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vásárolni, azonban úgy érzem, hogy 
ha lassan is, de a jó kovász kezdi 
visszanyerni az értékét. Persze utób-
bi használatához meg kell teremteni 
a megfelelő körülményeket, míg az 
élesztővel lényegesen egyszerűbb 
dolgozni. Ezért is van az, hogy csak 
a kézműves pékségek dolgoznak ko-
vásszal” – fogalmazott a pék. Hozzá-
tette, a legegyszerűbb kenyér sóból, 
vízből, lisztből és kovászból készül, 
persze ehhez lehet például pityókát 
és más hozzávalókat is adagolni a 
különlegesebb íz eléréséért.

Gyümölcs és víz

Noha többféle kovászt is ismernek 
a szakemberek, a legismertebb vi-
dékünkön mégis a vadkovász, amit 
bárki könnyen előállíthat – közölte 
Bocskor. Ő maga öt-hat évvel ezelőtt 
kapott késő ősszel egy barátjától 
Nagy-Küküllő menti szőlőt – némi-
leg meg is volt aszalódva –, amelyen 
látszott, hogy meg vannak teleped-
ve a szükséges baktériumok. Persze 
alapanyagként más gyümölcsöt vagy 
azok keverékét, esetleg zöldségeket 
is alkalmazhatott volna. A szőlősze-
meket ezután egy befőttesüvegbe tet-
te – amit nem zárt le teljesen –, majd 
feltöltötte langyos vízzel, amelyben 
a baktériumok is jobban érzik ma-
gukat. Ezután három-négy napig 
állni hagyta 28–30 Celsius-fokos he-
lyiségben, majd különválasztotta a 
gyümölcstől és úgymond enni adott 
a kovásznak. Utóbbi azt jelenti, hogy 
például 10 grammhoz ugyanennyi 
lisztet adagolt a százszázalékos ko-
vász előállításához, majd tizenkét 
órát várt. Ezalatt duplázza vagy há-
romszorozza magát a kovász. Ha nem 
nőtt megfelelően, akkor még várni 
kell, ha túlnőtte magát, akkor megle-
hetősen savas lesz a készítmény. A fo-
lyamat után újabb nyolcvan gramm 
lisztet adagolt a befőttesüvegbe, va-

lamint 64 grammnyi gyümölcslevet 
a nyolcvanszázalékos elegy elérésé-
hez. Újabb tizenkét órás várakozás 
következett. Ha túl sok alapanyag ke-
letkezett ebből, akkor felét eltette, hi-
szen ez még nem megfelelő a kenyér 
készítéshez. A kovászt ugyanis még 
fi ckósítani is kell, ami azt jelenti, 
hogy még négyszer-ötször meg kell 
etetni. Így készül el az úgynevezett 
anyakovászunk, amit a hűtőbe vagy 
hűvös helyre kell tennünk. Persze 

így sem marad meg örökké, folyama-
tosan frissíteni kell. Ez a korábban 
leírtakhoz hasonló módszerrel törté-
nik. Ebből ugyanakkor készíthetünk 
aktív kovászt: kiveszünk belőle húsz 
grammot, és vizet, illetve lisztet ada-
golunk hozzá, természetesen arányo-
san. Ezután nagyjából tizenkét órát 
állni hagyjuk, és akkor dagaszthat-
juk is be a kenyérkészítéshez.

Ellenőrzés

„Persze akkor használható igazá-
ból a kovász, ha megfelelően fi c-

kós, vagyis az eltelt tizenkét órában 
két-háromszorosára növekedett” – 
így Bocskor István, aki a fi ckósítás 
mikéntjét lapunknak is bemutatta. 
Legegyszerűbben úgy tudjuk ellen-
őrizni, hogy az alapanyagunk meg-
felelő-e, ha kiveszünk egy kis dara-
bot a kovászból és azt vízbe tesszük. 
Ha a benne termelődő gázoknak kö-
szönhetően fenn marad a vízen, ak-
kor már használhatjuk is. „Ha nem 
marad fent a vízen, akkor maximum 
egy olyan pizzatésztát készíthetünk 
belőle, amely nem lesz szivacsos” – 
magyarázta a szakember.

„Átetethető”

Ha nem búzalisztet szeretnénk hasz-
nálni a kovász etetéséhez, akkor 
például rozst is alkalmazhatunk. 
Persze nem szükséges, hogy legyen 
kifejezetten egy rozsból készített ko-
vászunk, hiszen a búzaliszten nevelt 
baktériumok is átetethetők az emlí-

tett alapanyagra. Mindez három nap 
alatt megtörténhet, ha folyamatosan 
rozslisztet adagolunk fi ckósításkor. 
Legalább háromszor kell etetni a ko-
vászt, minden alkalommal hat-nyolc 
órás szüneteket tartva.

Fő a biztonság

Bocskor István többféle, a pékségük 
által használt kovászt is kiszárított, 
amelyeket befőttesüvegekben tá-
rol. Kérdésünkre elmondta, hogy ez 
biztonsági szempontból fontos: így 
ugyanis újratenyészthetők a baktéri-
umok, amennyiben valamiféle gond 
adódik az aktív és az anyakovásszal. 
Ezeket mi magunk is megkóstoltuk, 
és jól érződött a különbség közöt-
tük. Ekkor értettük meg, mennyire 
fontos az ecet- és a tejsavak aránya, 
illetve az, hogy mivel voltak etetve a 
baktériumok, hogyan voltak tárolva, 
esetleg milyen gyümölcsökről, zöld-
ségekről származnak.

Számtalan díjat bezsebeltek

Versenyeken is bizonyítottak a szakember által készített kenyerek az 
elmúlt években – tudtuk meg Bocskor Istvántól, aki fontosnak tartja, hogy 
a legjobbak között legyen. Mint mondta, 2012 óta három alkalommal lett 
az év kenyere Romániában az egyik termékük, de más megmérettetéseken 
is jó helyezéseket értek el.

Akár rozsra is átetethető 
a búzaliszten nevelt kovász

Régen a hozomány része volt 
a kovász




