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"Szomorú, hogy ma többet tudunk a 
csillagok belső hőmérsékletéről, mint egy 
rizsfelfújt belső hőmérsékletéről."

(Kürti Miklós, 1969-ben tartott „Fizikus a 

konyhában” című előadásán)

 Miért van az, hogy az egyik étel ízlik az embereknek, 
egy másiktól pedig idegenkednek? 

 Mi az íz, s mi az aroma? 

 Hogyan érjük el, hogy a pecsenye egyszerre legyen 
szaftos és ropogós? 

 Mitől lesz nagyon omlós egy tészta, nagyon ropogós egy 
bőr?

 Miért barnul meg a meghámozott gyümölcs (alma, 
körte)? 

 Miért nem barnul meg, ha bedörzsöljük citrommal, vagy 
citromos vízbe tesszük? 

 Milyen folyamatok játszódnak le a felolvadt cukorban 
történő pirításnál?

Élelmiszertudomány története 

 Parmentier (1737-1813) megismertette a burgonyát 
Franciaországban és felfedezte magas tápértékét,

 Jacques Thenard (1777-1859) vegyész, aki segített a 
gasztronómus Jean Anthelme Brillat-Savarinnak (1755-
1826), hogy megírja az általános hírnévnek örvendő "Az 
ízek élettana" című könyvét. 

 Michel Eugéne Chevreul (1786-1889), aki felfedezte a 
zsírok kémiáját, 

 Justus von Liebig (1803-1873), Emil Fischer, Rumford és 
sok más tudós, például Szent-Györgyi Albert (1893-
1986)

 Élelmiszeripar- élelmiszertudomány együttműködése-
gyors fejlődés

 Az élelmiszerek, különböző kezelései- hatására 
bekövetkező megváltozások

 Iparosodás - a megszokott konyhai műveleteket is meg 
kellett változtatni, a tömegtermelés igényeihez kellett 
alkalmazkodniuk. 

 Az élelmiszeripar felvirágzott, de akik otthon főztek, 
azok nem részesülhettek a tudomány fejlődésének 
jótékony hatásaiból. 

 a tudomány és a tervezés nagy mértékben segítette az 
élelmiszeripar fejlődését az utóbbi 50-100 évben, 

 ritkán fordul elő, hogy professzionális tudósok főzés 
közben használnák a tudományukat (fizikát, kémiát, 
matematikát). 

 saját konyhájukban is új folyamatokat próbálhatnának 
ki; új felfedezéseket tehetnének, esetleg új ételeket is 
alkothatnának. 
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Molekuláris gasztronómia

 A tudomány régóta foglalkozik a konyhaművészettel, már 
az ókori Egyiptomban vizsgálták a húsokat erjedés közben. 

 Molekuláris és fizikai gasztronómia

 Kürti Miklós (Nicholas Kurti) oxfordi fizikus, Hervé This, 
francia fizikus-kémikus

 1988-ban

 Hivatalosan 1992-ben jelent meg először Nemzetközi 
Molekuláris és Fizikai Gazstronómia Konferencia

 idegenkedés 

 senki nem helyezte el megfelelően a fogalmat (és ami 
mögötte van) sem a gasztronómia modern rendszerébe, 
sem az élelmiszeripar globális fejlődésének trendjeibe. 

Molekuláris gasztronómia

 A fizikai és kémiai folyamatok gyakorlati 
konyhatechnikában történő alkalmazását jelenti. 

 Nem csak a főzés fizikájával és kémiájával foglalkozik, 
hanem általánosságban a tudományos ételkészítés 
művészi, technológiai és társadalmi kérdéseivel is. 

 Az ételek elkészítésének és tálalásának modern, 
divatos stílusát is jelenti. 

 Ezt tudósok és mesterszakácsok egyaránt művelik 
úgy laboratóriumi környezetben mint nagy presztízsű 
éttermek konyháiban (a kísérleti konyhaművészet
elnevezést részesítik előnyben).

 az ételkészítés/főzés tudományos alapokra helyezését 
célozza meg. 

 a kémiailag részekre bontott ételből, speciális elkészítési 
módszerrel új, meglepő ízhatások érhetők el.

 Egy kémiai-gasztronómiai kutatás szerint az 
alapanyagok és ételek szétbontásával elkülöníthetők 
azok jellegzetes ízei és tulajdonságai, később újszerű 
módon állíthatók össze ismét.

Alapfeltevés

 Konyhai berendezések (hűtés, melegítés, aprítás, 
darálás stb.)

 Elkészítés során reakcióba lépnek egymással

 RECEPT= KÍSÉRLET, 

 Az étel elfogyasztásával teszteljük az eredményt.

 egyszerre csapja be az agyat és az érzékszerveket. 

 Léteznek látszatra ropogós ételek, melyekről a szájban 
derül ki, hogy puhák, közben a hangszóróból mégis 
roppanó hangokat hall a vendég. 

 Kisebb szemfényvesztés az is, amikor cékla- és 
narancszselét kínálnak, ám a felszolgált cékla sárga és a 
narancs lila.

 Készíthető kizárólag parmezánból folyósítva, majd 
csíkban kinyomva "sajttészta", amelyet tetszés szerint 
lehet ollóval szabdalni.

 A tapintás érzése is befolyásolhatja az íz érzékelését.

 Fagylalt (bársony- krémesebb, csiszolópapír- daraszerű)

 Az ételek hangja (burgonyacsipsz- zacskókban)

 Az érzékszervek felől érkező ingerek tehát együttesen 
befolyásolják az agyban kialakuló érzeteket. 

 Ezt ismerte fel a molekuláris gasztronómia és ebből az 
aspektusból törekszik a konyhaművészet megújítására. 
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A molekuláris gasztronómia 
elsődleges céljai

 a konyhai műveletek fizikai-kémiai feltárásának számbavétele, 

 a konyhai gyakorlatok modellezése tekintettel 
tökéletesítésükre, 

 új eszközök, módszerek és alapanyagok bevezetése mind az 
otthoni, mind az éttermi konyhaművészetbe,

 a klasszikus fogások elemzésén alapuló új ételek kitalálása,

 a tudomány bemutatása a közönségnek, mely a konyhai 
műveletek elemzésén alapszik.

 Az új technológiák és koncepciók használata 

 a kreativitás legfelsőbb foka

 Az étel struktúrájának megváltoztatása teljes 
szabadságot biztosít, 

 az ételek összeállítására vonatkozó szabályok és 
hagyományok mellőzését eredményezheti, de a 
kompozíciónak mindig rendezettnek kell lennie, alapját a 
tudatos szerkesztés kell, hogy adja.

 A jó ételek elkészítése inkább művészet és nem 
technika kérdése.

 folyamatosan fejlődik, és mára ténylegesen 
konyhaművészeti ággá vált. 

 folyamatokat nagyon komolyan elemzik, kutatják az 
egyes alapanyagok ízét adó vegyületeket,

 Pl. ugyanaz az almasav található a mandulában, a 
kókuszban és a cseresznyemagban, ezért jól lehet őket 
kombinálni, a kávénak és a fokhagymának ugyanaz a 
molekuláris szerkezete)

 újfajta, ötletes, bizarr, különleges fogásokat kreálnak

 (erősen rájátszanak a tudományosságra, magukat 
kémcsövek és pipetták között fényképeztetik)

Gömbösített gyümölcslé

A molekuláris gasztronómia 
legfontosabb technikái 

Emulzió 

 Víz- és zsíralapú folyadékok elegye (amik egyébként elválnak a 
másiktól). 

Espuma (spanyolul: hab) 

 Egy hosszú ideig stabil, felhabosított folyadék, amit egy szifonnal, 
és oxigén- vagy nitrogén-patronnal, nyomás alatt felfújnak. 

Folyékony nitrogén 

 Mínusz 210 Celsius fokon a folyékony nitrogén képes élelmiszereket 
villámgyorsan fagyasztva szárítani. Így készítik például zsiradék 
hozzáadása nélkül a ropogós burgonyaszirmokat. 

Zselésítés 

 Újfajta adalékanyagok segítségével tudnak - akár 30 fok fölötti 
hőmérsékleten is - zseléket készíteni, amiket a hagyományos 
zselatinnal nem lehetséges.

Habok, levegő 

 A felhabosított tej illetve tojáshab vagy nagyon "törékeny" vagy 
erős mellékíze van. A Xanthan-nal, szentjánoskenyérfával, és 
mindenekelőtt szójalecitinnel készült habok nem ilyenek. Ezekkel 
lehetséges tartós vagy akár forró habokat készíteni. A lecitinnel
készült habok nagyon könnyűek. 

Kapszulák (spherification) 

 A szakácsok készítenek egy tartós zselét, ami egy folyékony 
anyagot tartalmaz. A molekulák egy tartós gömbformát képeznek, 
az ily módon készült, tipikus fogások a zselés gömbök, illetve a 
zöldség- vagy gyümölcsalapú „ravioli”. 

Sous-vide

 Húsokat, halakat, zöldségeket egy műanyag tasakban 
levákuumozzák majd akár 60 C°-on főzik. A legtöbb recepthez 
nagyon pontos műszerre van szükség, úgynevezett digital water
bath –ra, amellyel a hőmérsékletet szabályozni és megfigyelni lehet. 
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Heston Blumenthal

 Anglia Fat Duck (Kövér Kacsa) 3 Michelin csillaggal rendelkezik , 
Heston Blumenthal

 különlegessége a csiga zabkása és a szalonnás-tojás 
fagylalt receptje 

 roppanós, citromos zöldtea-hógolyót

 libamáj, parfé formájában érkezik zöldborsó-krémmel, 
galambkocsonyával és homármártással, kamillavirággal. 

 Meggymagos mártás, amarettozselé és keserűmandulamártás, mert 
a meggymagban és a mandulában megtalálható ugyanaz az 
almasav, közös „aromagyök”

 szardíniafagylalt pácolt makrélával és lazackaviárral,

 csigakása tömény zöldpetrezselyemmel, a hagymás vöröskáposzta-
leves a mustáros fagylalttal, a pácolt lazacminyon a japán tengeri 
hínárral (nori) és vaníliás majonézzel.

 A molekuláris gasztronómia otthoni kipróbálásához
már számos könyv jelent meg

 Külföldön lehet kapni olyan egységcsomagokat, 
melyekben néhány fontos alapanyagot találunk, például 
egy kis kalcium-kloridot mártásaink labdácskává 
formázáshoz, nátruim alginátot, ha kaviár állagú kávéra 
fáj a fogunk, 

 szójalecitint a mostanában nagyon divatos zöldség és 
gyümölcshabok elkészítéséhez. 

 Ha magasabb szintre lépnénk, a megvalósításához 
kémia laboratóriumban is használható berendezések 
szükségesek, például a Clifton berendezés, mely 
vákuumban főz, vagy a Pacojet, a fantasztikus állagú 
soufflék készítéséhez.

Agazoon - Sűrítő, 
zselésítő, stabilizátor

 Agar-Agart tartalmaz, egy vörösalgából
és tengeri füvekből/moszatokból 
(hínárból) nyert zselésítő anyagot, 
melyet az ázsiai konyhában évszázadok 
óta alkalmaznak. 

 Ez egy szagtalan és ízsemleges
kocsonyásító anyag, ami a zselatin 
növényi pótlásának felel meg.

 felfőzés után zselésedik meg, azaz a 
forró folyadékokat szobahőmérsékletre, 
vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre 
történő lehűtéskor egy vágásbiztos
anyaggá alakítja, amely felveszi az 
edény formáját, amiben kihűlt. 

 Ezáltal szilárd /tartós/tömör zselét 
minden elképzelhető formában 
előállíthatunk. 

Algizoon -
Kálciumionos zselésítő

 kocsonyásító anyagból, melyet a barna algák 
sejtfalából nyernek. 

 Az algáknak ez kölcsönöz flexibilitást és 
szilárdságot.

 stabilizáló és kocsonyásító anyagként, például 
péksüteményeknél a krémes és gyümölcsös 
töltelékek készítéséhez, jégkrémekben és 
szorbetekben a kikristályosodás 
megakadályozására,

 Az Algizoon a kalciummal (Calazoon) szilárd, 
flexibilis zselét képez.

 Ezeknek szilárd burka és folyékony magja van, 
ami az étkező ember szájában szétpukkad és egy 
igazi íz-robbanást vált ki. 

 Kaphatók olyan golyók és kapszulák, amelyek a 
fogyasztó szájában egy különleges íz-élményt 
váltanak ki, ha azok a szájpadláson pukkannak 
szét, és az ízkomponenseket villámcsapásszerűen 
szabadon engedik.

Emulzoon - Emulgátor és 
habstabilizátor
 szójalecitint tartalmaz, melyet szójababból nyernek.

 főként emulgátorként szolgál, azaz a zsír és a víz 
vegyítéséhez és az iparban segédanyagként használják a 
kenyér- és pékáruk tésztájának lazításához, a száraz 
termékek instantizálásához vagy a margarin és a 
csokoládék előállításához.
A molekuláris gasztronómiában az Emulzoon-nal zsíros 
dresszinget (pl.: vinaigrette- vagy majonézt) lehet 
előállítani. 

 Más részről az Emulzoon olyan könnyű habok 
előállításához is szolgál, melyekben a légbuborékokat a 
folyadékban stabilizálják. Ezek a habok egy nagyon 
zamatos és egyedülállóan olvadó ízt hoznak létre.

 A moszat- és algakivonatokat tartalmazó zselésítő 
anyagok (alginátok) igazi áttörést hoztak a 
gasztronómiába. 

 Olyan színek és formák kerültek ki különféle állagban a 
séfek, sőt az otthon kísérletezők keze alól, amelyek 
eddig elképzelhetetlenek voltak, például a kemény 
hártyával bevont, folyadékot rejtő gömbök. 
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 Az a támadás, amely még attól sem riad vissza, hogy a 
molekuláris konyha fogásait egészségi problémákkal 
összefüggésbe hozza, ezidáig nem tűnik 
megalapozottnak.

 Az adalékanyagok mennyisége, amit majdnem mindenki 
naponta fogyaszt, messze meghaladja azt a 
mennyiséget, amit az avantgardisták menüjében 
találunk. 

 Sok, gyakran kritizált segéd-anyagot (mint a Xhantan) 
alapjában véve természetes úton, növényekből állítanak 
elő.

 https://www.youtube.com/watch?v=vbvQlKzSmkQ

 https://www.youtube.com/watch?v=p8aIZ4_hITU

 https://www.youtube.com/watch?v=4nPMLNaBWNI

https://www.youtube.com/watch?v=vbvQlKzSmkQ
https://www.youtube.com/watch?v=p8aIZ4_hITU

