
A magok és palánták meg-
vásárlása képezi a legna-
gyobb kiadást a zöldség-

termesztésben. A magok a kezdő 
kertészek számára meglepően 
drágák lehetnek, de minden mag 
egy parányi doboz, amelyből egy 
élő növény fog kicsomagolódni, és 
szinte azt mondhatnám, hogy a 
mag ára ennek a benne rejlő élet-
nek az árával arányos.

Készítsünk tervet

A magvásárlás előtt készítsünk 
magunknak tervet az zöldséges-
kertről, gondoljuk át, hogy miből 
mennyit fogunk vetni, milyen faj-
tákat választunk, milyen új növé-
nyeket fogunk az idén kipróbálni. 
Utána alaposan nézzük át az el-
múlt évről megmaradt magokat, 
dobjunk ki minden lejárt, pené-
szes vagy sérült magot. Könnyen 
abba a kísértésbe eshetünk, hogy 
nem akarunk egy zacskó magot 
kidobni még akkor sem, ha le-
járt, gondolván, egy vetési pró-
bát mindenképpen megér. Meg-
próbálni ugyan lehet, de az ered-
mény legtöbbször egyenetlen, 
gyenge kelés, és ezután végül új 
magot kell vásárolni, és újravet-
ni a zöldséget. A növények mag-
jainak eltarthatósága, csíraké-
pességüknek a megőrzése sok-
ban függ a fajtól és a tárolási kö-
rülményektől. A petrezselyem, 

pasztinák, fekete gyökér magjai 
már egy-két év után hasznave-
hetetlenek, ezért ezekből a növé-
nyekből évente ajánlott friss ma-
got venni. A murok, zeller, cékla, 
paprika, paradicsom, retekfélék 
még jók lehetnek a negyedik év-
ben is, ha megfelelő körülmények 
között voltak tárolva. Leghosz-
szabb ideig a paszuly, káposzta-
félék, tökfélék magja marad csí-
raképes, ezeket még ötévesen is 
bátran elvethetjük.

Próbáljunk ki újakat

A fajták kiválasztásánál a jól 
bevált hagyományos, megszo-
kott fajták mellett mindig adjunk 
esélyt az új vagy még ki nem pró-
bált fajtáknak is, főleg ha a zöld-
ségeskertben van elég hely. A hib-
ridfajták magjai, amelyeken a 
név után az F1 jelzés látható, kü-
lönösen drága magok, de nagyon 
jó minőségűek. Előállításuk sok-
kal munkásabb, több odafigyelést 
igényel. Ilyen fajták esetében nem 
meglepő, ha egy tasakban csak 
5-10 mag van, de ezek mindegyi-
kéből garantáltan egészséges, 
életerős palántát tudunk nevelni.

Bizonyos növények és mag-
forgalmazók esetében választ-
hatunk drazsírozott magvakat 
is, ami azt jelenti, hogy minden 
egyes mag be van vonva egy sem-
leges vagy tápanyagot és gomba-

ölő szert tartalmazó réteggel. Ez-
által az apró magok nagyobbak, 
egyenletesebb méretűek, és sok-
kal könnyebben vethetővé vál-
nak. Az ilyen vetőmag ugyan drá-
gább, de lehetőséget ad arra, hogy 
a későbbiekben ne kelljen a répát, 
céklát, murkot egyezni, és sok-
kal kevesebb magra van szük-
ségünk ugyanakkora terület be-
vetéséhez. Így az első ránézés-
re drágább mag tulajdonképpen 
olcsóbb, és még időt is spórolunk 
meg vele. Hasonló célt szolgál a 
vetőszalag. Ez dupla rétegű, puha 
papírszalag, amiben a két réteg 
közé megfelelő távolságra van-
nak elhelyezve a növény magjai, 
vetéskor mindössze csak annyit 
kell tenni, hogy megfelelő mély-
ségre elföldeljük a szalagot.

Termesszünk, gyűjtsünk

Nem minden növényféléből kell 
vásárolni a magot. Pénzt spórol-
hatunk meg, ha termesztünk ma-
gunknak, amiből csak lehet. Ter-
mészetesen a magtermesztésre 
kiszemelt növény a legegészsé-
gesebb kell hogy legyen, betegsé-
gektől és kártevőktől mentes egé-
szen a szüretelésig és főleg az azt 
közvetlenül megelőző időszak-
ban. A vírusos növények (pl. tök 
mozaikvírusa ) magjai továbbvi-
szik a fertőzést, a gombás megbe-
tegedésben szenvedőknél pedig 
spórák tapadhatnak a magra, ami 
a kikelő csírát egyből megfertőzi. 
Gyűjthetünk magot a paszulyfé-
lékből, zöldborsóból, tökfélékből, 
salátából, spenótból, paradicsom-

ból, csípős és étkezési paprikából, 
bazsalikomból, kaporból, csom-
borból, metélőhagymából, hóna-
pos retekből, majd ezeket a ma-
gokat el is cserélhetjük baráta-
inkkal, ismerőseinkkel más mag-
ra. A káposztafélék, murok, pet-
rezselyem csak második évben 
érlelnek magot, ezeket vásárol-
juk meg egy megbízható üzletből. 
Magforgalmazó ügyében minden-
ki maga kell meggyőződjön arról, 
hogy egyik vagy másik cég mag-
jait tartja-e jó minőségűnek. A na-
gyobb magforgalmazó cégek ter-
mékei minden kereskedőnél és 
gazdaboltban megtalálhatóak, és 
népszerűségüket több évtizedes 
megbízhatóságnak köszönhetik.
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A magok csíraképességének megőrzése függ a fajtól és a tárolási körülményektől

Milyen vetőmagot vásároljunk?

Ízletes sütemények, pástétomok maradék sonkával

A zöldségtermesztés a talaj előkészítésével kez-

dődik, és a megfelelő mag kiválasztásával folyta-

tódik. A jó mag még nem garanciája, de nagyon 

fontos előfeltétele a későbbi sikeres szüretnek.

Sós töltött kalács

Hozzávalók: A tésztához:  
300 g finomliszt, 1 teáskanál só, 
3 ek. olívaolaj, 20 g friss élesztő, 
250 ml langyos víz, 1 teáskanál 
cukor. A töltelékhez: 400 g füs-
tölt-főtt sonka, 4 db főtt tojás, egy 
fél hagyma, só ízlés szerint, bors 
ízlés szerint, 150 ml tejföl. A tete-
jére: 1 db tojás, 2 ek. szezámmag.

Elkészítés: A tésztához: Az 
élesztőt belemorzsoljuk a lan-
gyos vízbe, hozzákeverünk egy 
teáskanál cukrot, és 15 percig 
hagyjuk felfutni. Közben a lisz-
tet elkeverjük a sóval, hozzáad-
juk az olívaolajat és a felfuttatott 
élesztőt, és összegyúrjuk a tész-
tát. Ha összeállt, letakarva egy 
órát kelesztjük. A töltelékhez a 
sonkát, a főtt tojást és a vörös-
hagymát apróra vágjuk, összeke-
verjük a sóval-borssal és a tejföl-
lel. A tésztát téglalap alakúra ki-
nyújtjuk, a közepére halmozzuk 
a tölteléket, majd a két szélét fer-
dén bevagdossuk, majd ráhajto-
gatjuk. Megkenjük a tetejét tojás-
sal, majd megszórjuk szezám-
mal. 180 fokon 40 percig sütjük.

Medvehagymás sonkás muffin

Hozzávalók: 80 g sonka, 125 g 
finomliszt, 3 tk. sütőpor, 1 db to-
jás, 175 g tejföl, 30 ml napraforgó-
olaj, 1 csokor medvehagyma, só 
ízlés szerint, bors ízlés szerint.

Elkészítés: A sütőt elő-
melegítjük. Előkészítjük a 
muffinformát: vajazzuk, lisztez-
zük, vagy ha inkább papírfor-
mákat használunk, akkor eze-
ket elhelyezzük a sütőformában. 
A sonkát kis – kb. 2-3 mm-es 
– kockákra vágjuk, a medve-
hagymát felaprítjuk. A feldarbolt 
sonkát és az aprított leveleket 
elkevejük a tejföllel, sózzuk, bor-
sozzuk ízlés szerint. Közben egy 
tálba kimérjük a lisztet, és bele-
keverjük a sütőport. Egy másik 
tálba kerülnek a „nedves” hozzá-
valók: a tojás, az olaj, valamint a 
sonkás-medvehagymás, tejfölös 
keverék. Ha a sütő felmelegedett, 

akkor néhány mozdulattal ösz-
szekeverjük a két (lisztes, illetve 
tejfölös) egyveleget. A sürőforma 
mélyedéseit kb. 2/3 részig meg-
töltjük. A muffinokat kb. 20-25 
percig sütjük, majd sütés után 
pár percig pihentetjük, mielőtt ki-
vennénk a formából.

Töltött kenyér

Hozzávalók: 20 dkg sonka, 
15 dkg tömlős krémsajt, 6 db új-
hagyma, 5 db főtt tojás (lereszel-
ve), 20 dkg vaj, 2 dl tejföl, 8 köze-
pes db csemegeuborka, 1 köze-
pes db piros kaliforniai paprika, 
só ízlés szerint, bors ízlés sze-

rint, 70 dkg bagett (7-8 kisebb 
darab).

Elkészítés: A tojásokat ke-
ményre főzzük, majd ha kihűl-
tek, lereszeljük őket. Az összes 
száraz alapanyagot apró kockára 
vágjuk, a vajat felolvasztjuk. Az 
olvasztott vajat, a lereszelt tojáso-
kat, a tömlős sajtot, a felolvasztott 
vajat és a tejfölt egy tálban össze-
keverjük, sóval, borssal ízesít-
jük. A bagettek végét levágjuk, jól 
megtömjük őket (fontos, hogy jól 
megtömjük őket, különben nem 
lehet szépen szeletelni). A meg-
töltött bagetteket egyesével alufó-
liába csavarjuk, majd egy éjsza-
kára hűtőszekrénybe tesszük. 
Éles késsel vagy elektromos kés-
sel 1-2 cm vastag szeletekre vág-
juk. Zöldségekkel tálaljuk. 

Kakukkfüves húspástétom

Hozzávalók: 8 db főtt tojás, 50 
dkg pulykamell (filé), 20 dkg son-
ka, 1 csokor petrezselyem, 2 db 
tojásfehérje, 2 dl habtejszín, 1 kk. 
kakukkfű (szárított), 1 ek. marga-
rin, 20 dkg szeletelt gépsonka.

Elkészítés: A tojásokat ke-
ményre főzzük, lehűtjük, meg-
pucoljuk, a két végét a sárgájukig 
levágjuk. A petrezselymet finom-
ra vágjuk. A sütőt előmelegítjük 
180 fokra. A pulykahúst és a son-
kát ledaráljuk. Hozzáadjuk a to-
jásfehérjéket, a levágott tojások 
végeit, a kakukkfüvet és a petre-

zselymet. Ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk, és összeturmixoljuk. 
Margarinnal kikenünk egy hosz-
szúkás formát vagy őzgerinc-
sütőt, melyet kibélelünk a son-
kaszeletekkel úgy, hogy a szé-
lek túllógjanak a forma peremén. 
A massza felét a formába simít-
juk, majd hosszanti irányba egy-
más mellé rakjuk a tojásokat. Te-
tejére simítjuk a massza másik 
felét, ráhajtjuk a sonkaszelete-
ket. Vékonyan megkenünk egy 
alufólialapot margarinnal és be-
fedjük vele a formát. Egy tepsi-
be meleg vizet öntünk, belerak-
juk a masszával lefedett edényt 
(a víz az edény feléig érjen). 50-55 
percig gőzöljük. Másnap, hidegen 
szeleteljük.

Sonkás pástétom

Hozzávalók: 15 dkg sonka 
(maradék zsíros és száraz rész 
is lehet), 3 db főtt tojás, 5 dkg vaj, 
3 ek. mustár, 1 db vöröshagyma, 
1 csipet rozmaring, 1 csipet ba-
zsalikom, 1 késhegynyi csípős 
paprikakrém, só ízlés szerint, 
2 gerezd fokhagyma, bors ízlés 
szerint.

Elkészítés: A sonkát, va-
jat stb. hozzávalókat robotgépbe 
vagy kézi turmixolóba tesszük. 
Kissé darabosra hagyva, kré-
mesre keverjük. Tésztaszűrőben 
formázzuk, és kiborítjuk tányér-
ra. Pirítós kenyérrel fogyasztjuk.

Ki mint vet, úgy arat. A jól kiválasztott mag fontos feltétele a majdani sikeres szüretnek




