi a vihart. De nem az élő, hanem a tűzhelyre rakott diófahasáb füstje. Nem is
akármelyik diófahasábé, hanem csak a húsvétkor egyszer már tűzre tett, de el nem égett,
csak megszenesedett diófa hasábja. Egy próbát megér, ha jön a nyári vihar.
A diófa arra is jó, hogy megjósoljuk, mikor lesz vége a világnak. Mert annak vége lesz,
egyszerűen azért, mert ez az egész így már tényleg nem mehet tovább.
A világ közeli elpusztulásába vetett hitet népszerű jóskönyvek, egyebek között a Szibilla-

könyvek máig hatóan erősítették. Ezek szerint a világ végének előjelei: a diófa levele
akkora lesz, mint a cseresznyéé, a csillagok rendje megbomlik, a nők dohányoznak,
hajukat lenyírják, nadrágban járnak, a gyermekek gyűlölik szüleiket s fordítva.
Most már tehát nagyon vigyázzunk, mert már a csillagok rendje is megbomlott, nem
beszélve a nők nadrágjáról és a többiről! Figyeljük, tisztelt Kollégám, no, nem a nők
nadrágját, hanem a diófa levelét. Mert már egyedül csak ebben bízhatunk, a többi már,
sajnos, megvan.

VIGYÁZAT! NEM DIÓ!
Mottó:
"Minden dió dió,
Minden dió dió,
Csak a rádió nem dió"
(Gyerekdal)

Vázlat:
Argándió
Brazil dió
Kesudió
Kókuszdió
Makadámiadió
Mosódió
Paradió
Szerecsendió
Az igazi diót és a diófélék családjának dióit idehaza is sokan, de külföldön még többen
tévesztik össze más héjas termésekkel. Mi már végigolvastuk a dióskönyvet, minket nem
zavarhat meg Elizabeth Rice "Dió és egyéb diófélék" című botanikai tablója:

Arra kérem tisztelt tanult Kollégámat, segítsen másokat is ebben a nehéz témakörben
eligazodni. Én például tegnapelőtt tartottam egy szóbeli felvilágosítást a kesudió
mibenlétéről, a kesudióról, mint olyanról, ami nem tévesztendő össze a valódi dióval. És
itt van néhány egyéb, a magyar nyelvben ugyancsak diónak nevezett héjas termés.

Argándió
Argania spinosa. Dél-Marokkó és Algéria félsivatagjainak fája.

Az argándió fő értéke magas, 80 % körüli olajtartalma, ami rendkívül egészséges az
emberi szervezet számára. A marokkói konyha kenyérhez, kuszkuzhoz, salátákhoz
általánosan használja. Az olaj ma már európai kozmetikumoknak is alapanyaga,
gyógyhatású is.
Az argándió júliusban érik. Összegyűjtése, törése, feldolgozása a berber asszonyok dolga,
egyben kiváltsága.
A dió külső húsos héja állati takarmány. A diót még ma is két kő között törik meg. A
magbelet enyhén pörkölik.
Régebben az olajnyerésre kőmozsárban dörzsölték szét a dióbelet, majd kevés vízzel
tésztává gyúrták. Az olajat kézzel facsarták ki a tésztából.
Néhány kép argándió-fákról.
1. Egy védett példány. A védettséget Marokkóban a fa töve köré rakott kőkör jelzi.
2. Egy igen idős fa. Az ösvény (fő közlekedési útvonal) a lombja alatt vezet.

3. Egy bőven termő példány
4. Ennek a szépen fejlett fának a habitusa éghajlatjelző, esős teleket jelez.

5. Az argándió termése.
6. Termőkorú argándió-fa kérge

Így törik az argándiót Dél-Marokkóban.

Argándió burkosan, burok nélkül, argándió bele, végül a dió olajából készült szappan.

Brazil dió
Az Ocotea porosa a babérfélék családtagja. Közönségesen brazil diónak mondják

(brazilian walnut), helyi nevei pedig: imbuia, embuya, canella imbuia.

Brazília déli részén, főleg Paraná, Santa Catarina államokban lakik, kisebb részben Sao
Paulo és Rio Grande do Sul államokban. A szubtrópusi, hegyi erdőkben. Előfordul
Argentina és Paraguay csatlakozó vidékein is.

Jellemzően nagy magasságot (pl. 40 m) elérő fa, törzsátmérője is sokszor hatalmas, pl. 1,8
m-es.

A fa fő gazdasági értéke kiváló faanyaga. Az északamerikai faipari irodalom ezt a
faanyagot nevezi "brazil walnut"-nak. Furnérja dekoratív, deszkája bármilyen célra jó.
Padlónak, parkettának gyakori.

Nemcsak Brazíliában, hanem a Föld más, szubtrópusi vidékein is termesztik.

A másik brazil diót paradió név alatt említem.

Kesudió (Anacardium occidentale)

A trópusi Amerika, azon belül leginkább az egyenlítővidéki északkeleti Brazília diója. A
trópusokon elterjedten termesztik, legnagyobb termesztői India, Brazília, Kelet-Afrika.
Nyugat-Afrikában a termesztés lehetőségei még kihasználatlanok, de ott is gyors a
termesztés növekedése. Meleg, nedves klímát igényel, évi 1000-2000 mm vagy több
csapadékot. Az 1000 m-es tengerszint feletti magasság már a termeszthetőség korlátja.

Örökzöld bokor vagy fa, magassága legfeljebb 15 m. Levelei egyszerűek, hosszúkásoválisak, 6-20 x 4-15 cm-esek, bőrszerűek. Virágai közül átlag 6 hímnős virágra 1 tisztán
hímvirág jut. Húsos, megvastagodott termésképlete (a "kesualma") terméskocsányon nő.
Vékonyhéjú, csillogó sárga, piros vagy vörös, mérete 10-20 x 4-5 cm. Magja 2-3 x 1,5-2,5
cm nagyságú, kinézetre vesealakú, nyomott, szürkésbarna. Olajtartalmú.

Erősen nő, az időszakos, legfeljebb 3-4 hónapos szárazságot jól elviseli, a fagyot nem.
Szárazabb vidékeken is megnő, de nem terem. A csíráztatott magot helybe vetve
szaporítják. Jó vízgazdálkodású, morzsalékony talajt igényel. Harmadik-negyedik évben

kezd teremni, teljes termése 7 év után várható, a fa 30-40 évig termőképes.
Terméshozásához rovarbeporzást igényel, de a helyi rovarállománytól függ, hogy az
mennyire sikeres. Tanzániában gyakorlatilag igen, de Indiában mesterséges beporzásra
van szükség. Gyümölcse termékenyülés után 2-3 hónap alatt érik meg.

Gyümölcsét teljes érésben szüretelik a fáról, vagy lehullás után a földről szedik össze.
Száraz időben a gyümölcs a földön hagyva szárítható, de nedves időben naponta össze kell
szedni. Dióit az almából kell elválasztani, majd szárítani kell.

Szárítás, majd pörkölés után a dióbelet a héjtól különválasztják, majd osztályozzák. A
válogatást óvatosan kell végezni, mert a pörköléskor kifolyó lé csípős, maró. A válogatás
hagyományosan kézi munka, de Indiában már géppel végzik. Vákuumcsomagolásban, zárt
konzervdobozban értékesítik. Levegőtől elzártan tartva hosszú ideig eláll
szobahőmérsékleten is, lefagyasztva pedig egy évig szokták tárolni.

A kesudió kb. 60 %-a sózottan kerül fogyasztásra. De cukrászatokban, pékségekben is
használják. A pörköletlen, héjas kesudió ehetetlen.
Beltartalma: kb. 12,8 % fehérje, 46,7 % zsír vagy olaj, 18 % szénhidrát. Vitamintartalma
magas.
Bár a dió bele magas olajtartalmú, olaját mégsem szokták kinyerni, mert a dióbél is
megfelelő áron eladható. A pörköletlen, héjas dió mérgező savakat tartalmaz, amelyek
hólyaghúzó hatásúak. A dió olajában polimerizálódó vegyület is található, ami vízhatlan
anyagok készítésére alkalmas, és olaja kenőolajként is használható. Desztillálva és
polimerizálva politúr készíthető belőle, az írógépszalag-festékeknek is alapanyaga.
Továbbmenve, olaj- és saválló cement- és csempeadalék, tinta-alapanyag, és fékbetétek
készítéséhez is használják. Stb. A trópusi gyógyászatban sok betegséget kesuolajjal
gyógyítanak.
A kesualma leve fanyar hatású, de iható. Nyersen is, és borrá erjesztetten is. Húsa
konzervben lekvárként, zseléként, szirupként, stb. élvezhető. Brazíliában a madeiraborhoz hasonló bort erjesztenek belőle. Ennek ellenére a kesualma-termés 95 %-a
világszerte feldolgozatlan marad, kárbavész. Ipari célú alkohollá is fel lehetne dolgozni.
A kesudió fájának kérgéből csapolt léből kitörölhetetlen tinta készíthető. Fája
épületfaként és bútorfaként hasznosul, de a trópusokon a termeszek erősen károsítják. De
tüzifaként és faszénkészítésre is használják. Díszfaként is ültetik, és talajmegkötő célra is.
Virágai jó mézelők.

Kókuszdió
Ez a világszerte ismert, elterjedt pálmaféle (Cocos nucifera) meleg tengerek mentén
mindenhol megtalálható. Kiegyenlített klímát, jó talajt, a talajban elég levegőt és bő vizet
igényel. Sótűrő.

Mérete nagyon változó, törpétől 30 méteresig. Levelei 4-5 méteresek, szeldeltek.

Virágzata mintegy másfél méteres. Éretlen termésének belét kókusztejként isszák.
Termése masszív, gömbölyded, jellemzően 25 cm-es. Héja kívül rostos, belül igen kemény,
fás. A dió belül üreges, a héjra tapadó endokarpiummal, amit koprának neveznek.

A nagyobb pálmafák 6-10 éves korban kezdenek virágozni, 80-100 évig teremnek. A törpe
pálmák adatai: 3 év, 30-40 év. Igen sok, eltérő fajtája van.
A pálmafák vegetatív szaporítása megoldott, és szövettenyésztésében is vannak sikerek.
Egyébként magról is szaporítják. A fáról lehullott mag azonnal csíraképes. Csírázása
vontatott, mintegy négy hónapos. Hat-kilenc hónapos korában szokták végleges helyére
ültetni. Hektáranként 120-175 fát ültetnek, ha az ültetvény négyzetes kötésű. Ha
háromszöges, 140-200-at.
Négy-hat éves koráig gondos ápolást igényel a jó fejlődéshez. A trágyázást nagyon
meghálálja.
Fajtától függően az érett kókuszdió 0,75-2 kg közötti súlyú, amiben 20-60 dkg kopra van.

A kopratermeléshez szárítani kell az érett kókuszdiót.
A kopra 60-68 % olajat tartalmaz, aminek kétharmadára lehet kinyeréskor számítani. A
szétvágott dióból kivájt koprát legtöbbször a napon szárítják, vagy ha a romlástól
tartanak, azonnal feldolgozzák. Hagyományosan a reszelt koprát áztatják, főzik, habját
leszedik. Ipari méretekben hidraulikus présekkel nyerik ki a pálmaolajat, amit például
margarinkészítésre, szappangyártásra használnak, de felhasználási lehetőségei, különösen,
ha beltartalmi anyagai szétválasztásra kerülnek, szinte beláthatatlanok. A huszadik

századra a világ legfontosabb olajtermő növényévé lépett elő.
A kókuszolajban kevés a telítetlen zsírsav. Ezért az emberi egészségre gyakorolt hatása
nem mérhető más diófélék olajához. Viszont kevésbé avasodik.
A kókuszdió külső rostanyaga (kókuszrost, kókuszháncs) lábtörlő, fonatok, kötelek
alapanyaga. A termés és a fa minden része, a gyökereket is beleértve, sokoldalú
felhasználásra kerülhet.

Makadámiadió
Macadamia integrifolia. Ausztrália diója, Queensland-ből és Új-Dél-Wales északi
részéből. A szubtrópusi, síkvidéki esőerdők lakója. A világ mintegy húsz másik országában
is termesztik.
Éghajlati igénye szubtrópusi, a lgemegfelelőbb hőmérséklet számára 25 C°, de rövid
fagyokat is elvisel, akár -6 C°-ot is. Virágzás idején viszont érzékeny a hűvösre, legalább
20 C°-ot igényel.
Örökzöld, mintegy 10 m magas fa, szétterülő koronával. Levelei hármasával állnak,
egyenként 10-28 cm hosszúak, fiatalon halványzöldek.

Virágai krémfehérek, de változatban piros színig elmehetnek. 10-15 cm hosszúságban 200
(esetleg több) virág található.

Diója gömbölyű, tizenkettes vagy hosszabb fürtökben terem. A diók 2-3 cm-esek, húsos
burokban. Csonthéja nagyon kemény.

Széltől, fagytól védett termőhelyet igényel, mélyrétegű, jó minőségű talajjal, legalább
1200 mm esővel.
A magról kelt csemetéből fejlődő fa 7 éves kora körül kezd teremni, 15 éves korától 50
évesig jól terem. 23-75 kg közötti héjas termésre lehet számítani fánként. Ma már
vegetatív úton szaporítják. A jó megporzás érdekében általában legalább két fajtát
ültetnek egy ültetvénybe, rendszerint a szomszéd sorokba. Rovarbeporzású, a méhek
jelenléte jó hatású.

Mivel igen elnyújtottan, 6-8 hétig érik, a makadámia-dió összeszedése a földről történik. A
diószüret során a penészesedés megelőzése a cél. A lehullott dió 25-30 % nedvességet
tartalmaz, amit mielőbb, lehetőleg naponta 10 %-ra kell szárítani. Tovább is szárad a
tárolás alatt, 10 % alá.

A dió bele magas, 70 % fölötti olajtartalmú, főleg egyszeresen telítetlen olajat tartalmaz.

Általában olajban pirítva, sózottan fogyasztják, vagy süteményekben, jégkrémekben.

Mosódió
A Sapindaceae növénycsalád mintegy tizenöt tagjának élőhelye szinte az egész melegégövi
világot átfogja. Örökzöldek és lombhullatók egyaránt vannak köztük. Közös
tulajdonságuk, hogy termésük szaponint, egy természetes mosó- és tisztítószert tartalmaz.
Közülük a Sapindus trifoliatus és a S. mucorossi az indiai és a kínai mosódió, amelyek
nálunk is kaphatók, környezetkímélő bio-mosószer gyanánt.

A mosódiók egyben gyógynövények is. De, ezek a diók, sajnos, nem ehetők, így a mi
diónkkal nehezen hasonlíthatók össze.
Indiai mosódió:

Kínai mosódió:

Paradió

A Bertholletia excelsa nevű, ugyancsak Brazíliában élő fát szintén
brazil diónak hívják, de semmi köze az Ocotea porosa-hoz.
Helyesebb is a másik köznapi nevén paradiónak nevezni. Rengeteg
helyi és külföldi neve van (latin neve is volt már három), gyakran
hívják gesztenyének, termesztett parcelláit pedig általánosan
gesztenyéskertnek (castanheiro).
Tudományos körökben az egyik elsőként megismert fa az
Amazonas-medencéből. Humboldt az 1799-1804-es expedíciója alkalmával részletesen
foglalkozott vele.
Őserdei fa az Amazonas-medencéből. A meleg, párás éghajlatot kedveli, a 80-85 %-os
páratartalmat. Az Amazonas-medence másik négy államára is kiterjed természetes
élőhelye.

Közepes méretű, de többször inkább nagy fa (25-56 m). Törzsátmérője 1-2 méteresig
vastagszik. A trópusi őserdőben sokszor csak a törzs felső részén maradnak meg ágai.
Ötszáz-nyolcszáz éves fái gyakoriak.
Levelei 25-50 cm-esek, szélesek.

Az ötödik-hatodik évben kezd virágozni, teremni pedig 10-20 éves korában. Bár virágzását
az évszakok kevéssé befolyásolják, általában októbertől márciusig virágzik. Virágai
sárgászöldek.

Termése az állandó trópusi nyárban majd egy évig érik, a virágzástól számolva. Jellemző,
hogy ugyanazon a fán virágokat és érőfélben lévő terméseket is lehet látni. Általában
november és június között érik. Érett termése nagyobb grépfruit méretű. 12-24 db
szögletes barna magot tartalmaz. A jól termő fák évente 200-400 gyümölcsöt teremnek,
amelyekben 100-120 kg héjas mag található, ez a mennyiség az értékesíthető héjas
paradióra vonatkozik.

A paradió exportját Brazíliából még az 1600-as években a hollandok kezdték meg.
A paradió összeszedése veszélyes tevékenység, mert a félkilós, háromnegyed kilós termések
akár 50 m magasról hullanak le. A legnagyobb termések súlya meghaladhatja a két kilót.
Az összeszedett termésben a magvak víztartalma 27-35 %. Felnyitás után mosni, majd
szárítani kell, hogy elérje a légszáraz 12 %-ot.
A magok olajtartalmúak, ehetők, és olajkészítésre is használatosak. A 70 %-os
olajtartalom mellett a 17 %-os fehérjetartalom is kiemelendő (főleg cisztein, metionin,
glutamin, arginin). A paradió az amazóniai indiánok fontos eledele. Értékét jelzi, hogy
pénzként is cserélték. Nyersen, illetve reszelten sűrű leves formájában ették.

A paradió olaja egészséges, elsősorban
palmitinsavat, linolénsavat tartalmaz. Az első
préselésű olaj étolaj, a második már csak
szappannak vagy olajlámpába jó. A visszamaradt
olajpogácsa takarmány.
A paradió ásványianyag-tartalma kiemelendő.
Magas szeléntartalma gyógyhatású az emberre,
antioxidáns hatású, rákellenes, rákmegelőző, főleg
a prosztatarák ellen mutatták ki gyógyhatását. A
szelén felszívódását a magas metionin-tartalom is
segíti, de a mintegy tizenötféle nehézfém, amit még
kimutattak a paradióban, felhalmozódhat az
emberi szervezetben. Például a bárium-mérgezés
veszélyére több évtizede felhívták már a figyelmet.
A paradió-fogyasztás másik veszélye a rendszeres
aflatoxin-előfordulás, mivel a meleg, párás
termőhelyen a penészesedés általános.
A diótermés héját eltüzelik. Maga a dió is
meggyújtható, kis gyertyaként ég. A vastag héjat ivóedényként, valamint legyek ellen,
állandóan égő füstölőszerként hasznosították, végül a gumifák latex-nedvének felfogására
is.
Faanyaga kiváló minőségű.
A fiatal fák 5-7 éves korig az árnyékot igénylik. Brazíliában a paradió a jellemző fája az
agroforestry-jellegű mezőgazdasági művelésnek, amelyben a mezőgazdasági parcellát a
túlzott napsütéstől fasorokkal árnyékolják. Ebben a művelésmódban a paradió
gyakorlatilag csak árnyékával használ, termésére nem lehet számítani. A virágok
megporzását ugyanis csak olyan, nagytestű méhek végzik, amelyek a trópusi őserdőben
élnek. Ezért a Brazíliából exportra kerülő paradió gyakorlatilag teljes egészében erdei
begyűjtésből származik, ültetvényszerű termesztése nem eredményes. A lehetséges
megoldás a közvetlenül az őserdő mellé telepített "castanheiro" lehet.
De nemcsak a paradiófa és megporzó méhe él egymással szoros kölcsönhatásban. A
paradió egy ritka nagytestű patkányfaj, az agouti tevékenységére is rászorul. Ez a
hatalmas, mintegy ötkilós patkány a paradió-magvakat a fák alól messzire elszállítva
raktárba készletezi, és a maradékból kelnek új helyen a fiatal paradió-csemeték.

Szerecsendió
Myristica fragrans.

Hátsó-Indiában honos fűszercserje. Csak a neve dió, valójában egy burokkal körbevett
mag. A mag is, burokhéja is rendkívüli aromaanyagokat tartalmaz.

A szerecsendiót oly sokan, olyan jól leírták, hogy nem akarózik írnom róla.

Egy biztos: Nem dió.

Csak mondják annak.

Azért, hogy kívánatosabb legyen.

Pedig így is elég szép. És ízletes.
Tisztelt Kollégám, áttekintettünk mindent, ami nem dió?
Biztosan nem. Véletlenül találtam egy angol nyelvű felsorolást a diónak nevezett
növényekről. Többszáz ilyen van. Amit a világ valamelyik részén, valamelyik nyelvén a
dióval azonosan hívnak.

Hát, igen, a dió szó jó hívószó.

DIÓFÁK A KÖRNYEZETÜNKBEN
Vázlat:
A dió mint dísznövény
Város- és falufásítás
Dió utca, épített környezet

Díszkert, bonsai
Mottó:
„Állott egy magas diófa,
Díszeül a Pál kertjének.”
(Arany János)
Mivel a diófa köztudottan igen változatos növény, előfordulnak kimondottan dísznövényváltozatai is.
A diónak spontán mutációjaként keletkezett a vörös levelű, a szeldelt levelű, valamint a
csüngő változata. Mindhárom igen ritka, és diótermés szempontjából nem, csak díszfaként
jön számításba.
Először a vöröslevelű változatot nézzük meg.

A változatot 1938-ban fedezték fel, igen ritka. A levelek fiatalon
zöldek, és érett állapotukban színeződnek tompa bíbor-vörösre. Ez a
fa a Juglans regia Purpurea, ami nem tévesztendő össze a Juglans
regia Rubrával, ami ugyancsak vöröset jelent. A Rubrának a
dióbele, a Purpureának a levele vörös.
A Purpurea változatban túlteng a vörös színanyag, állítólag a diója is
vörös. Vérdiónak ("bloedwalnoot") mondják Hollandiában. Igen jó
téltűrőnek mondják. Növekedése jellemzően nagyon lassú, a képen
látható fa 10 éves korában is csak 4 m magas. Hollandiában, a
trompenburgi arborétumban is él egy példánya, de az kevésbé szép,
mint a bemutatott. Az csak ilyen:

Szaporításával Angliában és Dániában is foglalkoznak.

Diója:

És egy vörös levelű csemete:

A dió szeldeltlevelű változata a Juglans regia
Laciniata. Kisebb-közepes méretű diófa.
Levelei vékonyak, tapintásuk bőrszerű. Több
levélkéje van, mint az alapfajnak, a levelek
mélyen szeldeltek.
Igen érdekes, dekoratív fa, de nem
gyümölcstermő. Házikertekben is előfordul
ritkán, de gyűjteményekben, arborétumokban
sincs meg mindig. Magyarországon a
Szentiványi diófaiskola szaporítja.
Ez a példány Hollandiából, az Esveld faiskolából való, a
következő pedig Svájcból. A szeldelt levelű változatot
Angliában, Dániában és az Egyesült Államokban is
szaporítják.

Ez egy francia példány. Milyen szellős hatású! Mint egy fátyol.

Ha hinni lehet egy ellenőrizetlen francia leírásnak, a laciniata változat jellemzően
párosával terem, két diót egy burokban.
Ellenőriztem, nem lehet hinni. Párosan terem, de nem egy burokban.

Ó, nem kellett volna Franciaországig autóznom egy ellenőrzésért. Itt, a közelben,
Triesztben is van egy példány. Andrea Moro fényképezte le.

Létezik a diónak csüngő ágú és levelű változata is, a Juglans regia var. pendula. Igen
ritka.
Fája közepes méretű. Angliában ismerik, szaporítják is, díszkertekbe. Ez egy francia
példány, hát, nemigen közepes termetű, inkább apró, bokorszerű.

A feketedió ugyancsak díszfa. Neki is létezik szeldeltlevelű
dísznövény-változata, a Juglans nigra var. laciniata, amit az
Egyesült Államokban szaporítanak is. Európában pedig
Dániában.

A feketedió önmagában is hangulatos, impozáns, dekoratív
fa.
Székelyudvarhely főterét igen szép feketedió fák díszítették,
amíg kiöregedve ki nem vágták őket, a lakosság tiltakozása
ellenére.
A feketediót dísznövényként csak tágas füves területen
szabad telepíteni, mert szépsége úgy érvényesül igazán.
Nagyra nő, ágait korán elágaztatja, koronáját terebélyessé
fejleszti. Télen ágszerkezete dekorál, tavasszal hajtásainak
halványzöld akvarellje, nyáron hatalmas lombtömege,
kellemes árnyéka, ősszel pedig színes lombja.
Kimondottan dísznövény-változata a feketediónak a K13
nevű fajtája. A nebraskai egyetem diónemesítő állomásáról
származik. Levélzete páfránylevélre hasonlít. Impozáns
megjelenésű, dekoratív, de nem diótermesztésre való, diója jelentéktelen.
Feketedió-fa lombhullás után a parkban:

A mi diónk és a feketedió hibridje nemcsak diófaanyag-termelésre jó, hanem gyorsan
növő díszfa is. A következő kép egy újgazdag orosz kertjébe díszfaként telepített hibriddiót
mutat.

Láttuk, a feketedió őszi lombszineződése dekoratív. Hasonlóan szép a mandzsúriai dió őszi
lombja is, amely a volt Szovjetunió területén gyakori díszfa.

Sokaknak annyira tetszik a diófa, hogy a lakásukba is be akarják vinni, dísznövénynek.
Ők azok, akik a diófából bonsait csinálnak. Mert a diófa bár nagyra növő fa, apró termetű
bonsai-fának is nevelhető. Képes képtelenségek: törpe diófák. Ilyen nincs.

A diófát szerető emberek másik csoportja pedig cserépben akar otthon diófát nevelni.

Ez megy is egy darabig. Amikor a csemete kilombosodott, már nincs szívük kidobni.
Akkor ültetik ki.
Az említett dísznövény-változatok ritkák. Ha a diófa dísznövénykénti ültetésére keresünk
példákat, leggyakrabban a teljesen közönséges dióval találkozunk. Szinte mindenhol.

Dió utca, épített környezet
A nagyvárosokban a vidéki diótermesztő parasztoknak is
tájékozódniuk kell valahogy. Erre találták ki a Diófa-utcákat.
Párbeszéd-minta arra az esetre, ha idegen helyre tévedtünk:
-Tisztelt Uram, vidéki diósgazda vagyok, a Dió utcát keresem. Meg
tudná mondani, merre van?
-Ó, igen, gazduram, attól függően, hogy most francia vagy angol
nyelvterületen vagyunk-e. Ha francián, akkor balra, ha angolon,
akkor itt rögtön jobbra (New York-ban).
Ha pedig Budapesten, akkor menjen egyenesen a kis diófáig.

És a Diómező merre van?
-Az is jobbra, de az már nem itt van, hanem Capriban. Ön nagyon ismeretlen errefelé?

-Igen, most jöttem a hathúszassal a Diófa (Nogueira) vasútállomásról, a Sao PauloTibirica vonalról.

-Maguknál a vonat minden nagyobb fánál megáll?
-Csak a diófánál. Ennél, ami itt van az állomásépületnél.

Ezt a betanulandó párbeszédet - amit ajánlok tisztelt Kollégámnak, ha kimozdul diófás
falujából, - franciául is meg kell tanulnunk. Az Ermont-Valmondois vasútvonalon utazva
ugyanúgy hasznát vehetjük, mint Sao Pauloban. Ezen a vonalon éppen a Diófamegállóban áll a vonat.

Tisztelt ökológus Kollégám, Ön bizonyára szép diófákkal díszített környezetben lakik. Sőt,
egyenesen az Ön szép diófáiról nevezték el az utcát, ahol Ön lakik. Budapesten (Nagydiófa
u.) is, vidéken, Perőcsényben vagy Cegléden (Diófás köz) is. Ha küld egy fényképet a

diófáról elnevezett utcáról, a Képeskönyv későbbi kiadásában annak helye lesz. Addig
pedig a rendelkezésemre álló, hasonló tárgyú külföldi képeket mutatom meg Önnek.
Miért is keressük a Dióutcát? Mert a 115. szám alatt működik a diófa alatt grillezők
baráti köre. Ott a helyünk!

Brüsszelben már hiába keresnénk azt a diófát, amelyikről a helyi Diófa utca (jaj, most
nem tudom, flamandul írjam, vagy vallonul, annyira érzékenyek a brüsszeliek) a nevét
kapta. Pedig derekasan állta az idő vasfogát, hogy képletes legyek. Az utolsó példánya volt
a város terjeszkedésének útjában álló Linthout-i erdőnek. Mindenesetre most ilyen csúnya
házak állnak a helyén.

Pedig volt már szebb is:

A kép a Diófa utca és a Louvain kocsiút keresztezésében készült. Itt meg kell állni, tisztelt europarlamenti képviselő Kollégámnak is ezt ajánlom rengeteg elfoglaltsága
közben, - és meg kell emlékezni nemcsak a hős diófáról, hanem a belga uralkodókról is,
akik erre járván kötelezően meg kellett álljanak, és itt, az utcasarkon kellett esküt
tenniük, hogy tiszteletben tartják a brüsszeli Sainte-Gudule templom káptalanjának
privilégiumait. Itt, a diófánál.
Most következzenek a kevésbé neves diófa-utcák.
Dióutca Boulderben, Colorado állam:

Dióutca Milwaukee-ben, anno:

Dióutca Pinckneyville-ben az 1800-as évek végén:

Dióutca Philadelphiában 1799-ben és 1859-ben:

Azt, hogy milyen fontos a philadelphiaiaknak a diófa, jelzi, hogy utcájába börtönt és
színházat is telepítettek.

Diófa sugárút (Walnut avenue) Siracusa-ban (New-York állam):

Dióutca Springfieldben az 1900-as évek elején és most:

Diófa sugárút Wayne-ben:

Tisztelt, Amerikából jött Kollégám, az Ön mesterségének is a diófa a címere, talán ki
tudja találni a következő képről, hogy melyik amerikai városban készült. Én New York-ra
saccolok, ami egyáltalán nem biztos, csak az, hogy a kép a Diófa-utcának azt a sarkát
mutatja, ahol a 16. utcával találkozik.

Chattanooga, Tennessee: A Diófa-útról elnevezett híd:

Szűkebb hazánkban, Európában is előfordulnak a diófáról elnevezett utcák. Valószínű,
legalábbis részben, hogy egy-egy szép, helyi diófának állítottak így emléket. Például
Angliában, Leicesterben a Diófa útról nyílik ez a híd:

Ha nem a Dió utcát keressük, kereshetjük a Dió teret vagy a diófáról elnevezett kutat is
akár. Azokat is megtaláljuk.
Dió-házikó Capriban ("a terecske diója"):

Fonte della noce, vagyis diófa-kút Beneventóban:

Csak eredeti, tiszta forrásból igyunk. Ha nincs a közelünkben diófa-kút, akkor igyunk
kávét. Természetesen törököt, mert mi, magyarok, a törökök jóvoltából ismertük meg.

Igyunk egy török kávézóban, de csakis a diófáról elnevezettben.

Szállásként pedig a Blisworth-i, Northamptonshire-i Diófa Fogadót ajánlom.

Hogy az túl drága tisztelt hétszilvafás - miket mondok, hétdiófás! - Kollégámnak? Akkor
javaslom, utazzon inkább Moldáviába, ott minden nagyon olcsó, a Diófa Panzió
szolgáltatásai is.

Láttuk, a diófák mindenhol jelen vannak környezetünkben, végigkísérik életünket. Még a
végső nyughelyen is őrködik egy szép feketedió-fa.

Vagy akár egy közönséges diófa.

Mindezek után, hogy a diófa ilyen hűségesen mindenhova követ minket, megérdemli,
hogy emlékművet állítsunk neki. Mint azt Szlovéniában, Ponikva faluban látni, ahol
emlékműként őrzik egy régi diófa maradványait:

Város- és falufásítás
Mottó:
"Diófáim egyike másika megeredt,
most hűsölök, hűsöltetnek."
(Jóna Dávid verséből)
A hétvégi kertek, a szőlők, gyümölcsösök, falusi udvarok hangulatos dísze egy-egy szép
diófa. Nyáron kellemes, hűvös árnyékot ad. Ültetik elszórtan, esetleg kisebb csoportban,
de a földek végében fasorba is. Egyes falvakban - például Diósjenőn - az utcákat is
végigültetik diófával, diótermésén kívül szépségével is használ.

Külföldön is látni szép diós településeket, például Horvátország szlavóniai részén.
Németországban Jéna városát több mint 200 diófa díszíti.
A diófa legtöbbször lakóházakat, lakóházak kertjeit, udvarait díszíti, hűsölteti.

Legjobban az emberi lakóház mellett érvényesül a diófa. Úgy is mondhatom, együtt élünk
a diófákkal, és ez az együttélés többezer éves. Példa erre egy sziklába vájt, több mint ezer
éves emberi lakóház mellett ma is élő diófa. Törökország, Kappadókia.

Marokkóban, a Magas Atlaszban az jelenti a hagyományos építkezési stílust, ha a
lakóházakat közvetlenül egy nagy diófa alá építik. A diófa ágai befedik az agyagból
tapasztott lapostetőt. Nem a hőség távoltartása a cél. Az a hiedelem, hogy a diófa védelme
alatt a ház lakóit elkerülik a rossz álmok. A kép a Tamga-körzetben készült.

A diófa nagy tiszteletnek örvend Marokkóban. Termése és fája értékes, kérgéből,
leveleiből gyógyszert készítenek, és a híres marokkói tímárok a diófa cseranyagát
használják. A képen gyerekek játszanak a diófa alatt.

A diófa végigkíséri az építészeti stílusokat. A legfontosabb épületek rangját a melléjük
ültett diófa jelzi. Korai grúz keresztény kápolna ősi diófával:

Akár hisszük, akár nem, ez a kis épület egy korai keresztény Szűz Mária kápolna
Grúziában. Hatalmas diófával.

A gótikus építészet és a diófa kapcsolatát Alphonse de Lamartine francia költő szavaival
tudom jellemezni: "Il est deux vieux noyers aux portes de l'église, Avec ses fondements en
terre enracinés..." (Két öreg diófa áll a templom kapujánál, alapjuk a földben
gyökerezik.)

Egy romániai faluban a templom téglafalát dekorálja a feketedió-levél.

Megkérdezhetem, tisztelt templomjáró Kollégám, Önök ültettek-e már egy diófát
templomuk mellé? Ha igen, miért nem kettőt?
A középkor óta szokás a téglaépületek szépségének diófával történő kiemelése. Diófalomb
árnyékolja egy középkori téglaépület falát Olaszországban, Urbinóban.

És egy mai téglaépület udvarát, valahol Franciaországban.

Tényleg, a szín-összhang tökéletes a téglafal és a diófa között. Ugyanez a téma Grúziából:

Téglaépület? Faház mellett is a diófa lombja mutat a legjobban.

A hagyományos magyar parasztház elképzelhetetlen volt diófa nélkül.

A diófa alatt kenyérsütő kemencének is jutott hely.

Amint a német parasztporták dísze is volt.

Ha udvarunkon csak egy fának jut hely, válasszuk a diófát. Mint Schusterék, Bajorországban.

Manapság pedig napirenden van a legsivárabb házak, a panelházak rekonstrukciója. Ezzel foglalkozó tisztelt
Kollégám figyelmébe ajánlom, hogy a diófa a panelházak dísze is lehet. Ahogy Egerben, a Rákóczi úton
csinálják, egy szép diófa-korona oldja a mögötte levő panelház merevségét.

Ugyanez a példa a volt Szovjetunió területéről:

Ha nem panelházban, hanem újkori lakótelepen, lakóparkban lakunk, a lakópark közösségi területére
nyugodtan ültessünk sajátkezűleg diófát, ezzel jó pontokat szerzünk a lakótársaknál. Azt mindenki szereti, a
szomszéd még a kocsijával is a mi diófánk alá fog állni. Neki is jó lesz, nemcsak nekünk. Amint az Hevesen,
a buszpályaudvar mögött is látható.

Ahol a nagyvárosokban a sűrű házak között akad egy kis hely, oda diófa ültetése ajánlható.

A Pennsylvania Egyetem közelében Hitoshi Maekawa, a jószemű japán professzor látta meg és fényképezte
le a diófát mint az amerikai nagyváros üde foltját.

Mert nemcsak telepítik, pusztítják is a diófákat az amerikai városokban. Közfelháborodást keltő módon.
Mint például Tacomában:

Nem szimpatikus, ha valaki ismételgeti magát. Ezért csak elvétve teszek fel egy képet két helyre is. De Jill
Newman festménye annyira idevág, hogy most muszáj vagyok vele. A kép címe: Aktivisták védenek egy
diófát. Ahogy azt a rendes emberek szokták. Nem úgy, mint a grínpíszesek, akik a szponzoraik elvárása
szerint védenek vagy támadnak. Nem, a rendes aktivisták a diófát védik.

Láttuk, a köztereken nincs közbiztonság, legalábbis a diófák számára. Ezért inkább ajánlható, hogy
kertünket díszítsük diófa ültetésével. Díszfa a kertben:

Diófás udvar Olaszországban:

Toszkán hangulat:

Diófás udvar Provence-ban:

Diófás udvar Suffolkban:

Diófa egy csehországi hátsó kertben:

Kilátás egy holland ház teraszáról, a diófa alól:

Diófa alá épített terasz fényképe 1921-ből, és egy mai diófás terasz:

Gyerünk egy lépéssel beljebb a teraszról, és nézzünk be a télikertbe, ahol még nincs tél, de ősz már igen.

Diófák őriznek egy hazai óvodát:

Iskolaudvar Koreában, két diófával:

Diófák vigyázzák a bakterházat. (Hogy meg ne induljon, elé és mögé állnak.)

Törökországban kaput őriznek a diófák:

A székelykapu is elképzelhetetlen diófa nélkül.

Az emberi lakóhelyektől távol, kint, a szántóföldön is találhatunk példát a diófa és az emberi építmények
szimbiózisára. Balra uborkaföld helyezkedik el, gazdája a diófa alá állított esővédő, ebédelő épületet
dolgozóinak.

Ki a legfontosabb széles e határban? Természetesen a diótermesztő gazda. Neki is szüksége van esővédő
épületre a diófák között, hiszen állandóan ott van, még rossz időben is. Egy ilyen kamra megfelel:

Hova is ültessünk még diófát, ha diófaközelben akarunk maradni?
Javaslom, vadászkastélyunk mellé - ha van olyanunk, - ültessünk egy öreg diófát.
Nem, ez így nem stimmel. Öreg diófánk mellé építsük korabeli vadászkastélyunkat.
Nem, így se lesz jó. Örököljünk őseinktől vadászkastélyt, vén diófával.

Ez már stimmel, ez a legreálisabb esélyünk arra, hogy fácánkertünk közepén diófás kastélyunk legyen. A kép
egyébként valószínűleg Franciaországban készült, ha ott születnénk, lenne esélyünk a diófás kastélyt
megörökölni.
Nem baj, majd legközelebb.
Vadászkastélyunk nincs, de van diófás hétvégi házunk. Képzeljük kastélynak.

Düledezik már, mert a rendszerváltás óta nem volt pénzünk renoválni? Nem baj, a diófa ez idő alatt is nőtt.

A diófa önmagában is hangulatos, dekoratív fa. A közönséges dió is megfelel dísznövénynek. Kerti pihenő
egy botanikus-kertben.

Tényleg, jó ötlet, amit itt láttunk. Építsük a kerti padot a diófa köré.

A diófa a park dísze egy német parkban:

A nyári melegben autónknak se mindegy, hol áll. Állhat egy közönséges parkolóban, - ma még ebből van
több, - de sokkal jobb, ha diófák árnyékában hűsöl. Autóparkoló a dióligetben, Franciaországban,
Périgordban. Figyeljük meg, a leghétköznapibb autók is mennyivel jobban mutatnak a diófák alatt!

Tisztelt rendőr Kollégám, hol keresné Ön az ellopott, körözött Mercedeszt, ha az lenne a feladata? Rendben
van, tudom, a kérdés hülyeség, mert nem az a feladata. Amikor nálam, a dióskertemben volt betörés, a
helyszínelő rendőr azért nem nézte meg a kettes számú helyszínt, nehogy a fűben harmatos legyen a cipője.
(Nem vicc, szomorú.) De térjünk vissza a lopott kocsihoz.
Természetesen, a diófa alatt kell keresni, mert a jobbérzésű autótolvajok ott hagyják. Nem a Diófa utcában,
hanem a Bükkfa utcában. De tényleg.

De hogy a Bükkfa utca melyik városban van, előre megmondom, tisztelt rendőr Kollégám nem tudja
kinyomozni. Az autó árának 10 %-áért megmondom, ha megkeres. De tényleg.
Mondom, a jobbérzésű autótolvajok a diófánál állnak meg. Mint az a gyöngyöspatai autótolvaj, aki a
Salgótarjánban ellopott kocsit egy gyöngyöspatai dióültetvényben hagyta, mielőtt hazaért volna vele. A
dióskert egyik dolgozója látta és jelentette az esetet, és ezzel nagyban fellendítette a rendőrség
eredményességi statisztikáját. Körülbelül itt szakította át a kerítést:

Parkoló Törökországban, Kappadókiában, a diófa alatt. Ez a kisteherautó nem lopott, jelenleg még. Az
enyém.

Tehát, mint mondtam, parkoljunk le a diófánál.

Amikor leparkoltunk, már tényleg ideje innunk valamit, irány a vendéglátóipari üzemegység! Borozó a diófa
alatt.

A balatonszárszói Vén Diófa vendéglő régi képeslapokon.

Kerthelyiség a diófa alatt Bécs múzeumi negyedében.

Fogadó a vén diófákhoz, Franciaországban. És egy téli kép ugyanazokról a vén diófákról.

Akinek nincs pénze fogadóban lakni, az a diófás kempingekben találhat nyári szállást. Ebben a dióligetben
nem éppen a szegény magyarok, hanem Európa egyik leggazdagabb országának lakói nyaralnak,
Luxemburgban.

Nemcsak Romániában, Moldovában, valamikor Magyarországon is szokás volt az országúti fasorok ültetése.
Diófából. Megint fel kellene újítani ezt a szokást, mert a kipufogógázos országúti levegőt a diófa lombja
képes a legjobban tisztítani. Ha már az autótulajdonosok nem teszik jóvá azt a kárt, amit járműveikkel a
levegőnkben okoznak, az államnak, nevezetesen az útügyi hatóságnak lehetne rá gondja.

Ennyi fért a diófával díszített emberi környezet témakörébe.
Megkérdezhetem-e, tisztelt Kollégám, hogy az Ön emberi környezetét díszíti-e diófa? Ha igen, kérem,
fényképezze le, a fényképét küldje el nekem, hogy Önre hivatkozva felvehessem a Képeskönyv következő
kiadásába. Ha nem, kérem, ültessen egyet, mert diófa nélkül nem emberi a környezet, hanem embertelen.

KEDVES DIÓFÁM ALATT
Mottó:
"Mert nincs szebb halál, mint egy diófa alatt, a borospince előtt, ősszel, közvetlenül a szüret után, amikor az
újbor már szunnyad és erjed a hordókban, a diót leverték a fáról, s a napnak szelíd ereje van még, mint az
öreg ember szerelmének."
(Márai Sándor: Magyar borok)

Csak ülök kedves diófám alatt, és gondolkozom.

Mert nem mindegy, milyen fa alatt ül az ember. Mikszáth Kálmántól tudjuk, hogy a 19.
századi felvidéki nemesség rangját az jelezte, hogy otthon milyen fa alatt szokott
üldögélni.
"A szegény tót megyékben a fák után igazodott el a földi nagyság mércéje: a báró
Révayak, Justhok hársfák, fenyőfák alatt ültek, azoknak csak árnyék kellett; a
Lehoczkyak, Rakovszkyak diófát tartottak, mert ez adja a sok árnyékot, és egy kevis
gyümölcsöt is; a kisebb famíliáknak ellenben szilvafájuk volt, aki adja kevis árnyékot, de
sok szilvát."
Hogy igazán mire való a diófa, azt leginkább Krúdy Gyula tudta. (Szindbád, Három
éjszaka)
"ama emlékezetes diófa állott az udvar sarkában - dehogyis állott, hanem uralkodott -,
amilyen diófát azzal a messzilátó szándékkal szoktak elültetni, hogy legyen valaki a
háznál, aki a rajongásig szeretett gyermekeket, az imádott unokákat a kellő időben, a
rossz gondolatok idején fejbe veregesse a lehulló gyümölcseivel. A diófa alatt asztal,
amelyen kártyát vetni vagy szent bibliát is szokás olvasgatni, amikor elkövetkezik a

hosszú őszi nap, de már nincs foga a napsugárnak."
Csak ülök kedves diófám alatt, és gondolkozom. Már két óra, hamarosan három lesz. Azt
várom. Mert amint itt áll előttem, diófába vésve kedvenc mottóm, három órakor már túl
késő, illetve még túl korai bármit is csinálni.

Csak ülök kedves diófám alatt, és gondolkozom. Mintha szőlősgazda lennék, és a saját
pincém elé sajátkezűleg ültetett diófa alatt merenghetnék. Mint Szende Gábor villányi
hegybíró.

Azon, hogy a szőlőbe ültessük-e a diófát, vagy a szőlőt ültessük-e a Diófa-dűlőbe. Mert
kezembe került egy palack kitűnő spanyol bor, a címkéje szerint is a Diófa-parcellából.
No, vizsgáljuk csak meg közelebbről! Van időm ülni és gondolkozni, míg a borból tart.
Igen, érdemes volt várni. Már az asztalomon áll a következő üveggel. Kóstoljuk meg
alaposan, fenékig ezt a Cabernet Sauvignont! Ez is a Diófa-dűlőben termett, de a világ
másik végén, Újzélandon.

Már a harmadik üveg bor is elfogyott! Milyen jól csúszik ez a diós rozé! Pedig nem is
igazán diós, csak a neve az. A kastély neve, amihez a szőlő tartozik. A Dió-kastély,
Franciaországból.

Csak ülök kedves diófám alatt, és gondolkozom. Azon, hogy micsoda emberek vannak!
Tisztelt autós és gyalogos Kollégám, Önök is meg tudják mondani, a motorosok útonútfélen mennyi bosszúságot okoztak már a nem motorosoknak. És tessék megnézni, még
köztük is vannak rendes emberek. Amikor nincs motor alattuk. Ha leszállnak a földre, ők
is ugyanolyan rendes diósgazdákká tudnak válni, mint Önök, vagy én. A képen látható
francia motoros még ráadásul repülős is. Hát, erről már nem tudok mit mondani, ezen

tovább kell gondolkoznom, kedvenc diófám alatt.

Csak ülök kedves diófám alatt, és gondolkozom. Ide kéne ebédre hívni az egész családot, a
diófa alá. Az összes rokont. Hátha eljönnek a kedvemért. Hogy végre egyszer jót
beszélgessünk.

Mert itt, a diófa alatt a legutóbbi családi összejövetel 1930-ban volt.

A diófa még itt van, a család már nincs.
Csak ülök kedves diófám alatt, és gondolkozom. Azon, hogy hol tartsuk meg az óvodai
ballagást. Nehéz kérdés. Mert amíg megvolt a diófa, mindig alatta szerepeltek a gyerekek.
Mint Hevesen, 1970-ben.

A gyerekek megnőttek, lassan az unokák is, a diófa pedig nincs már meg. Mi lesz így
velünk?

Csak ülök kedves diófám alatt, és nézelődöm. A diófa alól más növényeket is látni. Azokat
is, amik nem diók. Pedig magyarul diónak hívnak olyasmit is, amit nem kéne annak
hívni.
Jaj, össze ne keverjük a dióval!
Most ezekről néhány szót.

ZÁRSZÓ
Mottó:
"a vén diófa is meghalt tavalyelőtt..."
(Dévai Nagy Kamilla: Fénykép az ágyam felett)
Tisztelt Kollégám, azt hiszem, alaposan körüljártuk a diót. Bár az is lehet, hogy mi csak
egyhelyben ültünk, és a dió forgott előttünk. Mindenesetre már több oldalát láttuk.

Megpróbáltunk bele is nézni.

Azt hiszem, ha idáig eljutottunk, feltehetjük a kérdést, jutottunk-e elébb a dió
megismerésében. Nem biztos. Minden új ismeret újabb kérdéseket vet fel, amikre nem
tudunk válaszolni. Talán majd a további vizsgálatok után. Én csak odáig jutottam, hogy
ha a diót figyeljük, az egész világot látjuk benne. Innen lehet folytatni.

Remélem, tisztelt Kollégám az olvasás során megtalálta a bevezetőben feltett nyugtalanító
kérdésekre a helyes választ. Ha nem, kérem, írjon, mert úgyis ír, amikor véleményét közli
a könyvről. Akkor megbeszéljük.
Tudom, az összeállítás még nem teljes. Még olyan fontos fejezetek hiányoznak, mint a dió
a népdalokban és egyáltalán az előadóművészetekben (ld. Diótörő). Mert tisztelt színész
Kollégám már hiányolja, hogy a világot jelentő deszkákat kihagytam. Nem hagytam ki,
csak még nem került rá sor. Előzetesként mutatok is egyet, nem, nem diódeszkát, hanem
színpadot.

És egyebek is hiányoznak, például a diós települések itthon és világszerte. A meglévő
anyag hibáin is sokat kell még dolgozni. A bővítés lehetőségei pedig kimeríthetetlenek.

De egyelőre elfogyott a - mim is? Nem a tintám. Nem az anyagom. A cérnám.
Úgyhogy kérem tisztelt Kollégámat, kísérje figyelemmel a dióskönyv későbbi kiadásait, ha
lesz rá időm, a könyv új fejezetekkel fog bővülni. A meglévők pedig javulni fognak.
Meg is kérem tisztelt Kollégámat, az összeállításról kialakult véleményét sziveskedjen
velem közölni. Természetesen nem bírálatot várok, hiszen a könyv hibáit magam is eléggé
ismerem, hanem őszinte elismerést. Az fog inspirálni, nem a kritika.

Köszönet
Mottó:
"Öregember vagyok, s hálát adok az Istennek,
hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt."
(Móra Ferenc: Öreg diófák alatt)

Isten után a második, természetesen, tisztelt olvasó Kollégám. Most neki köszönöm meg

végtelen türelmét és azt, hogy silány fércművemet figyelmével tüntette ki.

Végül külön köszönetet kívánok mondani a következő hölgyeknek és uraknak
azért a segítségért, amit írásuk elolvasása jelentett a képeskönyv összeállításakor,
továbbá bölcs szóbeli útmutatásaikért vagy egyéb segítségükért. Nélkülük az összeállítás
lényegesen szegényebb lett volna, vagy talán létre se jöhetett volna.
Yasar Agca - diónemesítő
Harold Adem - kutató
Andor Domokos - mérnök
Edward Bach - orvos
Balogh Csaba - elnök
Mel Baugham - tanár
Nathan Beccue - rajzművész
Berényi Gyula - erdészeti kutató
Jean-Louis Blachon - diótermesztő
Boros József - diótermesztő
Walter Böhner - diószakértő
Bujdosó Géza - diónemesítő
Andrej Nyikolajevics Bukin - gyógynövény-szakértő (képe
jobbra)
Búvár Géza - vezérigazgató
Caius Pompeius - hadvezér
Czinege István - docens
Cseh Mária - mérnök-tanár
Dankó József - diótermesztő
Bill Dowtin - fegyverkészítő
Michel Ducros - útikönyv-író
Engelhart Lajos - diótermesztő
Fazekas Bálint - faipari technikus
Gara Miklós - diótermesztő
John Gordon - diótermesztő és faiskolás

James C. Groves - művészfesték-gyártó
Victor Gutu - diótermesztő
Győri János - felügyeletvezető
Hammurabi - uralkodó
Koni Häne - bélyeggyűjtő
Dennis Hepler - favágó
Nazim Hikmet - költő
Szent Hildegárd - apátnő
Horváth Benedek - tanuló
Horváth László - docens
Kárpáti István - kertész-szakmérnök
Kemendi Ágnes - szakíró
Al-Kindhi - bagdadi orvos
Klapka György - diótermesztő
Kleopátra - királynő
Julius Kocsis - diókereskedő
Kosznai Zoltán - gépészmérnök
Mandar Chaitanya Kulkarni - olajbányászati kutató
Lui Chonghuai - kínai diószakértő
Makai Sándor - vámtiszt
Gale McGranahan - diónemesítő
Robert Mermet - festészeti oktató
VI. Mithridatesz - király
Monok Sándor - iskolaigazgató
George Nakashima - asztalos
Nagy Károly - diósgazda
Elizabeth de Nevell - szakíró
Nyilas Mihály - diófeldolgozó
Orosz Ágnes - utazásszervező
Ovidius - költő
Paul Paul - diótermesztő
Idősebb Plinius - író
Eric Redekop - konzervmester
William Reid - pekándió kutató
Peter Rüth - pekándió-terjesztő
Bölcs Salamon - király
H.R. Schweizer - szakíró
Petra Stunz - orvos
Szentiványi Péter - diónemesítő
Konrad Tadesse - botanikus
Ion Turcanu - diónemesítő
Ludo Verhoeven - turista
Arlene Wagner - balett-táncos
Hans-Sepp Walker - nyugdíjas enzimatikus biokémikus
Robert D. Williams - feketedió kutató
Kazuo Yamasaki - botanikus
És még sokan mások... is úgy gondolják, helyük lenne a listán. Lemaradtak. Nem véletlen.

A végére maradt egy mottó és egy hosszú című rövid vers.
Utolsó mottó, amely kifejezi annak reménytelenségét, hogy a diófát valaha is kiismerjük:
Mottó:
"Bezárul a diófa,
leveleivel óva
magányát s titkait."
(Babits Mihály)
VERS, AMELYBEN AZ IDŐS SZERZŐ KEDVENC DIÓFÁJA ALATT ÜLDÖGÉLVE
ELMERENG A DIÓRÓL MINT OLYANRÓL, S EKÖZBEN BÚCSÚZIK NYÁJAS
OLVASÓJÁTÓL, ÚGY IS, MINT TISZTELT KOLLÉGÁJÁTÓL
A dió...
Adio!

No, itt már tényleg vége van. A diófának. A képeskönyvnek nincs, mert a téma
kimeríthetetlen.

Biztatnám is a továbbgondolkodásra tisztelt Kollégámat.

Melléklet: Diófaanyagok képgyűjteménye
Példák a diófa anyagára, ízlés szerint válogathatunk közülük.
Vázlat:
Deszkák, furnérok
Diógyökér furnérok
Dióparketták
1. Deszkák és furnérok.

2. Diógyökér-furnérok.

3. Dióparketták.

Melléklet: Diófaanyagok képgyűjteménye 2
Vázlat:
1. Feketedió deszkák, furnérok
2. Feketedió gyökéranyagok
3. Észak-kaliforniai claro-anyagok
4. Oregoni faanyagok
5. Oregoni furnérok
6. A vajdió faanyaga
7. Délamerikai dió
8. Carya-fajok (pekán- és hikoridiók) fája
1. Feketedió (és vegyesen észak-kaliforniai feketedió) deszkák és furnérok. Tisztelt
faiparos Kollégám, nem én keverem össze a kétféle feketedió-anyagot, hanem az amerikai
faipari szakemberek se tudják mindig megkülönböztetni. Ezért sokszor azonos néven
szerepeltetik. És bár alább külön is bemutatom, a feketedió közé is bekeveredhetett.

2. Feketedió tönk- és gyökéranyagok

3. Észak-kaliforniai claro faanyagok

4. Oregoni feketedió faanyagok

5. Oregoni feketedió furnérok

6. A vajdió faanyaga

7. Délamerikai dió

8. Carya-fajok (pekán- és hikoridiók) fája

Az összes diófaanyag-minta végignézése után sietek elhárítani: A bemutatott faanyagok
nem nálam kaphatók, sőt, képzelje el tisztelt Kollégám, jutalékot se kapok az eladásuk
után.
Nem azért mutattam, hanem csak azért, hogy lássa, milyen diófaanyagokból válogathat,
ha van pénze.
Hogy nincs pénze? Nekem sincs. Dehát ez már olyan régóta így van, hogy már nem tarthat
sokáig, előbb-utóbb lesz.

Alelga: Dióhéj
ez vagyok csupán
egy odvas fán
halott burok
szavakba öntött
visszhangok között
egy süket száj
szólni nem tudó
mondanivaló

Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson
A fa névtelen gyökereinek ajánlom
Kint a szőlőnkben, emlékszem rája,
deszka kunyhónk előtt állott
öregapám diófája.
Ha vihar támadt - szőlőkötözéskor dörgött az ég, csattant a villám,
füstölt az úton a felpaskolt por,
ahogy végigverte a dörgő esőostor,
bebújtunk a kunyhóba. Onnan néztem,
miként robognak a felhők az égen.

Nagyapám a fát leste.
Vajon, elbír-e a széllel?
Recsegett, ropogott öreg teste,
a szél a gallyakat csomósan tépte,
hullott a zöld dió áldott termése,
mozgott a föld is, ahogy a vihar rázta:
de győzte a vihart öregapám konok,
törzsekopott diófája.
Csak a gyökér kitartson!...
Még ma is hallom,
motyogott nagyapám,
s nem lesz baj, gyerek!
Dió lehullhat,
új tavasszal terem az ág újat,
ág is nő a letépett helyére,
de ha a gyökér nem bírná tovább,
a diófának, kisunokám, vége!
Most is vihar, szél tépi, rázza,
de állja a vihart Árpád vezér
ezeréves, öreg diófája!
Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek,
tapadnak a földre, hogy termés legyen,
az örök magyar szőlőhegyen,
hogy élni tudjon: dió, levél, ágak...
... Adj, Uram, elég erőt a harcos diófának!
Lehull ezer dió, millió lesz holnap,
letörhet száz ág, ezer nő helyére,
s ha csupán a csonka törzs marad,
ha új tavasz zsendül, kifakad!
uram, csak te lássad,
hogy ezen a véres, küzdelmes harcon
a gyökér kitartson!
A g y ö k é r kitartson!

Ádám Tamás: Elhagyott diófa
Csodálkozom
itt hagytad
kedvenc diófád
mikor
kibuggyant a zöld
tudom télen
fenyegettek
a meztelen ágak
és féltél
hogy magához rántanak
a gyökerek
kezedről még
le sem kopott
a barna folt
kötényedben
még ott van
az érett dió íze
utánad szárad majd
s árván hullik
utolsó könnye

Babits Mihály: Dzsungel-idill
Jer ki, kedves, az esőtől minden újra friss.
Láttad, hogy kinyilt a másik georgina is?
Ne nevess! Csak pár szál virág tipeg körülünk:
de legalább mindeniknek külön örülünk.
Hajdan rengetegbe vágytam, legiónyi vén
góliát fa sürüjébe, kicsi Dávid én.
Érzéssel fújtam tanítóm csitri dallamát:
»Árnyas erdőben szeretnék élni nyáron át!«
De ma lásd, oly rémes erdő zaját hallgatom,
s ennen életem mögöttem olyan vak vadon!
Éjjel is magába húz egy ingó sűrüség,
hol az ijedt álom jár és zsombékokra lép.
Jer hát, jó itt csöpp kertünkben, mely ma újra friss!
Örülj, hogy kinyílt a »másik« georgina is.
Nékem ez a pár fa-alja époly dús világ,
mint a legnagyobb erdőség, »élni nyáron át«.
Fű között szemem ha lát egy pöttöm bogarat,
vele megy veszélyes útján, dzsungele alatt,

s tudja, mily tér egyik diófától másikig,
hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik.
Sohsem ér a kert végébe. Elég messzeség
elérni a ránkborúló levelek közé,
amik olyan illatosak és keserüek,
mint e nyár, melyet alattuk élni jó veled.

Babits Mihály: Egy perc, egy pille

Hopp, ma pille, költeményem
ne szégyenkezz szállani: üdvözöllek, uj reményem,
örömöm hullámai!
Ti viszitek messze széllyel
széllel-béllett vágyamat
és ha elfáradtam, éjjel,
illatos diólevéllel
ti vetitek ágyamat.
Milyen jó hogy vágyam tajték,
könnyű béllelése szél!
Reng reményem habja: rajt még
hajszálamra sincs veszély.
Viharától mitse félek:
én mindég föllül vagyok;
páncélossal sem cserélek,
mint afféle széllel-béllett,
hogy olyan könnyű vagyok!
Hátadon, diólevélen,
vess, habom, hát ágyat itt!
Habon és diólevélen
aki könnyű, nyughatik. Ember, a tengert ne célozd
megbékózni: nem lehet!
Hiu hittel ne acélozd
vak teherrel ne páncélozd
habra hányott lelkedet.

Babits Mihály: (Nyolc óra)
Nézd: tologatja festett
kulisszáit az este:
giccses alkonyat.
Páthosszal, tragikussan
szinpadról lecsusszan
a vén szinész, a nap.
A házfal rózsaszin már:
őr diófánk ir rá
idegen betüket.
Mint Belshazárnak ódon
falára mozimódon
égi vetület.
Bazilika gömbje
keresztjét zord ökölbe
szorítva emeli.
Zordan nyujtja a Béke
jelét s baljós égbe,
mely vérrel hullt teli.
Vérét fölitatják
a szürkületi vatták.
Árnyék elborit.
Bezárul a diófa,
leveleivel óva
magányát s titkait.
Oszlopba, háztetőbe,
koppanva, beütődve
bőregér csap át.
Gyertya lobban égni,
s száz pille összevéti
az életet s halált.
S száz kandi szemer láng
pislog egyszerre fel ránk:
a város villanya.
Köztük e fölébredt

csillagos földi égnek
tejutja a Duna.

Babits Mihály: A lírikus epilógja
Csak én bírok versemnek hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban:
a mindenséget vágyom versbe venni,
de még tovább magamnál nem jutottam.
S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi,
de hogyha van is, Isten tudja hogy' van?
Vak dióként dióban zárva lenni
s törésre várni beh megundorodtam.
Bűvös körömből nincs mód kitörnöm.
Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.
Én maradok: magam számára börtön,
mert én vagyok az alany és a tárgy,
jaj én vagyok az ómega s az alfa.

Báthori Csaba: Szórend-csere
(Babits-parafrázis)
Én csak versemnek bírok hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban:
vágyom a mindenséget versbe venni,
de magamnál tovább még nem jutottam.
S azt már hiszem: rajtam kívül nincs semmi,
de hogyha van, Isten is tudja, hogy van!
Vak dióban dióként zárva lenni
s törésre várni beh megundorodtam.
Körömből nincsen bűvös mód kitörnöm,
nyílam csak átszökhet rajta: a vágy jól tudom, de vágyam sejtése csalfa.
Magam számára maradok én börtön,
mert az alany vagyok én és a tárgy,
én jaj vagyok az ómega s az alfa.

Baka István: Az apokalipszis szakácskönyvéből
III
Gyerekkoromban felszöktem gyakorta
a padlásra, hol a dió lakott
kosárban, összeöntve nagy halomba,
mint teremtés előtt a csillagok
s bolygók. A tartógerenda tövén,
fagy- és porszagban, még nem bejglibe
darálva, még nem nyúlós tésztafény
hájjal bekent göngyölegeibe

tekerve, tornyosult a lakoma
nyersanyaga; s az élesztő: a Szentlélek üvegbúra alatt pihent
a boltban még, mely a Mennybolt maga.
Egy-egy diót - bolygót vagy csillagot szétroppantottam lopva - Lucifer
a nagy kosárból épp így lopkodott,
bár tudta ő is: fenekére ver
az Úr, ha rájön. Szégyelltem, de nem
állhattam ellen. Édes Istenem,
elnézed-é, hogy süteményedet
megdézsmáltam előre, rossz gyerek;
s felnőttkoromra morzsa sem maradt
üdvösségemből Üreged alatt.

Baka István: Ősz van az űrben (részlet)
Hullnak a barna-piros levelek;
a fára varjú száll, s hogy összetörje,
csőréből koponyákat ejt a kőre,
s fal édes agyvelőt: dióbelet.

Bakos Ferenc: Újév
Újév hajnala egyszem diófa, ágán
egy szem dió.
Sirályetetés!
Újév reggel mióta
itt talál, öreg?
Újévi korcsolya:
a jég tükrén
pompás kalligráfia
Új millennium?
Ide nekem egy zacskó
új pipadohányt!

Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához
Mely, magas égnek szegezett fejeddel,
Mint király, állasz vala társaid közt,
Tégedet látlak, gyönyörű diófa,
Földre terintve?
Elszakad testes derekad tövétől;
Csak kicsiny kéreg maradott kötésül;
Ágaid csüggnek, leveleid kivesznek,
Nedvek elhagyván.
Sorvadó kebled csecsemős gyümölcsit
Hasztalan szülvén, elereszti: hullnak
Ők, s nem is tudván rövid életekről,
Rendre kihalnak.
Annyi szélvészen diadalt-nyert fa!
Nemtelen porban hever a nemes dísz?
Ezt leendőnek lehetett-e vajon
Vélni felőled?
Senkinek kárán nem örült, sokaknak
Hűvös árnyékkal feles hasznot hajtó,
S kedvek’ étkeddel kereső kegyes fa!
Mondsza, ki bántott?
Ah, minek kérdem! – szemeimbe tűnnek
Gyilkosid. Nem volt külerőszak: ott benn,
önmagdban volt megölő mirigyed
S titkos elrejtőd.
Ím egész bélig gyökered kirágták
A gonosz férgek, s az elett odóba
Hangyabolyt híttak! Mi nyüzsögve járnak
Most is alattad!
Átkozott vendég! Viperák szülötti!
Ah szerencsétlen fa! – hazánk’ szelíd ég,
Szűz virágjában tehetős karoddal
Tarts meg örökké!

Bertók László: Diófa és kutya
Íme az örök nyugalom:
kitárt karú, öreg diófa,
zöld levél-petrencét ölel,
és áll az ablakom előtt.
Mintha a pasztell esti égre
festette volna valaki,
még Hérakleitosz idejében,
hagyatékul és mementóként.
Nevetem hát a berezelt
kutyát, ki a bokor mögül
neki-neki ütögeti
hangja ideges kalapácsát.

Bogdán József: Egy falusi pap verse. Helyzetjelentés
Mint egyforma diók a rézmozsárban,
Törődünk, mert törődnek velünk.
Szemünkben tollászkodó vészmadár van.
Nem Húsvét, Nagypéntek, az kell nekünk.

VERSEK Buth Emília tollából
Hamvas
Hamvas a szilva, itt az ősz.
Nagymama biccent, lekvárt főz.
Bálint nagyapa, fölszedi a diót.
S télen elmeséli majd, ami vót.
Őszike
Szőlőt szemel a nap, aranyos a reggel.
Dió koppan orrod elé- mért jársz üres zsebbel?

Czegő Zoltán: Nosztalgia
Csak ülsz a víz mellett, sárszínű
csonka lombokon babrálva.
Mire gondolsz?
- Magról növesztett a tövében
s aztán kiszáradt

kölyökkorom büszke diófája.
Hónapok óta nem írtál semmit;
mondd;
nem hiányzik a szavak zenéje?
- Egy asszony ment át
a gesztenyék alatt,
mint a nap,
úgy nézett a fia fejére.

CSEH KÁROLY: Megbolydult idő
H. B. I-nak
Káprázat
Rózsára száll le
az őszi méh. Mézszemcsék
szirma vakítja.
Léptek
Barna égzengés.
Diófa hullt levelén
kószál a hó ma.
Végjáték
Titokzatos kéz
keveri évszakaink
ász kártyáit most.

Deák Mór: Kopog a dió
kopog a dió
mit kopog
az ősz kopog vele
kopogtatja a szívemet
már beengedem-e
kopog a dió
mit kopog
minek a ritmusa
gördíti éjjel fejemet
a párnán ide-oda
kopog a dió
mit kopog
kinek ad így jelet
északi déli félteke
egymást roppantja meg
kopog a dió
mit kopog
s a földre mért zuhan
hogy összetörje önmagát
összetörjem magam

Dévai Nagy Kamilla: Fénykép az ágyam felett
Barackvirág pihés arcú
Magadó őzszemű
Székely pofacsontú
Arisztokrata-orrú
Szelíd őserdő-hajú
Kecses rózsaszirom-fülű
Finom ívelt szemöldökű
Puha harangvirág hangú
Édes kicsi Mamám, Te!

Nézlek a képen az ágyam fölött
– a vén diófa is meghalt tavalyelőtt... –
Sugárzó fiatalságod
Gyengédséged
Szereteted – így ahogy most leírom –
átsüt a halott papíron
gyönyörű fényes karod átölel,
úgy óvja-félti öntudatlan kis testemet
Szelíd őzsuta-asszonyos pillantásod
szereti a kép készítőjét
– Édesapámat –
a moholy-csepp baba
még nem tudja, mi vár rá
pici ökle bizalommal nyugszik szíveden
arcodhoz simul fejecskéje
melyen kacagva egyensúlyoz egy papírcsákó
még a szemed körüli pici karikák is
szelídek
mint megfejthetetlen csöndes mosolyod
Látod, a diófát felszeletelve
levittem Balatonra
muskátli él az öreg odúban
örülnél, ha látnád
Mamika...
Nevetnem kell, ha arra gondolok:
hetven éves lennél két nap múlva
S mindjárt húsz éve porladozol
Drága húsod leette Rólad az idő
Nem tudlak elképzelni öregnek
Annyi idős maradtál
Mint én most vagyok
Minden napon átérzem akkori kínjaidat
Veled vezekelem az iszonyú éveket
Óriás kicsi Édesanyám
Ugye most is érzed,
Hogy szeretlek...

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Faludi Ádám: Zacskós vers (biorecept)
Végy egy diónyi szót
lehelj bele életet az életedből
Azt mondod például hogy
DIÓ
dió a tálban
dió az asztalon
dió ezüst karácsony
dió zöld burokban
dió és diófalevél diókoronában
levegőt venni jó éjszakát diókoronában
dióhéj tart fogva gyerekujj bőrt
dióhéj zápor erében
gyufaszálárboc kalózrejtek
diódaráló PASCHKA domborulattal
kék öntvény nálad régibb
dió feltörni hagyott kód
cselezel csak ittfelejted-módra
leheletnyi szó mindegyik dióban

Fáy Ferenc: Őszi áhítat

Ülj le a márványhűvös ég alá,
honnan a nyár még visszanyúl utánad.
Madarak jaját kergeti a szél
s térdedre hajtja hű fejét a bánat.
Zárd el szemedbe ezt a ragyogást,
ezt az utolsó tél-előtti órát.
Dió koppan már, hamvas szilva hull
s himnuszt dobál egy megkésett rigó rád.
Levél repül: nyárcifra üzenet
a száraz zöld, de hátán, mint a láva,
kénsárga lánggal ég az ősz...Lebeg,
aztán leszáll a kert aranyporába.
Hány hosszú éve játszod ezt az őszt?
Úgy játszod itt, hogy mégis mindig ott vagy,
hol vérző fák tartják a karjukon
a mustos őszbe szédült sok halottat.
Zárd el szemedbe ezt a ragyogást,
mielőtt minden elmerül a sárba.
Alma pirul... s a dombon a halál
mézes szőlőt szed nagy füleskosárba.

Garaczi László: Kúnó, a zöld diómanó
Egyszer egy királynak
elment a kedve,
s bömbölt, mint a medve
egyre jobban berekedve:
"Hiába vagyok milliók ura,
hatalmas, okos és egyetlen,
gyűlölnek és kegyetlen
tetteimnek híre bejár sok várost
s eljut sok száz sáros faluba,

és mind a nép titokban sugdos,
életemet veszi gyilkos alkuba,
holtomra vár csúnya és szép,
falábú féllábú, vak és süket
és a suta sem átall a bőrömre inni,
és abban hinni, hogy Kúnó,
a tűzrőlpattant pici manó
teljesíti kérésüket.
Hogy éljek immár,
hogy a kín mar,
akár a kígyó.
S kigyógyulni nincs erőm,
hisz merő mártírság a jövőm,
már látom: mérgezett ételem
befalva ér véget életem,
így kap léket a védtelen hajó,
na, jó, búmmal tovább nem terhellek",
mondta kedvenc állatának:
Ábrahámnak, a sünnek,
kinek tüskéi olybá tűnnek,
mint ezer fogpiszkáló
az avatatlan szemnek.
Így kesergett át
egy fél éjszakát,
helyét sehol sem leli,
hiába bohóccal víg asztalja:
az sem vígasztalja,
jön egy táncosnő: egy szerecsen!
annak sincsen semmi becse sem,
csak az időt lopja,
hiába ropja kecsesen.
A királynak ekkor
íly eszme fogant agyában:
ha diót ehetne,
újra boldog lehetne!
És szolgái ezer népe,
kiknek étke a méz lépe,
szaladt és hozott három szem diót:
csapjon a király belőle dáridót!
"Gőzölgő mocsarak férge,
elleneim bűnös mérge
bele nem hatolhat,
oly vastag a kérge
e kis bogyóknak",
halkan így okoskodott,
s felnyitá első dióját legott.
"A nemjóját!"
Bizony, a dió nem volt tele,
sőt, hogy az igazat mondjuk,
egyáltalán nem volt bele.
A diónak nem volt diója!
A király az égre nézett,
S tizet ütött a toronyóra.
Sokáig latolgatott,
míg a másodikhoz fogott,
szája szélén a ráncok
vígan rángták a táncot,
de nem volt több szerencséje:
üres volt a dió mélye,
s az óra tizenegyet kongott.
"Jóllakhattam volna mézzel,
ha a szolgák
már elrágták
belőle a nyúlós lépet,
merengett,
a méz adhatna nekem enyhet".
De vissza, tudta, már nem léphet,
fölhagyott a mézzel,
és remegő kézzel

feltörte a harmadikat.
Az óra éppen éjfélt kongat.
S a király szörnyet kurjant: "Átok!'
Mi az oka,
hogy ilyet bömbölt a bűnös toka?
A magyarázat vár most rátok.
A tört dióból, atyaisten!,
szemei kit nem
láttak kiugrani, ó,
Kúnó volt az, a zöld diómanó.
Borsónyi test csupán,
de a strázsákat nem volt rest
úgy csapni kupán,
hogy azóta is mindahány
maga elé mereszt.
S a király gyorsan térdre rogy,
hogy kegyelemért esedezzen valahogy.
De Kúnó nem hagyta az ebadtát:
"Hátra van még a nagyja:
az irhádat mentheted,
ha szavaimat megjegyzed,
ha eszedben megfogan,
és utánam mondod e versezetet:
Erre berek, arra berek,
Sóska Jóska hol tekereg?
Olyan ő, mint Balambér,
rigót cserél galambér'.
Ecek-pecek fapecek,
ha nem leszek, hol leszek?
A kertkaput becsukom,
S nem szökik el a tyukom."
Hogy a rigmus abbamaradt,
a királyunk sírva fakadt:
"Kibékülnek ez oktatással,
ha nem lenne rám sokkhatással",
szégyenében irult-pirult,
mert eddig nem tudta,
hogy ennyire buta.
A gonosz uralmának
így lett végre vége,
elvégre mégse járja,
hogy az égre kiáltottak bűnei,
s egy egész népet uralt mégis
sok lakája és kedvenc sünei között
a mihaszna megrögzött.
Kúnó elengedte békével,
menjen, merre sorsa viszi,
hisz már nem hiszi, hogy okos,
s így gonosz se tud lenni.
Az udvarnéppel pedig reggelig
mulatoztak vidám képpel,
s tudatták a néppel aztán,
hogy a király jobb híján
elbújdosott Csisztapusztán.

Gulyás Pál: A viharzó diófa
Egy diófához vitt az utam.
Nincs harsona, kürt, hogy micsoda futam,
micsoda lobogás,
micsoda robogás
volt ez a fa,
pedig állt egy helyben erős dereka!
Nem emberek kísértek utamon:
egy-egy szőllőtő, egy-egy üde lomb,
alattam a por
milliárdja omolt
cigánykereket,
míg fent a vidám Nap rámnevetett.
Egyszer csak villámot vet az ég,
megereszti a felhők lángszekerét.
Mint harcparipák,
tombolt a világ:
bérc, róna, berek,
nyargaltak a tarkaruhás elemek.
Ott állt a fa elszántan, szabadon!
Zuhogott, zakatolt a fa, mint a malom:
forgatta levelét,
rengette tetemét,
hidrafejét,
rohamozta a szélvihar ércerejét.
Száz karral hiába ragadta meg őt
a százkaru, ködsisakú levegő:
keserű gyökere
menekült lefele,
hol a halál
töltötte talpaiba italát.
Már fent a szivárvány bontotta puhán
szineit a felhők várkapuján…

S mint harci vitéz,
vért ontani kész,
a fa vert szaporán:
száz ágboga száz repülő buzogány.
Rém volt ez a fa, mint rém a bölény,
mely őrjöngve fut börtöne rengetegén!
Az elrobogó
Föld felrohanó
dühe volt ez a fa,
pedig állt egy helyben erős dereka!

Hervay Gizella: Diófa
diófának három ága
minden ágán egy madárka
minden ága földre hajlik
minden madár égen lakik

Horváth-Varga Sándor : A három diófa
Kézen fogva szépen lassan mennek
S közben csendesen beszélgetnek
Hasonlítanak nagyon egymásra
Ki rájuk néz, ezt azonnal látja
Nem csoda. Hisz apa s gyermeke
Erősen mégis óvón fogja keze
A hangok is komolyak ám lágyak
Mint az erős madár szárnyak
Melyek felemelnek a magasba
Mélységes nyugalmat árasztva
Fájdalom és erőlködés nélkül
Miközben lent minden megszépül
Közöttük szinte él a szeretet
Nem játszik egyik sem szerepet
Míg megbeszélnek sorra mindent
Apa gyermeket csendre intett
Figyelj, most elmondom azt neked
Mit majd tőled tanul meg gyermeked
Látod ott az a három fa terem diót
Egy keveset, másik többet, harmadik milliót
Én ezeket apámmal ültettem el
Hogy miért azt most mesélem el
Kell gondolni jövőre és a múltra
Ezt az érző ember mind megtanulja
Az öregebb fából készül neked asztal
Egy életen át együtt leszel azzal
Őrajta fogyasztod megszolgált ételed
És nem esik földre fehérkenyered
Mulatozás bánat körülötte zajlik
Keményfa, ő soha meg nem hajlik
Másikból készül bölcső gyermekednek
S körülötte olyan vidámak lesztek
Látva, ahogy erősödik szépen
Megörökíted néhány kis fényképen
Talán nem is gondolsz arra
Hogy a bölcső volt egyszer diófa
A harmadiknak, nem vidám a sorsa
Ő kísér majd el az utolsó útra
És eltakarva, háláját lerója
Hogy ne legyen nehéz a föld súlya
Itt hirtelen, sokatmondó csend lett
S az apa arcán, legördült egy könnycsepp
Látod fiam, egyszer úgy gondolsz apádra
Mint most én, drága nagyapádra
Ezért most mi is ültetünk hát

Nem egy, de három diófát
És terem, azaz ültetett sok fa
Hagyományként szállva apáról, fiúra
Apa, kisgyermek gödröket ásott
Belekerült csemete, még vásott
Ám mire feladata eljő
Ez a fa is, hatalmassá megnő
És amíg beteljesül a sorsa
Négy szorgos kéz mindentől megóvja
Leültek, nézték. Hogy dolguk elfogyott
És érezték, mindketten boldogok
S az a négy szem, pont úgy csillogott
Mint, éjszakában a tiszta csillagok
Este lett. Hazafelé lassan mennek
Az apa és a kisgyermek. Csendesen beszélgetnek.

Illyés Gyula: Ozorai füzet I.
A mécsesre a diófán
A diófán ég a pince-mécses,
nem azért, hogy szájad el ne téveszd.

Int a hegyről hazabaktatóknak,
mint őrtorony tévelygő hajóknak.
Az ágbogas fa közepén ottfenn,
a harmatos sötét levelekben,
úgy piroslik, mint a szív a testben.
A nyárvégi hűvösödő estben.
Vén borisszák lassan botorkálva,
hosszúszőrű nagy homály-subába,
mint emlékek a multak ködéből,
úgy inganak felé a sötétből.
Térdig vastag éjben gázol lábuk.
Úgy köszönnek: emlékszel-e rájuk?
Áldomásra úgy ülnek le néha,
ha másra nem, a Szent Jánoséra.
Honnan jöttek? Mintha nem is szomszéd
pincékből, de dülöngélve onnét,
hol társaik horkolnak már holtan,
üdvözítő örökös mámorban.
Köpenyemben a rossz falnak dőlve
felelgetek ritka kérdésökre.
Arcunkat a lámpa lágyaranyja
egyetlen nagy családdá olvasztja.
Elhallgatunk; a vén lámpát nézem.
Mintha fölöttem a közel égen
sors-csillagom égne karnyújtásra.
Mutatná, hogy végre itt megállna.

Kányádi Sándor: Alázuhanó diólevélre
(Csoóri Sándornak)
vannak vidékek ahol nyáron is
a kút melletti vályú alján
reggelre megszajzik a víz
megköt a színe
akár a kiöregedett
szavakon az emlékezet
horkanva hőköl vissza
a gyanútlan kis tavaszi csikó
pikkelyeket prüszkölve
inal anyjához
korai őszt
hosszú kemény telet csárogva
rugaszkodnak tova a csókák
alázuhan az első
diólevél
s hulltában
hóharmat-verte halántékú
férfi vállára
nehezül: szárnyul

Kányádi Sándor: Sóhajtás
kútnak lenni volna jó
utas-itatónak
diófának vagy a fán
füttyentő rigónak
rigófüttynek volna jó
lenni bár egy hangnak
jönni - menni volna jó
akárcsak a harmat

Kenéz Ferenc: Az emlékiratok jelentőségéről
Megnéztünk néhány házat
A faluban. Tornácosat, diófásat
Kerestünk természetesen.
Valami olyast, amelyben az írók
hosszú emlékiratok megírásába
Kezdenek. Volt ház itt is,
Ott is. Olyan azonban, amely egy
Emlékirat jelentősége szerinti lenne,
Olyan persze nem volt.
Ahol sorjázó, vaskos köteteket
Lehetne írni a diófa alatt.
A falusiak furcsállták tanácstalanságom.
Ám egyre készségesebbek voltak.
Álltak a diófák alatt jóindulatúan
S egyre távolibb s távolibb falvak
Felé mutogatva mondták: ott,
Ott, talán van egy olyan ház.

Kiss Benedek: Diófáim terebélyesedésekor
Miért kell nekem látnom
folyton a Badacsonyt?
Úgyis tudom, hogy
ott van!
Sátoruljatok csak,
hűs diófáim.

Kiss László György: Találmány volna
Ha a világ egy nagy dió volna,
és ha még a fáján lógna, a
mindenség egy vén diófa volna.
S ha az ágaira ráült volna egy
csapat mókás, zajos csóka, akkor
ez az egész kozmosz hangráülő
zajdiófa, rádiófa lehetett volna
No de úgy néz ki, ez a móka már
másnak is eszébe juthatott, mert
a rádió már rég feltaláltatott!

Kovács András Ferenc: Sinfonietta
Bambinesca
„Billentsd ki az időt!”
(Fanni – kétévesen)
(Gyermekjáték)
– Egy dióban hány tudós van?
– Egy dióban négy a bölcs.
– Kerge bölcsek mért tudósok?
– Óraműre jár eszük.
– Egy dióban négy tudósok
Mit csinálnak? Játszanak?
– Égi tölcsért fabrikálnak,
Búgócsigát gyártanak...
– Egy dióban négy tudósok
Min törik diófejük?
– Űrdiódán, dáridón,
Holdra szálló házikón,
Fodros csipkepaplanon,
Foltozandó füstös üstön,
Elkerengő katlanon...
– Egy dióban, száz dióban,
Szertereccsent rádióban:
Te vagy a hunyó!

Kovács István haikui közül:
Ó, diófalomb!
tört tetőcserepekről
töröld le nevünk.

Kuti Csongor: Agg diófa tánca
(Villoniád)
Herceg, egy különös dallam kísért,
ahogy egymásra hullanak a percek,
imát mormolok minden levelemért,
míg lényem mélyén sötét szú perceg.
Átkozott sárga tenger!
Sorstalan pusztuló lomb-magány:
napjaim, mit szenvedtem s szerettem,
pára-folt a semmi ablakán.
Álmomban táncra perdülök,
sok álnok gyökerem letépve,
mi nem táplál, de földhöz köt,
kerengve, különös birokra kelve,
Te, meg én, Sire,
mint pillangó násza a fénnyel,
csillaggal bélelt köpenyed fejemre
teríted, s vérem vennéd, szelíd kézzel.
Ajánlás:
Így hordom mindenem,
mit szépnek szenteltem,
sok évem virágát, gyümölcsit,
mint bohóc csörgős sipkáját:
fapénzben súlyukat sem érik.

Lehoczki Károly: Diófák
A ház, ahol laktunk egy faluban állt, fehérre
meszelték mind a falakat s mikor elhaladt a
tehéncsorda az úton elbődült az ember szerelmében
a fujtós pára-por-trágyaszag iránt, megborzongott
a háta a hajnali-alkonyi enyheltől s nekivágott a
most oly céltalannak tűnő napnak, vagy a lavóros-sparheltos
kurta kis estének, akár a diófa az újabb
esztendőnek, keményen és kortalanul.
Diófa, - a szomszéd ház előtt diófa, és az azt követő
szomszéd előtt is és így tovább végestelen végig,
a Dunáig, vagy a töltésig, le, egész az utca
alján is fehér falak, diófaárny, így volt, így bizony,
létezett az a falu, számban a görcs, a zöld dió
íze, fülemben a verés-kopogás, csörgés, kalapács-recsegés.
Ha jött a csorda, ha ment, vagy tolókapásan-biciklisen
zörögtek elő a parasztok, zörgött rajtuk-körülöttük
a szerszám és ők maguk is megoldott eresztékekkel
jöttek-indultak a temető melletti csapáson melléjük
simultak a diófák, rájuk hajolt a sötétzöld öröklét.
Kamaszon-vénen, egykedvű-megértőn, láncos-gubancos
ebekként tébláboltak a porta előtt vasárnap is, ha
kondult a harang s feketén vonult kétoldalt a nép
a patyolat utcán, mint lecsöndesült napok kirakott
hordaléka a templom felé.
Ó, diófák, mintha megállna bennetek az idő, meg se
moccan, figyelmesen nézegeti magát az ág-tükörben,
simítgatja ráncait, kifürkészné, mikor lett újra
több eggyel. Csönd van, nappalok falu-csöndje,
éjszakák falu-csöndje-sötétje, semmi se mozdul.
Az a ránc is talán a tiétek, kapkodás nélkül vastagodó
törzseteké, magabiztos ágatoké, összefonódó-fűződő
gyökereteké. Igen, az a ránc, az talán mégis a tiétek.
Mert felnő, megkeményszik bennetek a múlt, akár a
lassú sejtek és kiterebélyesedik, megsokasodik
lombotokban a jövő. Aki vízért szaladt a kútra
kalimpáló vödörrel kezében s aztán cibálva, lötyögtetve,
féloldalvást cserélve-lerakogatva csoszogott hazáig
azóta asszonnyal hál, a karján gyerek és koppan a
lépte, mert bízik; és aki szekéren zötyögött, vagy
talicskán hordta a szenet ötvenkilós adagokban a télre,
sorba állt kenyérért, nem volt disznaja, most autón
jár sörért és legfőbb gondja az ünnepi menü. S ki
másnak kapált, épített, mégis dalolt, gyönyörrel dőlt le a
szagos földre, ki tudja, talán már belé is költözött.
Diófák! - nem nyúltatok utána! Hagytátok elmenni, pedig
mi dolga volt arrafelé? Miért nem intettetek, szóltatok,
szaladtatok, vertetek lármát, miért nem kiáltottatok:
Hozzánk tartozik, velünk nőtt, velünk változott!
Ez az! Hát ti is! Az a ránc ott a tiétek! Az a termés,
ami ott kopogott, csörgött, recsegett, a tiétek volt!
Az ázott-barna avar a tiétek volt! A letört ág,
az asztal lába, a hasábfa a tiétek volt! Örök életű
pillanat-lények, ti esendő nagyok sikoltsatok velünk,
csapkodjátok meg törzsötöket, rángassátok ki gyökereteket,
ne hozzatok levelet, termést, gyűljetek kusza kísértet
erdővé, úgy követeljétek: Hol az a falu?!
Diófák! - miért álltok úgy? - bölcsebben, mint az ember.

Létay Lajos: Két diófa
Udvarunkon két diófa
nőtt volna, ha megnőtt volna,
de csak egy van, de csak egy nőtt,
csak egynek a szára lett zöld,
a másik már rég kiszáradt,
nem sarjadt fel diófának,
cifra nyelű kis bicskámra
panaszkodik gyönge ága,
gyönge törzse erre tört le,
pedig anyám tette földbe,
bár édesanyám akarta
árnyat nőni az udvarra,
déli árnyat, esti csendet,
hol a vén majd megpihenhet nem engedtem, hogy megnőjön,
hogy pihenő árnyat szőjön,
azt gondoltam, szebben szól a
fűzfasípnál a diófa:
lemetszettem, kótya gyermek,
diót csak az egyik termett mégis annak árnya hull rám,
kit levágtam, az borul rám,
az bólingat délben estét,
anyám innen nézeget szét:
nem szól, néz csak, egyre hallgat,
mégse hallik nessze gallynak,
zöld gallynak, hogy odahajlón,
hűst legyezhetnék az arcon...
Udvarunkon két diófa
nőtt volna, ha megnőtt volna,
de csak egy van, de csak egy nőtt,
csak egynek az ága lett zöld,
egyikről már ettem diót,
a másiknak hangja se volt,
s ha lett volna, úgysincs már meg,
én se vagyok többé gyermek hej, diófa, hej, diófa,
be szomorú lett a nóta!

Lévay Erzsébet: Vidám őszi dal
Vége a nyárnak, de
én sose bánom:
érik az alma, a
körte a fákon,
koppan a dió, mikor
lepotyog az ágról,
édes a levegő a
szőlő illatától!
Gesztenye huppan a
sárguló fűre:
fényes a belseje,
külseje tüske,
készül ezerféle
gesztenyebábu,
pókhasú, kerekfejű,
pálcikalábú.

Lukács Gergely Sándor két haikuja:
Apám diófa.
Árnyékában ősök
ülnek, figyelnek.

Vén dió koppan.
Fa reszket, levél fázik.
Ősz citerázik.

Mihályi Molnár László:
A magányos diófa
(Dusza Istvánnak i.m.)
Hát ezt a fát is
ledöntötte a szél,
a belülről támadó vihar,
amely itt harcra s magányra ítél
és odabent tombolt
villámaival.
Ezt a fát is összeroppantotta a tél,
Az alattomos, csendes hóesés,
Amely ellen hiába kéreg
És jó erős gyökér…
Most itt fekszik
Tört ágaival.
Az lett a sorsa: meleget adjon.
A telet túlélni, most szít tüzeket.
S tavasszal
gyökere, hogy újra kihajtson,
nekünk kell óvni
ezt a helyet.

Mosonyi György: Sárga diólevél...
Sárga diólevél színe
Van egy őszbe hajló fának,
Akárhogy is, akárhogy is,
Vége van a múló nyárnak.
Akárhogy is, akárhogy is,
Vége van a múló nyárnak.
Elő-, előbukkan a nap,
De ha elmegy, ködök járnak.
Akárhogy is, akárhogy is,
Vége van a múló nyárnak.
Akárhogy is, akárhogy is,
Vége van a múló nyárnak.
Vágyom ringó lépteidet,
De felém is ködök szállnak,
Akárhogy is, akárhogy is,
Vége van a múló nyárnak.
Akárhogy is, akárhogy is,
Vége van a múló nyárnak.
Perzselve ég még a szívem,

De köd hoz rá fehér fátylat,
Akárhogy is, akárhogy is,
Vége van a múló nyárnak.
Akárhogy is, akárhogy is,
Vége van a múló nyárnak.

Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy
- Érzések Erdély kapujában - (részlet)
A gyermek az ősi házba
öreg szülői kedves köribe
hol a diófa lombja bókol,
hol a mogyorós mókusa libeg,
hol szűzvirágok koszoruja int:
siet, jön, vágyik,
az ősi lelkek édes otthonába.

Nagy Gábor: Nagyapám diófái
Télen azt mondta nagyapám, most
a fák fehér bundába bújnak,
mert fáznak így csupaszon. De hó
nem esett s mintha eloltotta volna
valaki a gyertyákat, oly sötét lett.
Az udvaron álltam magamban,
fekete füstként fojtogattak
egy ismeretlen mise hangjai.

Nagy Imre: Diófámhoz
Diófám! árnyaidba
--Borúl költőd megint,
Reá szent lombjaidról
--Szelíd malaszt tekint.
Olly édes itt pihenni
--Nyíló virág felett.
Fölém báj kárpitot sző
--A’ játszi képzelet.
Előidézi a’ szép
--Múlt’ édes álmait,
És vissza a’ leéldelt
--Gyönyörbe andalít.
Tündér emlékezetnek
--Ringat varázs ölén,
És főmre rózsa-füzért
--Fon a’ kéj-érzemény.
Megrezzen hajnal arczczal
--Mosolygva a’ jelen,
‘S előttem a’ reménylett
--Üdv-óra megjelen.

Földtúli fényözönnel
--Villong az ideál,
Melly álmodó köröttem
--Édent teremtve áll.
És hogyha fölhevűlő
--Szívlángom megragad,
Kérgedre róvom a’ mit
--Beszél a’ gondolat. Kinek keblébe önti
--Titkát a’ nyilt kebel,
Az áruló csalárdnak
--Miatta sülyed el.
És te megszégyeníted
--A’ szívbíró valót:
Mert híven őrzi kérged
--A’ költődrótta szót.
Oh! majd ha a’ jövőnek
--Egy napja sírba int:
Diófám! árnyaidba
--Borúl költőd megint.
Akkor porára hajló
--Sírfája légy neki,
És benned élni fognak
--Költődnek éneki.

Nehrer Lajos: Ágas-bogas
Ágas-bogas vén diófa
Úgy hasonlítasz az emberre!
Minél jobban meg vagy áldva,
Annál jobban meg vagy verve.

Pap József: Haiku-változatokDiósomra és a szélre
1.
Diófáimnak
nekiront a szél. Ősz van.
Koppan a dió.
2.
Ki nem állhattam,
de most áldom a szelet diót ráz nekem.
3.
Széllökésektől
hullik a dió. Jobban,
mint a veréstől.
4.
A jótékony szél
diót ráz. Nem kell a fát
rúddal verdesnem.
5.
Ütés-veréstől
menti meg a diófát
a szeszélyes szél.
6.
Meg ne vadulj, szél,
és förgeteggé válva
dúljad diósom!
7.
Ellenedben én,
szél kiszolgáltatottja,
mit sem tehetnék.
8.
Szundítok egyet
diófám alatt. Szélcsend.
Levél se mozdul.
9.
Mókus jut eszembe.
Varjú - viszik a diót!
Nincsen nyugvásom.
10.
Mert hát ősz van most.
Koppan, gurul a dió.
Rohamoz a szél.

Pákolicz István: Dió
Kihasadt a dió
Zöld zakója,
Nem csoda, viseli
Tavasz óta
Ősz anyó megvarrná
ökörnyállal,
de az a pár öltés mit használna?
Lábadozik a szél
Közel-távol:
Kirázza a diót
Zakójából.

Pintér Lajos: Az univerzum dióhéjban

ezt a diófát
nagyapám ültette
bízott a
jövőben
nézd
ahogy a dióhéj
zöldre
festette
kezem
halld ahogy
a dióhéj
a madárkoponya
reccsen
lábaink alatt
nem mondom
tudod úgyis
e dióhéj
zizegésben
ma éjjel
veled
vetkezem
vétkezem
Rakovszky Zsuzsa: Gravitáció
Első fűtés: megperzselt por szaga.
Meleg szobából nézem a holdfogyatkozást:
ahogy csúszó karéjban lassan fölfalja a
terjedő vörös árnyék a csontszín villogást.
Szeles éjjel után reggel merő dió
a kert, diólevél zöld-sárga mozaikja
tömi el a csatornát. A gravitáció
megránt egy pórázt és elindul újra vissza
mind, amit fölfelé húzott a nap
mágnese, most kopogva és lebegve
igyekszik lefelé. Ami csak kiszakadt
egymásból, most törekszik újra egybe
puha keblén a sárnak, ahol majd az esőben
maguk is sűrű sárrá feketednek.
Amikor a jövő vonzása már erőtlen,
mágnesként kezd el vonzani a kezdet.

Reményik Sándor: Érik
Érik az anyatestben a gyermek,
Akit majd űző viharok vernek.
Aki tengert sír, és kurtát nevet,
És vihart arat, mert szelet vetett.
Ha lány lesz - talán férfi hagyja el.
Ha fiú - talán frontra menetel
S jegyese lesz a vérnek, a vérnek!
Anyatestekben magzatok érnek.
Érik a fákon szűz hajnali csöndben,
Érik az alma, a körte, dió.
Érni hajnalban, alkonyi csöndben,
Ezüst esőben, aranyos hőben,
Érni a fákon minden időben,
Érni, s gyümölccsé lenni be jó!
Érik a lelkem koronás fáin,
Érik a vers, és zamatosul.
Érik hajnalban, alkonyi csöndben,
Ezüst esőben, aranyos hőben - S majdan a megért, győztes időben
Lelkek ölébe, csengve lehull.

Rónay György: A közelítő tél
Hervad már? Nem: a kert még csupa nyár. Lobog
két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal,
de hajnalonta még egy-egy sárgarigó
rikolt, s búgnak a vadgalambok.
Élj! - mondom. - Éld nyaradat, míg a hideg szelek
le nem tarolják. Szedd a diót, viseld
gondját a kertnek, irtsd a gyomot, metéld
a vadhajtást; s ha belefáradsz,
ülj ki a napra, idd hunyt szemen át a fényt,
s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs...
- Harkály rebben a lombban, s egy levél lekering:
Őszömet olvasom szinében.
Este állok a ház előtt, nézem, a Göncöl
mint csúszik észrevétlen nyúgoti almafánk
fölé, s hallgatom a szemöldök
fában a szúvak szorgos percegését.

Sida: Dióhullás
Hullasd te diófa,
hullajtsd évről-évre
millió fiadat
számolatlan, várva:
Talán akad száz is,
aki gyökeret ver,
talán akad tíz is,
akit ki nem vágnak,
talán majd akad egy,
ki magasra szökken,
s gyönyörű lombjával
édes árnyat terít
e gonosz világnak.

Simon István: Ősz felé
Korán alkonyul, ősz lesz újra.
Csatáit a nyár rég lefújta.
Jön október szín-légiója,
s megverten susog a diófa.
Már a tücsök utolsó tust húz,
megkezdődik a tarka cirkusz,
s vén, hűvös napok úsznak lassan velem,
hol vérben, hol aranyban.
S rázendít az eső is végre táncol majd millió kezével,
tar mezőkön tótágast állva,
az ég végtelen óceánja...

Simon Zsolt: Hozzám tartozol
Az vagy nekem, mint folyónak a tenger,
Mint diófa levélnek a mosolygós szeptember,
Mint lázas gyermeknek az anyai kéz,
Mint hideg földnek a tavaszi vetés.
Szeretlek, mint hold a csillagot,
Mint az eső a földbe rejtett magot,
Mint gyönge újszülött édesanyja illatát,
Mint az idős asszony fia mosolyát.
Kutatlak, mint fény a sötétet,
Mint kíváncsi gyermek szép tündérmeséket,
Mint reszkető kéz a könnyes arcot,
Mint szerelmes a messzi holnapot.
Hozzám tartozol, mint nappal az éjhez,
Mint kemény munka a töredezett kézhez,
Mint igaz szó a tiszta gondolathoz,
Mint enyhe szellő a nyári alkonyathoz.

Sík Sándor: Őszi kertben
Őszi lombok zúgdogálnak.
Őszi kedvem
Sóhajai, furcsa felhők,
Őszi égen úszdogálnak.
Mondd, Uram, mit akarsz tőlem?
Sárga bundás sebes mókus
Fölszalad a görcsös ágon.
Merre szaladt el az én világom?
Úgy elment, itt se volt a nyár,
Hogy reszket a lomb közt a napsugár!
Mézes, napos, egynapos ősz.
Mit zörmöl a tél, amit megelőz?
Uram, mit tartogatsz?
Verik a diófát, zörög a dió.
Egy kérdés zörög a számon:
Van-e még, van-e még, gyümölcs a fámon,

Ajkakat édesíteni jó?
Zizzen a sárga levél:
Jelenti magát a tél.
Mondjátok, mondjátok, rőt levelek,
Van-e még bennem egy gyújtatnyi meleg,
Egy lábasnyi levest megfőzni tüzemnél?
- Uram, ha üzennél!
Mire tartogatsz?

Szauer Ágoston: Szemléletek
1.
Az illatszeres tégely félkilós,
csiszolt, aranykaréjos talpa van.
Ki benne él s kinéz, depressziós:
a világ egyszínű és szagtalan.
2.
Dióbél fekszik kerti asztalon,
kicsiny kis agy, barázdált műremek,
most arra gondol, s büszke rá nagyon,
hogy testetlen, akár az istenek.
3.
Mint metszeten: a Föld-perem van ott.

Nagy hintaszék áll, egyszer hátha kell,
de cédulát még senki nem hagyott:
ki megfordítja, messzebb láthat el.

Szegedi Kovács György: Diófa alatt
nap-áztatta
öreg ház
láthatatlan
diófa
udvar fölött
áll az idő
magas fűben üvegpohár
fekete kendő
repkedő legyek
tűző napon
kissámlin ül egy
élő öregasszony

Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége
Szeretnék soha nem beszélni rólad,
és mint a soha-ki-nem-nyílt virágok
magamba zárni illatát nevednek,
úgy, mint aki magának énekelget,
magának alkot, magának zenél,

vagy mint a kagyló lenn a tengermélyen
a gyöngyöt védi, amely benne él,
dió a csendet, kristályát a hegy -- -szólok felőled: még elvesztelek.

Szent-Gály Kata: Emlékek földje
Sárgafényű holdas esten
hullócsillag szállt felettem,
hívott engem messzi múltba,
rátalálni régi útra,
megkeresni régi tájat,
ősi házat, babonásat.
Sárgafényű holdas esten
hullócsillag, hadd kérdezzem:
áll-e még a vén diófa
bekerített udvarunkban,
s annak kútja, zöld verettel,
amit apró két kezemmel
megingatni sose tudtam?
Megvan-e még messzi múltam:
lábam útja sár-homokban?
Megvan-e még csodapénzem,
kő alatti kétfillérem,
mit locsoltam hó-tejekkel,
s bűbájoztam Pósa-verssel?
Él-e még a cifra kályha,
"vaskisasszony"? hogy csodálta
két szemem, ha hűvös esten
lámpafénynél mese lebbent,
-- felparázslott, mint a szellem!
Mennyi emlék mozdul bennem!
Fűlt kemence, friss cipóval -Nagyanyám a szakajtóval -Tojás benne? vagy susinka?
Messziségből már ki tudja!
Dajkalány, ki csengő szánon
húzott, hittem: hét határon -Smilu bácsi, ki a pultra

ültetett a szatócsboltban -és a sósvíz-árus ember,
ő meg vállon vitt el egyszer
egészen a szomszéd házig -templomtorony idelátszik -De hol a sok magas mályva,
édesapám díszvirága?
Közöttük mily törpe voltam -s a kertajtó, mit becsuktam --- nem is nyílt ki soha többet,
onnan már csak holtak jönnek,
onnan már csak holtak szállnak,
sárgafényű holdas esten
messzehívó csillag-árnyak.

Szent-Gály Kata: Érik a dió
Nagyálmú este. Fenn, a rozsdafoltos
diólevél közt sátrat vert a csend
és nézi, hogy jár imbolyogva lassan,
mint régi emlék, porbelepte dallam,
a köd pihéje lent.
És mintha távol vagy közel se volna,
az ég sötétje szinte fogható,
s ahányszor csillag kél a sűrű mélyből:
a csend fehéren-bársonyos kezéből
kihull egy-egy dió.

Szent-Gály Kata: Hajnali köd
A fák, a kert, a barna mandulák,
a szőlők fürtje és a zöld diók,
a bütykös ágak és piros bogyók
fuldoklanak a sűrű ködben,
míg fenn a boldog madár-milliók:
a seregélyek és a vadlibák
vonulnak át az őszi fényözönben.

Szent-Gály Kata: Szüretelés előtt
Ez már az ősz. A sápadt-rozsdabarna
levél a fákat hűvösen takarja,
dió hull néha, szilva már kevés,
a szőlő: mint a méz.
Ez már az ősz. A mirtusz bolyha érett,
s úgy alkonyatkor hosszúszárú fények
vonulnak át a ritka fák alatt.
Az égbolt lángot ad.
Ez már az ősz. Siess a belső hegyre,
vonulj magadba s érleld teljesebbre,
mi benned mozdult s értelmet keres.
Nagy este jön, siess.

Szent-Gály Kata: Tsudálatos böltsesége az Kertész Testvérnek
Az Isten-kertben, testvér,
gyönyörülnek a fák,
vannak diók meg tölgyek,
virágzó mandulák.
Kitárt karukban mennyi,
de mennyi lendület!
A Fény igézi őket,
s a válaszuk: megyek.
De a gyökér nem kérdi,
hogy milyen mélyre kell
magát a földbe ásni,
a föld alá alázni,
hogy végtelenbe érő,
nagy sorsot bírjon el!

Szepesi Attila: Útonálló
Kezében görbe kés,
oldalánál göcsörtös somfabotja.
Arcán kendő, vaksi szemén kötés;
bokorból leskel éji vándorokra.
Lovon járó uzsorást riogat
és hazatérő árusokra ront.
Elorozza a csengő aranyat,
mit a kalmár övébe rejtve hord.
Pandúr hiába lopakszik nyomán
hajnal felé vagy kormos éjszakán.
Barlangban hortyog szalmaágyra dőlve,
s ahol kincsét elásta a rögökbe,
egy surranó egér görgő diót rág,
pókot vadásznak rubin-szemű békák.

Szolcsányi Ákos: Szüret
Várj, amíg
ők hívnak; légy büszke. Szerezz
egy botot.
Menj velük
diót szedni, rosszkedved fogd
az őszre.
Üsd a fát.
Nevess velük, lökdösődj a
fa alatt.
A diót
törd fel, mentsd, ami menthető,
a tiéd.

Szondi Béla: Zsugorodó valóság
Való helyett égi mása,
Lett életem új varázsa.
Egyre szűkölő környezet,
Most már sehova sem vezet.
Úgy vagyok már a világban,
Mint a dió a héjában.
Nem történnek események,
Tettekre nem kész a lélek.
Tettek helyett várakozás:
Talán jön még valami más.
Valami más, mint ami van,
Akkor is, ha láthatatlan.
A láthatatlan valóság
Lesz a keresett igazság.

Takáts Gyula: Szüreti vers
Szüretelek, énekelek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró!
Musttal teli kiskancsó!
Sose láttam szebbet.
Akkora fürt, alig bírom.
Egy fürtből lesz akó borom.
Dió, rigó, mogyoró,
Csak úgy nevet a kancsó.
Az sem látott ilyent
Az öregeknek aszú bor jár.
A gyerekeknek must csordogál
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó.
Igyunk erre egyet!

Tornai József: Gyerekek és gabonák istene
Ahol két homokos dűlőút
összefut, a sárga rozs tövében
ültem. Görbe, meszes kérgű
diófa gyökerén.
Már lefelé lógtak a kalászok,
nyakamba szúrtak, mocsár és érő
bodza szaga; tükrösen ömlött
a nap.
A diófa derékig rozsban állt,
árnyéka lassan mozdult el a vállamról,
meztelen lábom a kocsivágásban.
Egyedül ülök ott, csak a nap-ivó síkság
fekszik mellettem kék, déli
hőség alatt: gyerekek és
gabonák istene.

Tornai József: Hajamnál fogva
Az ablakon át zúzmarás hegyoldal,
október ízű dió a kalácsban:
jégezüst fűcsomókon, kerékvágásban
futok a Szentkút fölötti dombig,
a homokhullámokon tüskés tökindával
átcsavart, nyöszörgő kukoricaszár-kúpokig,
mert nem szabad visszamenekülni
a házak közé,
éhesen, ágyékig átfagyva se,
a dió íze ugyanaz,
mint a keze-gyúrta karácsonyi kalácsban,
anyám halála ugyanaz,
mint a legelső pillanatban
és a sötétség
hajamnál-fogva vonszol ki
az anyaméh-szobából.

Tornai József: Homokredők

L. M.-nek
Ujra nálatok üldögélni este:
egyetlen szobátokban a vízszintesen
nyújtózkodó diófaágak
sötétségében.
Rossz zongorátok meg egy sovány
diványotok volt,
sárgazsírú cserebogarak vágódtak be
berregve, lámpának csattogva
az ablakon.
Te széles vállal,
borzas hajjal, feleséged kis,
piros szájával, visszacsodálkozó
szemével.
Ujra a homok-vert
akácosok között tekeregve,
történelemről, halálról vitatkozva.
Kiabálnál, mert csak magamra gondolok,
vagy csak azokra,
kik a vereség gödrét vállalták
erkölcsi csillagukért.
A síkság száraz holdja fölöttünk
s otthonos sisegés-susogás
a hideg, nagy turjánok felé, a fehér
Homok-vágás felé:
az örök munka, ahogy lassan
mintás redőkbe fújja
utolsó lábnyomainkat is
a szél.

Töreky László: Tél
Lehullt a falevél
Hidegen fúj a szél
Tó vizén jégtükör
Száz csillag tündököl
Diófán ül a dér
Ugye hogy itt a tél

Varga József: "Berzsenyinél"
Hova tűntek a niklai
Öreg vadgesztenyefák?
Milyen álmokat őriznek
A vén kúriaszobák?
A kertben még árválkodik
Egy soktörzsű naspolya.
A sövénynél múltat gyászol
A százéves diófa.
Érzem ódai szellemed,
A szép Horatius-dalt,
Mit büszkén dédelgetnek még
Az ódon, titkos falak.
Itt született maradandó
Költészeted, magányban:
Aranyozza magyar egünk
Ragyogó fénysugárral!

Varga József: Tél

A diófa ágán még
csüng néhány levél,
csípős szél cirógatja,
síri hangja száll,
zenéje az elmúlás
bús fuvolája.
A tájra újra ezüstfehér hó terül.
Az ablaküveg furcsa
virágot terem.
Kályha mellé bújnak a
gyerekek, vének.
Babonás mesék élnek
a lelkük mélyén.
Kis Jézust váró szívük
hálával telik,
s boldog reménnyel várják
az új év jöttét!

Vargovics József haikuja: Dióverés
Nagy asszonyi fa.
Kifosztva gazdagodik.
Maga az idő.
Minden gyermekét
a leverésig őrzi.
Szenved - mert anya.
Kemény igazság
csattog-kopog az őszben. Közmondás e zaj...

Veress Miklós: Balambér (részlet)
Balambér,
Balambér
bolondul a kalandért.
Kád a tenger,
nagyon mély.

A hajója
dióhéj.
Ha vihar jön,
Balambér
ijesztően
dülöngél."

Zrínyi Miklós: Fantasia poetica (részlet)
De ahon szép Violám diófa alatt,
Nyugszik az én halálom zöld árnyék alatt!
Kelj fel, édes Violám, diófa alól!

Ismeretlen költő: Diólopkodó
Egy dió száz dió álmodik,
Egy dió száz dió fönn a fán.
Egy dió száz dió álma
Száz buborék s az óceán.
Szél jön erre kettő, fiatal,
Együtt fújnak, oly féktelen,
Alvó diók közt, álom diók közt
Dúl a bennük a szerelem.
Az egyik szél így szól:
‘Kedvesem, ajándékom ó
Mi lehetne nászunkra más
Mint ez a kis dió’
A másik igennel rezzen,
S pördül úgy, oly hamar,
Hogy a kis diót máris
Viszi ölén a vihar.
Egy dió száz dió nem ébred,
Álmukban hullám és óceán,

De egy dió száz dió kicsike
Társa már nincs a fán.
Egy dió száz dió szomorú
Reggele messze még,
Hogy éreznék a köztükjárt
Hűlt szelek helyét.

Vékony Andor: November
A diófáról
Fekete varjú rebben
Sorsa időtlen

Csanádi Imre: Mókus csalogató
Erre csörög a dió,
Arra meg a mogyoró, Mogyoróbokron,
Diófán,
Mókusfüttyös
Domb alján.

Nyármarasztaló
Szól a rigó: de jó,
Érik a dió,
Millió,
Millió!
Útra kel a fecske,
Jajgat a fürjecske:
Pitypalatty,
Pitypalatty,
Nyár, nyár,
Itt maradj!

Amatőr költő Kleopátra álnéven: Dió
A vén diófa áll magában,
lombja sárgul, barnul - majd lehull.
Termése szívja még erejét,
majd a dió is a földre hull.
Avar és termés ott lent is eggyek,
mig fel nem szedik szorgos kezek.
Elválnak ekkor, zörrenve köszön a levél,
légy jó, ízletes, pici dió!
Alszik a fa, de bent töri a diót a kéz,
kalács készül, abban lesz töltelék ma még.

Bencze S. Gábor:
ab szúrd ki
a dió csak azért koppan hogy
észrevedd megérett és le
esett a tantusz is bár
nem láttam mert kártyával
mobilizáltam magam
de igy eljutottam a héjig
alma
fahéjig citromhéjig mak
kéjig dióhéjig
koppan
hogy észre
vedd fel
fején zöld sapka
legyen egy jó napja
legalább neki
hisz' régóta sóvárog
a földre zöldre össze
törve ki vagy?
törvény védve tit
ok? kérded? ne kérd
hogy ki
vagyok úgyse mondom
meg csak ab
szúrd ki a labdát
ha pattog

Kéri János: Őszi varjak
Varju károg fenn a fán,
Diót tör a diófán.
Őszbe jár az idő már,
Dér szállt le a kert alá.
A fekete varjúpár,
Dióhéjat farigcsál.
Kemény csőre kalapál,
Dióbélre rátalál.

Bálint Lea
Boldogságom erdeje 9.
A zöld dió barnára fogta
ekrüszín kezem
eszem
a piros paradicsomot
sárga tálból
az öröm szivárványhídja alatt.

Nagy László
Dióverés
Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.
Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.
Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.
Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.
Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.
Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.
Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.
Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.

Pósa Lajos
Keringélő dal
A diófát
Átölelem,
Keringélek,
Keringvelem.
Diófa, diófa,
Teremj sok minden jót,
Jószagú levelet,
Zörgő-börgő diót.
Teszem a ládába,
Zörgő-börgő diót
Csíkos tarisznyámba.
Diófa levele
Mindig illatozzon,
Zörgő-börgő dió
Soha el ne fogyjon.
Bódi, Bódi bácsi,
Kerigélő bácsi!
A mennyországban is
Van egy nagy diófa
Ezüst a levele,
Arany a diója.
Szedik, szedik
Az angyalkák.
Fenyőfára
Felaggatják,
Karácsonykor
El is hozzák.
A diófát
Átölelem,
Keringélek,
Kering velem.
Bódi, Bódi bácsi,
Keringélő bácsi!
No de most már ácsi!

Mudra Csaba: Suttogva könyöklő

Magányom megszűrte
itt-ott egy koppanás,
diót hullajtó makacsság.
Könyöklő asztalon,
pihenő fapadon,
suttogva lopta be magát
anyai türelem,
ölelő kedvesség.
Zavartalan így a pillanat.
Megható sóhaj szavai
- könnyesek -,
mégsem mozdulok.
Oly sóvár létem.
Magam akarok lenni,
de most csak könyöklök,
zavaromban sóhajtásig
mindent megköszönök.

