
  



  

“Nem vagyunk egyedül”



  

Az obelias-kenyér

Dionysos-ünnekésgek:
évente több alkalom

rúdon sütött kenyér
két ember hordozta a vállán

bor istene
színjátszás patrónusa

Rekonstrukció: Fritz Hahn cukrászmester



  

Őskürtős

heidelbergi kézirat, 1450
kőttestészta, tojássárgájával való kenegetés 

rekonstrukció: Fritz Hahn cukrászmester 



  

Tésztalap

első említés: 1547, B. Stein 
első rajz: 1697, M. Schellhammerin

erdélyi szászok módszere 
mind a mai napig - Baumstriezel



  

Folyékony tészta

első ismert írásos említése: 1585, S. Gewandtschneiderin 
“élő kövület”: Ausztria, Tirol - Prügeltorte 



  

Baumkuchen

német nemzeti sütemény
Salzwedel: “Baumkuchen-város”

újfajta tészta: 
a módszer első említése: 1769

német legenda: “a magyar pusztáról ered”



  

Baumkuchen, folytatás

sütése: réteges >> “évgyűrűk”
nincs rajta karamellizált cukorréteg

emulzió: vaj zsiradéka + tojássárgája (lecitin) 
hab: tojásfehérje

>> “lazább szerkezetű” tészta 

zsír

(Vizes) tészta



  

lengyel-litván sütemény
keletkezése: 16.-18. század
szintén lazább a szerkezete

“stalagtitok”: gyors forgás – centrifugális erő

Ragoulis-Sakotis-Sekacz



  

Spettekaka

svéd nemzeti sütemény
első írásos említése: 1733, S. Egerin (fordítás németből)

krumpliliszt alapanyagúvá “vált” (éghajlat) 



  

cseh-morva-szlovák sütemény
szlovák “érzékenység”, EU – PDA védelem
    azonos a 19. sz. közepi kürtőskaláccsal
    nincs rajta karamellizált cukormáz

Trdlo-Trdelnik-Trdelnice



  

A sütemények 
családfája

“filogenetikus fa”



  

levél Apor Péternének
a moldvai fejedelem udvarából

Apor Péter NEM említi a Metamorhosis Transsilvaniae-ban !

Kürtőskalács: az első írásos emlékek

„Kdet azon kéreti a Méltóságos vajdáné 
mi általlunk ... hogy egy inast küldene ki 
Kghez az kit is ne sainallya Kgd meg 
tanittani minden afféle sütögetésekre a 
többi között kürtő kalácsra is/ a M: 
Vajdáné kéreti .... a mely inas iránt igirte 
kgd io akarattyát hogy meg tanittattya ... 
Édes néném Aszony ... ne sainállya Kgd 
annyi jo akarattyát mind Czipó sütésre 
(s) egyéb s egyéb gyenge sütögetésekre 
és kürtő kalácsra is és valami 
pástetomra és valami gyenge eledelre 
megtanittatni.”

1679:
Összeírás Uzdiszentpéterről

(Erdélyi Mezőség) 



  

zágoni Mikes Mária (1784)
kézzel írott szakácskönyv

édesítés nélküli recept

Kürtőskalács: az első recept (II.gen.)



  

Simai Kristóf, 
kézírásos szakácskönyv  - 1795

nád-méz:
folyékony, később szilárd cukor

kalán ser-élesztő:
kanál régi, folyékony sörélesztő

Kürtőskalács: az első cukrozás 
(III. gen.)

„Végy két verdung szép fejér lisztet, egy meszszel forralt tejet, de langy legyen, két vagy három 
tojás sárgáját, két kalán ser-élesztőt, s ezt tejjel ereszd s sodord fel, s töltsd a lisztbe, végy egy 
verdung főtt jó féle vajat, olvazd langyra, s töltsd ezt-is a liszt közé, és apró (mazola) szöllővel 
egygyütt verd-fel, s készits belőle tésztát, hogy lehessen ki-nyújtani, a dorongot kend-meg vajjal, 
sodorj vékony hoszszú tésztát és tekerd arra, az eleit, s végét ragaszd a doronghoz, s mint a 
petsenyét forgasd lángoló tüznél, ha meg-pirúlt, szépen húzd-le a dorongról, és nád mézeld-meg.”



  

1878: megjelenik a sütés előtti cukrozás >> karamellizálódás
a kürtőskalács és a trdelnik fejlődése szétválik  

Kürtőskalács: az első karamellizálás 
(IV.gen.)



  

több cukor, 
elegáns, lapos felszín, 

nagyobb szilárdság

Kürtőskalács és Baumstriezel: 
cukorba forgatás



  

kandallók fennmaradása – egyszerű házi sütés

Kürtőskalács' 1960: 
miért csak a Székelyföldön maradt fenn?



  

olajban (nem parázson) sült sütemény
kevésbé ünnepi jellegű
jóval kisebb méretű

Olajban sült kürtős



  
Oroszfalva, 2011: 16.5 méter

Kürtőskalács: rekordok



  

Vadkapitalista és más tragikomédia
Székelyföld:
  Levédés, 
  perrel fenyegetés (abszurdum)

Csehország, Szlovákia:
  szlovák reakció 
  cseh kérdésre 



  

Kürtőskalács a világban

!!



  

Molekuláris gasztronómia: a cukormáz
Maillard reakciók-karamellizálódás-”megégés” 

Nyírfacukor >> Xylitol (cukor-alkohol)

gázkromatográfia

asszoc. kolloidok

nem karamellizálható



  

Molekuláris gasztronómia: a cukormáz

Maillard-reakciók: 
kb. 100-170 oC körül

Cukrok /fehérjék jelenlétében/
>> sokminden

“Ismerjük a távoli csillagok 
belsejének hőmérsékletét, de 
fogalmunk sincs, mi a helyzet a 
sülő kalács belsejében.” 

(prof. Kürti Miklós,  Oxford)

Maillard reakciók-karamellizálódás-”megégés” 



  

Molekuláris gasztronómia: a tészta kelése

>>Légzés: 
csak széndioxid
+több energia

Prolamin:

Víz, gyúrás: gliadin + glutenin >> glutén



  

Molekuláris gasztronómia: Ízek és illatok
Alapízek: édes, sós, 

savanyú (pl. citromsav), 
keserű (pl. kinin), 

umami (pl. Na-glutamát)



  

Molekuláris gasztronómia: Ízek és illatok

Illat: rengeteg
illat + íz = zamat 



  

“alternatív tej, tojás, liszt”



  

www.kurtos.eu
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