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Bevezető
Tisztelője és egyben rajongója vagyok a tojásnak, a természet eme zseniális aján-

dékának, amely a főzés minden lehetséges módja során felhasználható. Mégis úgy lá-
tom, igencsak alulértékelt ez a ragyogó élelmiszer, amelynek egyedülálló csodáját ma-
napság gyakran háttérbe szorítják, elhomályosítják a drága, luxus alapanyagok.

Nos, talán épp ez érlelte meg bennem annak gondolatát, miszerint épp ideje megír-
nom azt a könyvet, amely minden élelmiszerünk legtörékenyebb és legvédtelenebb, 
trónjáról méltatlanul letaszított szereplőjének végre visszaadja méltó, uralkodói helyét 
az alapanyagok manapság elburjánzott bőségében és káoszában.

A tojás a legutóbbi évtizedekben többszörösen is koholt boszorkányüldözés áldo-
zatává vált: egyrészt a magas koleszterinszint legfőbb – ráadásul nehezen emészthető  
okozójának kiáltották ki, majd a szalmonellafertőzés sunyi, mérgező terjesztőjeként 
bélyegezték meg. Amikor mindezek ellenkezője tudományos bizonyítást nyert, elma-
radt a bocsánatkérés és a rehabilitáció.

Mert ezekkel szemben az igazság nem más, minthogy a tojás a lehető legtáplálóbb, 
legkönnyebben és leggyorsabban elkészíthető élelmiszer-fejedelem. A szervezetünk 
számára nélkülözhetetlen tápanyagok kincsestárát rejti, a kiegyensúlyozott diéták ki-
tüntetett hozzávalója – fehérjékben, lipidekben, vitaminokban és ásványi anyagokban, 
köztük vasban és cinkben hallatlanul gazdag. Első osztályú fehérjeforrás, nátriumtar-
talma alacsony, ráadásul egy közepes méretű tojás mindössze 78 kalóriát tartalmaz. 
Tökéletes reggeli, tízórai, uzsonna, vacsora, szendvics-feltét, arról nem is beszélve, 
milyen végtelen a vele készülő sütemények, desszertek és mártások receptarzenálja!

A tojás számomra mindmáig elbűvölő jelenség. Ma is képes vagyok rácsodálkozni 
tökéletes formájára, legyen az akár ovális, akár hosszúkás, gyönyörködöm héjuk ezernyi 
pasztell árnyalatában, a halvány bézstől a dióbarnáig. Ha tenyerembe fogok egy tojást, 
mindannyiszor elfog az a különös érzés, hogy az univerzum kicsiny darabját tartom a 
kezemben, amely minden alkalommal ráébreszt az ÉLET csodájára és végtelen tisz-
teletre késztet.

Emlékszem, úgy hároméves lehettem, amikor minden alkalommal, ha meghallottam 
családunk Julie nevű tyúkjának „tojás-közeli”, jellegzetes, élénk káricálását, rohantam 
volna fejvesztve az udvarra, hogy óvatos gyengédséggel összegyűjtsem a még meleg, 
frissen tojt tojásokat, és fussak velük a konyhába. Anyám nagy tálba gyűjtötte a zsák-
mányomat, amelyek nyár derekán érték el maximális mennyiségüket. Telente Julie 
csupán egy-két tojással örvendeztette meg a családunkat, de persze ettől még 
ugyanúgy szerettük, mint tojásbőség idején. 

Ahogy a kenyér, a tojás is az életünk egyik legalapvetőbb, pótolhatatlan tápláléka. 
Először akkoriban kezdtem felfedezni páratlan értékeit, amikor tizennégy éves korom-
ban cukrászinasként ismerkedtem a szakma titkaival. Innentől számítom azt az időt, 
amikortól a tojás elválaszthatatlan társammá szegődött a konyhában, és örök barát-
ságunk zálogaként minden titkát megosztotta velem.

Ebben a könyvben közkinccsé teszem ezeket a titkokat, több mint 130 recept és 
felhasználási tipp formájában. Vannak köztük klasszikusok, modern és kreatív változa-
tok, de valamennyi kizárólag a saját stílusomat és konyhai hitvallásomat tükrözi.
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Tojásfajták, tojástípusok
Tyúktojás Világszerte a legelterjedtebb, leggyakrabban fogyasztott tojásfajta. Ezt illetjük nemes 
egyszerűséggel „a tojás” névvel, minden más madár által tojt tojást konkrétan nevesítünk.              
A közönséges tyúktojás súlya igen változatos, a kicsi, 53 grammostól egészen a hatalmasnak 
számító 73 grammosig terjedhet. A tyúktojásnak számos változata kapható, erről bővebb 
információ a 12. oldalon olvasható.

Bantam tojás Az igen apró, 30-40 gramm súlyú bantamtojás azonos minőséget képvisel a 
klasszikus tyúktojáséval. A bantam egy kicsi tyúkfajta, amelynek mérete nagyjából egy közönséges 
tyúkénak a fele. Tojása kiválóan illeszthető kisbabák étrendjébe, valamint olyan ételekbe, ahol a 
tojás fontos, de nem kiemelkedő szerepet játszik.

Kacsatojás Súlya 85-95 gramm között mozog, és valamivel több zsírt tartalmaz, mint a tyúktojás. 
Én előszeretettel használom különlegesen gazdag ízvilága miatt, amely főként lágy főzésű 
tojásételek, rántották, omlettek és desszertek készítésekor mutatkozik meg igazán.

Libatojás Súlya általában 180-200 gramm, héja krétafehér és rendkívül erős, kemény. Íze 
hangsúlyosabb, mint a tyúktojásé. Keménytojásként teljesít igazán nagyszerűen, felkarikázva, 
paradicsom- vagy sajtmártással gazdagon meglocsolva, tálalás előtt néhány percre forró sütőbe 
tolva. Gyakran használom quiche és/vagy leek flamiche (francia, póréhagymapite – a ford.) 
készítésekor (lásd a 186. oldalon).

Galambtojás Aprócska, csupán 15 gramm körüli a súlya, íze nagyon kellemes, de semmi extra. 
Őszintén szólva úgy gondolom, hogy a galamb húsának íze sokkal figyelemre méltóbb, mint a 
tojásáé.

Fürjtojás Ez a cseppnyi, pettyes héjú tojás nagyjából 15-20 gramm súlyú, elkészítése megegyezik a 
tyúktojáséval, csak lényegesen rövidebb idő alatt készül el. Finom, krémes textúrája, jellegzetes, 
ínyenc zamata miatt igen népszerű. Fontos, hogy ne főzzük túl, még keménytojás esetén sem! 
Nagyszerű és látványos feltét miniszendvicsekre, vagy akár magában is, hiszen egy falásra 
bekapható.

Strucctojás Súlyát, méretét tekintve a kínálati lista ellenkező végén foglal helyet a maga 500-600 
grammjával. Komoly érdeme, hogy 6 ember jóllakatásának kihívását oldhattam meg a 
segítségével, hiszen mindehhez elég egyetlen darab. Gazdag ízvilága szívesen fogadja a friss 
fűszerek, sajtok társaságát. Omlettek, sütemények kiváló hozzávalója, igen kemény héjának 
feltörése azonban igényel némi gyakorlatot. Nem egyszerű feladat.

Sirálytojás Angliában, az egyedüli helyen, ahol gyűjtése április végétől május közepéig (időjárás 
függvényében) engedélyezett, különleges csemegének számít. Nagyon kedvelem az ízét, főként 
félkeményre főzve, amikor a közepe még lágy. Előételként szoktam kínálni, zellersóval, édes 
paprikával és teljes kiőrlésű vajas kenyérrel. A sirálytojás nem olcsó mulatság, de igazán megéri az 
árát…

A fentieken túl még számos fajtája létezik a tojásnak, amelyek csak némi utánjárással szerezhetők 
be, de éppúgy fogyaszthatók, mint bármelyik más fajta. Akadnak, amelyek fellelhetők egyes 
farmokon, tenyésztőknél, különleges élelmiszerekre specializálódott boltokban vagy akár speciális 
baromfiszaküzletekben:

Gyöngytyúk tojás Súlya kb. 30 gramm, íze különlegesen finom, ideális előételként vagy salátákhoz.

Fácántojás Szintén 30 gramm körüli a súlya, jellegzetes, erőteljes ízű, keménytojásként a 
legfinomabb.

Emutojás 350-450 gramm darabja, Ausztráliában nagyon népszerű. Rántottának nagyszerű, de 
süteményeknek is kiváló hozzávalója lehet.

Számos vadon élő madarat és tojásaikat szigorú törvények védenek, ezeknek gyűjtését, 
értékesítését is megtiltva, vagy csak az év bizonyos szakaszában, rövid időre engedélyezve. 
Ezeknek a törvényeknek a megszegése súlyos büntetéseket von maga után.
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A tojáshéj természetes védőpáncél a kórokozók, baktériumok ellen, ami ér-
telemszerűen hatástalanná válik, ha a héj megreped, összetörik. Ezért ve-
gyük nagyon szigorúan azt az alapszabályt, hogy sérült héjú tojást semmi-
képpen sem használunk fel!

Soha ne üssük bele a tojást közvetlenül az adott tészta- vagy egyéb keve-
rékbe vagy a serpenyőbe! Mindenképpen egy tiszta pohárba, tálba, egyen-
ként üssük fel a tojásokat, meggyőződve frissességükről!

A tojást mindig hűvös helyen tároljuk! Amennyiben hűtőben tartjuk (nem 
kötelező), a felhasználás előtt fél- egy órával vegyük ki! A tojásokat mindig 
tartsuk a saját kartonjukban vagy a hűtő tojástartó rekeszében. Fordítsuk 
csúcsos végükkel lefelé a tartóban, hogy a sárgájuk a fehérje közepén – 
mintegy „burokban” – foglaljon helyet.

A tojáshéj porózus szerkezetű, ennek következtében a sárgájuk könnyedén 
képes magába szívni az ízeket, rossz hír, hogy a nemkívánatosakat is… Ezért 
tartsuk a tojásokat minden más élelmiszertől kellő távolságra, kivéve 
azoktól, amelyekkel szeretnénk a tojás zamatát fokozni. 

A tojás szétválasztásához üssük fel óvatosan a héjat egy tál fölött, és a sárgá-
ját a két fél héj között többször átbillentve engedjük, hogy a fehérje a tálba 
csorogjon. Vigyázzunk, hogy sárgájának vékony hártyája nehogy megsérül-
jön, és egy csepp se kerüljön a fehérjébe! A szétválasztott tojásfehérjék 
néhány napig légmentesen lefedve eltarthatók a hűtőben, és néhány hétig 
lefagyasztva is megőrzik a frissel azonos minőségüket, állagukat.   

Alapok

BEVEZETŐ10



BEVEZETŐ 11



Tények, tudnivalók a tojásról

Tojásjelölések Országonként eltérőek lehetnek. Az Egyesült Királyságban a Lion Qualilty címke 
garantálja, hogy az ezzel jelölt tojás megfelel a legmagasabb minőségi, higiéniai és állattartási 
követelményeknek, legyenek azok helyi vagy akár Európai Úniós előírások. Az ezzel a jelöléssel 
ellátott tojások kizárólag országon belüli, szalmonella ellen oltott állománytól származnak, a 
minőségüket pedig a csomagolástól számított 21 napig megőrzik. A kódszámok a tyúkok tartási 
körülményeiről, ezzel pedig a tojás minőségéről tájékoztatnak: a 0 organikus, azaz biotojás, az 1 
szám a szabadtartású, a 2 a tenyésztő telepen nevelt (nálunk mélyalmos néven fut – a ford.), végül a 
3 szám a ketreces tartású tyúkok tojását jelzi. Különleges fajtájú tyúkok tojásai is megtalálhatók 
számos szupermarketben, termelői piacokon, és ezekre szakosodott, speciális beszállítóktól is 
beszerezhetők. Ezeknek a tyúkfajtáknak a tojásai gyakorta sűrűbb állagúak, különlegesen finom az 
ízük, sárgájuk pedig nagyobb, erőteljesebb színű.

Organikus és szabadtartású tojás Az organikus, azaz bio tartásból származó tojások már széles 
körben elérhetők. A tyúkok kizárólag adalékmentes táplálékot kapnak, egész nap szabadon, a 
számukra fenntartott, garantáltan vegyszermentes mezőn kapirgálhatnak, és viszonylag 
kislétszámú az állományuk. A szabadtartású tyúkok szintén teljeskörű hozzáférést kapnak a szabad 
mozgáshoz, a változatos étrendhez, állományuk nagyobb létszámú. Én nagyon figyelek arra, hogy 
amikor csak lehetséges, organikus vagy szabadtartású tojást használjak.

Tojáshéj színek A csirkék fajtájától függően változhat. Az Egyesült Államokban a fogyasztók a 
fehér héjú tojásokat kedvelik jobban, a franciák és a britek inkább a barnábbakat. Egyes, különleges 
tyúkfajtáknál a tojásaik héja is egyedi, szinte pasztell „színátmenetes” is lehet.

A tojás íze A tojás saját íze a sárgájában koncentrálódik és mutatkozik meg igazán, és nagyban 
függ a tojó táplálékától. Más a tojás íze, ha a tyúk kukoricán vagy búzán él. A komplex, gazdag tojás-
íz számos különböző dologtól függ, de ezek természetesen nem azonosíthatók be a kóstoláskor.

Tojásméretek A tyúktojások igen változatos méretűek és súlyúak lehetnek: az 53 g alattiakat kicsi 
tojás-kategóriába sorolják, az 53-62 g közöttieket a közepesbe, 63-72 g között pedig már nagy 
méretnek számít. A tojás egyetlen, nem ehető része a héj, ami 9 g körüli. A tojás ehető részeit 
illetően egy közepes méretűnél a fehérje kb. 33 g, sárgája pedig 20 g körüli.

Tojásfehérje Ez a szuflék, mousse-ok, habok lelke. A habbá vert tojásfehérje egyedülállóan 
könnyed, levegős textúrát kölcsönöz az ételnek, miközben jelentősen megemeli annak térfogatát. 
A tojásfehérje mennyisége jócskán eltérhet a különböző tojásfajtáknál. Én mindig közepes (M-es) 
méretű tojásfehérjét használok. Ha bizonytalanok vagyunk a tojásfehérje mennyiségét illetően, 
legjobb, ha pontosan kimérjük az előírt adagot: 250 ml (1 csésze) = 8 közepes tojásfehérje, 500 ml 
(2 csésze) = 16 tojásfehérje.

Számos mártás-, sütemény- vagy más recept csak tojássárgáját ír elő, a maradék fehérje 
felhasználását illetően nem kínál megoldásokat, egyszerűen kidobja. Pedig ez óriási pazarlás, 
ráadásul a tojásfehérje kiválóan tűri a fagyasztást. Tény, hogy fagyasztáskor a tojásfehérje némileg 
tömörebb állagú lesz, de ez kifejezetten jót tesz neki, ha szuflékhoz, habokhoz akarjuk felhasználni.

Frissesség Ha kétségünk merül fel a tojás frissességét illetően, „futtassuk” le ezt az egyszerű 
tesztet: merítsük a tojást sima, hideg, sós vízbe (100 g sót számítsunk 1 liter vízhez). Ha lesüllyed a 
tál aljára: extrafriss a tojásunk, ha lebeg a vízben, akkor nagyjából 2 hetes tojással van dolgunk, 
végül, ha a víz felszínén úszik, biztosan nem friss. Ez esetben nem tanácsos elfogyasztani, inkább 
dobjuk ki.

Tudta? Egy tojótyúk átlagosan 280 tojást ad évente. A mennyiség nagyban függ a külső 
tényezőktől: a fény optimális mennyiségétől, a környezeti hőmérséklettől, és más hatásoktól is. Egy 
tyúknak legalább 12 órányi fényre van szüksége a tojás fogantatásához, majd a tojás 
„megszületéséig” további 24-26 órára. Meg kell jegyeznem, hogy a tyúknak nincs szüksége hím 
társra a tojás előállításához. Arra ugyanis megtermékenyített és anélküli petesejtből is képes.
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A Waterside Inn konyháján kizárólag bio- és/vagy szabadtartású 
tyúkok tojásait használjuk, amelyeket megbízható, helyi farmer-
gazdaságból szerzünk be. Melegen ajánlom, hogy amikor csak 
mód van rá, feltétlenül kövessék ezt a példát. Az „extra friss” jel-
zés garantálja, hogy a tojást 9 napon belül „hozta világra” a tojó. 
A „friss” jelzésű tojás 28 napon belüli.

A jó minőségű, tapadásmentes serpenyők használatával mindig a 
legmegfelelőbbet választhatjuk, akár omlettet, akár tükörtojást 
vagy palacsintát akarunk készíteni. Én Tefal serpenyőket hasz-
nálok, amelyek mindig az elvárt, magas minőségű eredményt 
biztosítják, akár alacsony, akár magas hőmérsékleten.
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Használjunk nagyméretű ballon-formájú, klasszikus, kézi habverőt, vagy ké-
zi vezérlésű, elektromos habverőt a tojásfehérje felveréséhez, és mindig 
győződjünk meg róla, hogy a tál és az eszköz makulátlanul tiszta és száraz. 
A legapróbb zsíros szennyeződés, vízcsepp vagy a legkisebb pöttynyi to-
jássárgája is képes megakadályozni a tökéletes habbá verődést. A tojás-
hab akkor hibátlan, ha puha csúcsokban megmarad a habverőn, nem csep-
pen le róla, hanem szilárdan tartja magát. Óvatosan bánjunk vele a felverés 
vége felé, mert, ha túlverjük, a hab összeesik, és ez többé nem javítható 
vissza.

A kemény habbá vert tojásfehérjét mindig nagyon óvatosan forgassuk 
bele az adott tésztába, keverékbe, nehogy „kikeverjük” belőle a habverés 
során felvett levegőt, mert, ha a hab összeesik, oda a végeredmény is….

Ennek a könyvnek az első hat fejezete a tojást, mint önálló ételt mutatja be, 
részletesen kitérve valamennyi elkészítési eljárásra, a főtt, posírozott, sült, 
kevert variációkra egyaránt. A következő fejezetek receptjeiben a tojás 
páratlan kulináris tulajdonságainak köszönhetően finomságok kincsestá-
rát mutatom be, legyen az előétel, snack, főétel, mártás vagy desszert.  
Nem mindig a tojás a főszereplő, de jelenléte meghatározó, elengedhe-
tetlen, ahogyan egy szuflénál, sodónál, fagylaltnál, habcsóknál, piskótánál 
és még számtalan étel esetében. 

Alapok 2
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