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A GASZTRONÓMIA TÖRTÉNETE

„ - és vacsorára mit kapunk?

- ez az idős hölgy cukorbeteg!

- ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább,            

a Bakonyit már ismerjük.

- van a csoportban két vegetariánus!

- sertéshúst ne, mert mohamedánok.”

A széles körű ismeretek mellett gasztronómiai 

tudnivalókkal is rendelkezni kell.

„ A terített asztal az egyetlen hely, ahol az 

ember az első órában sohasem unatkozik” 
(Brillat- Savarin)

GASZTRONÓMIA

 Görög eredetű szó

 „gaster” vagy „gastros”, gyomrot jelent

 „gnomos”, tudás, tudomány

 Jelentése: ínyencség, az ételek és italok szakértő

ismerete, kifinomult élvezése, az étkezés művészete.

 További jelentése:

 szakácsművészet,

 ínyencmesterség,

 terítés,

 felszolgálás művészete,

 az étkezés kultúrája.

„Mindannak intelligens ismerete, ami 

összefügg a táplálkozással” (Jean 

Anthelme Brillat-Savarin)
 A kultúra és az étel közötti összefüggés

tudománya, vagy művészete. Sokan vallják azt

is, hogy a „kettő együtt”.

 Egymáshoz kapcsolódik a képzőművészet, a

társadalomtudomány, a

természettudomány, még a műszaki

tudományok is.

 Gasztrológia: szakácsművészet; az ínyencség v. a 

magasabb szakácsmesterség tudománya

 Gasztrológus/gasztronómus: kiváló szakács, 

konyhaművész. Magasan képzett, nagy 

gyakorlattal rendelkező szakember (pl. 

mesterszakács)

 gourmand (gurman) a falánk, a nagyevő, aki 

sokat eszik, nem a minőség hanem a mennyiség

 gourmet (gurmé) válogatós evő, inkább az ételek 

minőségében és elkészítésében leli örömét(illat, 

íz, látvány).

AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

 Tiberius római császár idejében élt híres

római gourmet Marcus Apicius Gavius-

receptgyűjtemény (1498),

 Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826),

Az ízek élettana című könyve a 19. század

utolsó éveiből az ízlelés fiziológiájáról.

tanulmányozza az összefüggést az

érzékek, leginkább az ízlelés és az

étel közt.

 Czifray István a Magyar Nemzeti

Szakácskönyv írója (1816- 1829)
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„aki részt vett valaha egy pompás lakomán, 

amelyet…virágokkal díszített, szép asszonyokkal 

teli teremben tartottak meg, amelyben illatszerek 

illata és lágy, kellemes zene hangja áradt szerte, az 

…át fogja látni, hogy az összes tudományok 

hozzájárultak az ízlés élvezetének növeléséhez, és 

illő keretbe foglalásához” 

(Jean Anthelme Brillat-Savarin)

 A gasztronómia folyamatos fejlődését két fontos 

tényező befolyásolta: 

 a rendelkezésre álló nyersanyagok

 az azokat feldolgozó, ételeket készítő szakácsok

 Az alapanyagok köre számottevően bővült pl. 

Amerika felfedezésével- szakácsok tudása bővült.

 Élenjáró francia szakácsok, nemcsak hazájukban, 

hanem más konyhákban is megfordultak

 tudásátadás Taillevent, La Varenne, Brillat-

Savarin, Careme, Escoffier, Lukács István, 

Kopcsik Lajos

A TÁPLÁLKOZÁS FUNKCIÓI, SZEREPE

 A táplálkozás az életfenntartást szolgálja

 Naponta többször asztalhoz ülünk

 Az étkezés, ivás hozzátartozik az örömhöz, bánathoz,
ünnephez, hétköznaphoz

 Sokszor hangulatunkat, és akár a
munkavégzésünket is befolyásolja, hogy tele vagy
üres a gyomrunk

 A tápanyagokat sok esetben nem abban a formában
vesszük magunkhoz, amiben megtalálhatók a
környezetünkben ételkészítés technológiája

 Az ízlésesen, szépen tálalt étel, nemcsak ízével
szerez örömet annak, aki elfogyasztja, hanem
esztétikai élményt is nyújt. MŰVÉSZET

AZ ŐSEMBER TÁPLÁLKOZÁSA

 Homonidák (homo sapiens elődei)

 Magvakkal, bogyókkal,

édeslevelekkel, gombákkal,

gyökerekkel (időjárásfüggő!)

 60-80% növény, minden nyers

 Gazdag vitamin, ásványi anyag,

rost, kevés fehérje, zsiradék

 A növényi eredetű táplálkozás nem adott

elegendő energiát a nagy fizikai igénybevételnek

kitett ősember számára

 madarakat, tojásokat, a földből kivájt

bogarakat, rovarokat, férgeket is fogyasztott

 A sóbevitel sokkal kisebb mértékű volt,

telítetlen zsírsavakból, rostból,

antioxidánsokból viszont jóval többet

fogyasztottak, mint ma

 A népesség szaporodása, az apróvadak megritkulása

rákényszerítette az ősembert, hogy fejlessze

szerszámait.

 A kőből, csontból, fából készített eszközök

eredményesebbé tették a halászatot és a vadászatot, de

még így is szűkösen táplálkoztak.
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 Nagy szerepet játszott a tűz felfedezése (i.e. 350-

800ezer éve).

 A tűzbe ejtett mag héja könnyebben

ledörzsölhető, a mag pedig így ízletesebb,

puhább.

 A tűzbe tett hús íze is megváltozik,

kellemesebb, zamatosabb lesz - fogak

 A sütés minőségében változtatta meg az ősember

táplálkozását. – só/hamu

 A téli ínséges idők átvészelését segítette az a

felismerés, hogy a szárított gyümölcsök,

gombák, a füstben tartott húsok hosszú

ideig elállnak.

 A sütés után sokkal később kezdett az ősember főzni.

Először csak földbe vájt üregekben, később már fából

kivésett edényekben főzte a levesét.

 Vízbe áztatott magvak, gyökerek, gumók, levelek

képezték ezen ételek alapját.

 A főzés: a vízbe felizzított köveket dobtak, ezt a

műveletet többször megismételték, és így a felforrósodott

vízben megpuhultak a növények.

 A tűzhöz kapcsolódik az a nagy felfedezés is, hogy egyes, a

tűz mellett hagyott ételek íze egy idő után kellemesen

savanykássá válik, és ezáltal hosszabb ideig eltarthatók.

FÖLDMŰVELÉS, ÁLLATTARTÁS

 i.e. 9ezer évvel

 Gabonafélék: búza, árpa, rozs, köles, tönköly

 Magok pörkölése

 Kő és henger alakú kavics – malom

 Pogácsa, kenyér, cukrászat

 Kecske, juh, szmarha, később sertés (4,5 ezer 

éve), ló (3 ezer éve)

 Sör, bor

AZ ÓKORI GASZTRONÓMIA

 Az ősi Indiából sok élelmiszer-alapanyag
eljutott Európába.

 Kontinensünk gasztronómiai gyökereit
azonban inkább a Közel-Keleten, a Tigris-
Eufrátesz közében kereshetjük.

 A sumérok feltehetően juhokat, disznókat,
ludakat és halakat ettek (barlangrajzok,
csontmaradványok).

 Az őket leigázó akkádok folytatták a
földművelést, az állattenyésztést és
elődeik városépítő művészetét is. A győztes
uralkodók igazi nagyvárossá fejlesztették
Babilont (Babilonia függőkertjei).

 Korabeli ékírásos szöveg felsorolja, hogy
milyen húsokat, halakat, datolyát, gabonát és
sört szállított egy városközeli gazdaság az
egyik templom papjai számára.

 Nabukodonozor babiloni király Kr. e. 587-ben elfoglalta
Jeruzsálemet, és fogságba hurcolta a zsidó nép jelentős részét.

 Dániel próféta is a fogságba hurcoltak között volt. Ő írta le a
király fiának, Baltazárnak a lakomáját (1. lakoma, amit
feljegyzett a történelem)

 Asszír birodalomban Babilon vetélytársát építik, Ninivét (másik
metropolisz)

 Ők inkább kereskedtek, a földműveléssel nem sokat törődtek.

 Viszont nagy hús- és borfogyasztók voltak, és jeleskedtek az
állattenyésztésben és a szőlőtermesztésben.

 Az előkerült leleteken gyakori motívum a lakoma (A férfiak
félig fekvő helyzetben fordulnak a dúsan terített asztalok felé, a
nők karosszékekben ülve figyelik a férfiak étkezését).

 A perzsa udvart elképesztő gazdagság,
lenyűgöző, de barbár pompa jellemezte.

 Hatalmas mennyiségű ételt fogyasztottak.
(A szuzai udvarnak naponta 1000 marhát,
ürüt, lovat, szamarat vágtak le, struccok
százait, tyúkok, ludak ezreit.)

 Szakács- gazdag adományok,
kitüntetések.

 Miután Xerxész perzsa királyt a görögök
legyőzték, a görög fővezér
összeszedette a perzsa uralkodó
arany- és ezüstedényeit,
konyhafelszereléseit, összegyűjtötte a
fogságba esett perzsa szakácsokat,
udvari szolgákat. Megparancsolta, hogy
készítsenek olyan ebédet, amilyet
Xerxésznek szolgáltak fel egy
hétköznapon. (A görög hadvezér és tisztjei
alig győzték végigenni a sok finomságot!)

 Feltehető, hogy Perzsiában alakultak ki
az étkezéssel kapcsolatos „etikett”
szabályai, amelyek azután a görög-római
világon át jutottak el Európába.

http://pctrs.network.hu/clubblogpicture/7/7/_/77429_500967366_big.jpg
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EGYIPTOM

 Nílus - fekete iszap, halak és vízimadarak.

 Öntözéses gazdálkodás , kapáról ekére

 Termesztettek kölest, árpát, búzát,

 Zab, rozs, cirok-gyomnövény

 A szegényebb néprétegek gabonából sütött
lepényeket, de kovásszal kelesztett kenyeret is
ettek, hozzá halat, hagymát, datolyát.

 i.e. 2000 első pékségek

 A Kheopsz piramis építésén dolgozó
rabszolgák hagymát, fokhagymát,
petrezselymet kaptak a kenyérhez.

 A jobbmódúak kacsát, galambot és
gyöngytyúkot ettek, de tenyésztettek fürjet és
foglyot is. Ették a teve, a juh, a ló és a szamár
húsát is, és a szarvasmarhát is tenyésztették.
Több, mint 10 féle kenyeret sütöttek.

 Disznó, kecske, pelikán tilos.

 Olivaolaj, szezámolaj, kacsa- és libazsír.

 Méz

GÖRÖGÖK

 Tengeri ételek

 Citrom inkább gyógyszer

 Tejtermékek

 Az étkezést nagyon fontosnak

tartották, amikor csak tehették,

asztalhoz ültek- nők nem

 Hippokratész már diétáról is ír,

kiemelve a híg levesek, a fiatal kutya

vagy galamb húsának jelentőségét a

betegek táplálásában.

 Püthagorász- vegetariánus, tjást

nem

 Démokritosz- mértékletesség

 Pazarlás-éhezés

 Vendégjog: Az idegenek Zeusz oltalma alatt

álltak, tehát az ő nevében kértek ételt-italt és

védelmet. Emberek és istenek előtt kedves volt,

aki szívesen látta a jövevényt. Nemcsak

ellátásáról, szállásáról gondoskodtak, hanem ha

kellett, haza is szállították.

 A csatatéren egymás ellen harcolók, ha egymás

vendégbarátai voltak, letették a fegyvert.

(Rómaiak is átvették a szokást).

RÓMAIAK

 Róma a világ gyomra

 Tejjel hízlalt csigák

 A görögök szakácsművészetét még tovább fejlesztették.

 A császárság alatt a gazdagoknak már nem volt semmi

elég finom.

 Egyre jobban elterjedt a szakácsok, sütők tartása. Az

étkezés fesztelen fényűzésig fajult.

 A dőzsölések ebédidőben kezdődtek és reggelig tartottak.

 Félig fekvő helyzetben ettek, ezáltal tovább tudtak az

asztal mellett maradni, és többet tudtak enni.

 Táncosnők, bohócok, jósok mulattatták őket (orgiák).

 Szerették gazdagságukat fitogtatni lakomákon.

 Első receptkönyv: Apicius- 132 fogásos menüsor

 Lucullusi lakomák (lúdtoll).

KÖZÉPKOR

 A Római Birodalom felbomlása után

kezdetét vette egy nagyon puritán,

elődeihez semmiben – legkevésbé az

étkezésben – nem hasonlító kor.

 Kevés figyelmet fordítottak a

táplálkozásra.

 Fő eledele a kása volt, amelyet

sokféleképpen készítettek el.

 Szerették a változatos ételeket, de

egyszerűbb külsőségekkel.

 Az étel volt a fontos, a tálalás, az

étkezés módja nem.

 A királyok, nemesek kiváltsága volt a

családi események megünneplése.

RENESZÁNSZ KOR

 Az emberhez való visszafordulás,

megváltoztatta a táplálkozási

szokásokat is.

 Újjáéledt a görög és római konyha, az

ételeket új ízekkel, káprázatos

elkészítési, valamint tálalási módokkal

tették még ínycsiklandozóbbakká.

 A gasztronómia először Itáliában

született újjá.

 Az új termények és fűszerek jelentős

hatással voltak az európai konyhára

(nagy földrajzi felfedezések). -

paradicsom, paprika, tök, bab,

burgonya, kukorica, borsó

 A művészetek hatásaként az ízlés is

finomodott.
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 A közös étkezések alkalmával tekintettel kell lenni

embertársaikra étkezési illemszabályok

összeállítása

 Pl. „Ne harapj túl nagy falatokat!”, Ne csámcsogj!, Ha

több húsod van, mint a szomszédodnak, akkor adj neki

is belőle!, Zsíros vagy sós ujjakkal ne nyúlj a húshoz!,

Ne tartsd túl soká a kezed az ételes tálban!, A kezeddel,

amellyel a tálba nyúlsz, ne vakard előbb a fejedet!”

 Közös tál az asztal közepén, villát nem használtak (de

késük volt!), három ujjal nyúltak a tálba, a közös pohár

szélét megtörölték (Mátyás király).

 Később úri házaknál az apródok a hölgyek mellett

álltak és ivásnál csészét tartottak az álluk alá.

 Asztalkendő nem volt, a kis apródok hajába törölték a

kezüket (akinek nem volt, az az abroszba).

 A háziúr és háziasszony az asztalfőn, mellettük rang

szerint a vendégek.

 1450 táján kifinomodtak az

étkezései szokások (az

asztalkendő

meghonosodásával)

 Még a XVII. században is alig

használtak villát, de amikor

megjelent, csak a legelőkelőbb

házaknál volt (arany, ezüst,

elefántcsont)

 Gyorsabb elterjedését a fehér

körgallér divatja segítette

elő

 Az udvarok 4 étkezése közül

az estebéd (3-6 óra) volt a

legfontosabb (fényűzés)

REFORMKOR

 A reformkor változásokat mutat. A
polgárosodás következtében a királyi
méltóság kissé háttérbe szorul.

 A középosztály kialakulása során
egyre nagyobb érdeklődés van a
rendezvények iránt,
magánházakban is politikai
összejövetelek vannak, melyeknek
megvan a maguk protokollja, bár
már közvetlenebb hangnemben.

 Színházak, kaszinók, bálok és más
kulturális rendezvényeket
szerveznek a polgárok.

 Elsősorban baráti köröknek, majd
egyre nagyobb teret hódítva a
középosztályban városok és falvak
lakosainak nyújtva szórakozási és
megnyilvánulási lehetőséget.

 A századfordulótól kezdtek
megjelenni a kiállítások és a
bemutatók, újabb fajtái a
rendezvényeknek.

 A két világháború között
vásárokat rendeztek és
nemzetközi találkozót, melyek
lehettek a napjainkban is ismert
expók ősei.

 A második világháború után
visszaesett a színvonala a
rendezvényszervezésnek. Csupán
munkahelyi és katonai céloknak
rendezhettek ünnepélyeket,
bálokat, kirándulásokat. Ezeknek
a legfőbb célja a csoportépítés
volt.

A MAI KOR GASZTRONÓMIAI

RENDEZVÉNYEI
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


