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 ▴  F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

első homoródkarácsonyfalvi sze-
lídgesztenye-liget. Az ültetvényt 
a millennium emlékére 1905-ben 
telepítették a falu nyugati határá-
ban, a vízválasztó keleti oldalán. 
A szájhagyomány szerint Kelemen 
Lajos tanító kezdeményezte az 50 
gesztenye-, valamint 150 diófacse-
mete elültetését, amiben a felnőt-
tek, gyerekek egyaránt segítettek. 
A diákok fakászuban hordták a 
Homoródból az öntözéshez a vizet. 
Ezért a jelenleg kilencvenkilenc 
dió- és negyvennyolc gesztenyefa 
terménye a falu mindenkori kicsi-
nyeit illeti meg.

A karácsonyfalvi öregek úgy em-
lékeznek, az ültetvényen régen is 
volt pihenőhely, ahova „hozattak 
egy cigányt, és a lányok-fi úk egyet 
fordultak” a termésbegyűjtést ün-
nepelendő. Ma a közbirtokosság 
telekkönyvi tulajdonát képezi a 
gesztenyés, eszmei értéke felbecsül-
hetetlen. A termést októberben gyűj-
tik be a tanító felügyelete mellett a 
falubeli kis- és nagydiákok – ők a 
haszonélvezői is. Október első szom-
batján pedig fesztivált rendeznek az 
évszázados helyi ritkaságot megün-
nepelendő, idén immár a tizenhato-
dik szelídgesztenyenap zajlott: kós-
tolóval, bállal, ahogy dukál.

Termés és termék

A szelídgesztenye héját és termését 
egyaránt használja a népi gyógyá-
szat. Gyulladásgátló, összehúzó, 
sebgyógyító, vérzéscsillapító hatása 
ismert. A szárított gesztenyehéjból 
gyógyteák készülnek, a beltartalom 
aszalványa korlátlan ideig eltartha-
tó, felhasználáskor néhány órára be 
kell áztatni.

Egyik legegyszerűbb étkezési 
célú felhasználása a frissen szedett 
gesztenyének a sütés, illetve a főzés 
utáni pürésítés – utóbbi számos sü-
temény és torta alapíze. Ha ételké-
szítéshez főzzük, ajánlatos a vízbe 
kevés sót tenni.

A natúr gesztenyepüré jól har-
monizál a rummal, vaníliával, ka-
kaóval, csokoládéval, kókuszresze-
lékkel. Kísérője, szaporítója lehet a 
tejszínhab, babapiskóta, háztartási 
keksz, vaj, esetleg margarin. A gesz-
tenye terméséből készült édeskés, 
ám a termény összetéveszthetetlen 
ízét megőrző liszt, napjainkban a re-
formtáplálkozás kínálatát bővíti. Ez 
az alapja ősidők óta az olasz kenyér-
lepénynek, a foccaciának. Magyar-
országon olyan vidékeken használ-
ták eledelkészítéshez, ahol gabona 
nem, gesztenye viszont termett.

Házi gesztenyemassza

Ha igazi, adalék- és cukormentes 
gesztenyemasszára vágyunk, áll-
junk neki magunk a főzésnek, sütés-
nek. Hideg vízbe tegyük főni. Ha süt-
nénk, úgy előtte áztassuk be hideg 
vízbe a terméseket. Mindkét esetben 
be kell X alakba vágni a szemeken a 
héját. Tehetjük tepsibe, ha sütőben 
készül, vagy szabad tűzön is pirul-
hat. Addig, amíg a bevágott részek-
nél felpödrődik a héja és a beltarta-
lom összenyomva puhának tűnik. 
Ha sütjük, ha főzzük, még melegen 
kell meghámozni, majd langyosan 
ledarálni és átpasszírozni. Ha pü-
rét szolgálnánk fel, úgy a nagyobb 
lyukú laskaszűrőn nyomkodjuk át, 
hogy laza és mutatós legyen a vég-
eredmény, amit tejszínhabbal kínál-
hatunk egy-két szem meggyel meg-
bolondítva. Ha nem gyermek eszik 
belőle, akkor ne sajnáljuk belőle azt 
a kortynyi jó minőségű rumot ada-
gonként!

Golyó, méhkas 

Mi a gesztenyés fi nomságokat a ho-
moródkarácsonyfalvi szelídgeszte-
nye-fesztiválon fotóztuk. Készítőjük, 
Benedek Éva még a kóstolás előtt 
elmondta: leginkább a „méhkas” íze 
őrzi meg a gesztenye aromavilágát. A 
golyót és a tekercset a kakaó, csoko-
ládé, illetve a keksz kissé elnyomja, 
a püré esetében a rum, illetve a tej-
színhab is karakteres aromatöbblet.

A golyó készülhet csak geszte-
nyemasszából vagy egy kis háztar-
tási keksz és vaj hozzáadásával, 
amit végül olvasztott csokoládéba 
mártunk.

A méhkas arányai: 50 dkg geszte-
nyemassza, 10 dkg babapiskóta vagy 
háztartási keksz összemorzsolva, 
amit tejjel, vajjal lazíthatunk, vaníli-
ával vagy rummal ízesítünk.




