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A világ klasszikus, egzotikus
fűszerkeverékeinek

bemutatása, felhasználási
javaslatokkal.

Első rész, A-tól K-ig
A világ közelebb jött hozzánk az informatikai korszaknak köszönhetően. Vágyni

és megfőzni egy egzotikus ételt már nem jelent problémát, sem a recept kikeresé-
sében, sem az alapanyagok beszerzésében.

Ennek ellenére sokan érezzük úgy, hogy nem tudunk eligazodni a hatalmas
választékban, és nem tudjuk mi mire való. Ebben szeretnénk segíteni ezzel az

összefoglalóval, segíteni eligazodni a világ tájegységeire jellemző
fűszerkeverékeiben. Reméljük segítünk megismerni egy ízletes világot.

Fogjunk bátran hozzá a megálmodott étel elkészítéséhez, és használjuk ezt a ka-
talógust, hogy kiigazodjunk az ízek és a világok találkozásában.

Ez az összeállítás a www.egzotikusfuszerek.hu webáruház kínálatára alapozva
lett elkészítve.

Sok sikert kívánok az ételek elkészítésében!

Üdvözlettel

Vida László - egzotikusfuszerek.hu
© Vida László, (KingQsher Kft), minden jog fenntartva. Idézni, másolni,

részben vagy egészben csak írásos engedéllyel megengedett.



2. Adobo Filippínó

Fülöp-szigetek
A Fülöp-szigeteki Adobo teljesen eltér a spanyol változattól,habár
a spanyolok hozták a szigetekre gyarmatosításuk során a kései 16.
században. Ma már nemzeti étel elkészítési módnak tartják, nem
csak fűszerezésnek. Itt is a fő hozzávaló a paprika és a rizsecet, de
kiegészül szójaszósszal. Szinte csak főzési módszer, sütni ritkán
szoktak adobo fűszerezéssel. A bennszülött Filippínók is tartósí-
tási eljárásként használták az adobo főzést, majd a kínai kereske-
dők hatására a szójaszósz is hozzávalóként került az adobo-ba, és
a só lassan kikerült belőle. Hagyományosan agyag edényekben
főzték (palayok), de ma már fém lábasban, Wok-ban készítik. Az
adobo íz annyira népszerű szerte Fülöp-szigeteken, hogy manapság mindenféle snack ízesítésére
is használják, pl. chips, mogyoró vagy pattogatott kukorica.
Felhasználási javaslat:
Tipikusan sertés, csirke, vagy mindkettő kombinációja, lassú tűzön főtt ételeket készítünk adobo
módra. Sokféleképpen variálják a Filippínek, ananásszal, kókusztejjel, kurkumával, stb. Délen halat
vagy tengeri herkentyűket is főznek adobo módra. Használják spenót, padlizsán, banánvirág, okra
elkészítésekor is. Az igazán egzotikus fogások az Adobo Kígyó, vagy az Adobo Békacomb.

1. Adobo Almagro

Spanyolország, Portugália, Madeira
Adobo spanyolul marinádot, pácot, szószt vagy fűszerezést jelent, jel-
legzetes összetevői a paprika, általában füstölt, oregano, só, fohagyma,
a keverékhez használat előtt vörösborecetet vagy citromlevet adnak.
Ez a fűszerezési eljárás Spanyolországban, Portugáliában alakult ki, és
innen terjedt el a hódítókkal szerte a mai spanyolnyelvű világban.
Régen ez egy tartósító alkalmazás volt, és elvétve használják még erre
a célra. Ma már főként ízletes fogások elkészítésére használjuk, mint
marinád különféle húsételek elkészítésekor. Az Almagro Adobo, a
Ciudad Real megyéből származó fűszerkeverék, errefelé az ételekbe
megtalálható a híres „Berenjenas de Almagro”, az Almagrói padlizsán, és
ezzel együtt képezi a jellegzetes Almagrói ízt. A húsválasztás pedig
marha vagy sertés ezekben az ételekben. A paprika nemcsak a szép
piros színért felel, de a magas capsaicin tartalma segít az ízeknek behatolni a hús zsírtartalmába.
Felhasználási javaslat:
Használjuk dörzsfűszerként grillezéskor, asztali fűszerként, vagy marinádnak, pácnak az elkészíteni
kívánt húsnak. Mint általában, a legjobb eredményért pár órával, de legjobb egy éjszakával az elké-
szítés előtt bepácolni a húst. Ezen kívül ragukat, pörkölteket lehet készíteni ezzel a fűszerezéssel.

Hétvégére tervez vacsorát? Adja le Csütörtök délig a rendelést, és
péntekre már meg is kapja. Házhoz szállítva!

A délig (12.00-ig) leadott rendeléseket másnapra mindig megkapja.
De csak akkor, ha a másnap munkanap. Nyugodtan tervezzen egzotikus ebédet,

vacsorát, mi szállítjuk hozzá a különleges hozzávalókat!



5. Amerikai Barbecue
Grillfűszer, Kansas-i

Egyesült Államok, Kanada
Amióta a bennszülött amerikaiak megtanították a bevándorlókat
vadhúst sütni lassú, fojtott tűzön, ez Amerika legnépszerűbb sütési
módszere. Az Egyesült Államokban a legmeghatározóbb BBQ keverék
az édeskés Kansas BBQ. Marhahús (steak) fűszerezésére használják,
grillezéskor, Barbecue sütéskor, roston sütéskor. A Barbecue sütési
módszer a grillezés és a füstölés közötti hús elkészítési módszer,
általában hosszabb ideig, alacsony, 110-130 C-on sütve. Jellegzetes
összetevői: chili, paprika, barnacukor, vöröshagyma, gyömbér, szegfűbors, füstölt só, cayenne,bors.
Felhasználási javaslat:
A Déli Államokban inkább a komoly Barbecue-zést alkalmazzák előszeretettel, több órán át sütve a
húst, míg északabbra, már a nyilt lángon készített gyorsabb grillezés a szokás, de mindkettőre
alkalmas ez a fűszerkeverék, legyen az bármilyen hús, marha, sertés, csirke, őz vagy szarvas.

4. Advieh

Irán, Perzsa-Öböl, Afganisztán
Perzsa fűszerkeverék, meleg, nagyon aromás, szárított rózsaszir-
mok, fahéj, kardamom, szegfűszeg, szerecsendió, gyömbér, kori-
ander, sáfrány, kurkuma és római kömény hozzáadásával készül
általában. Helyi variációk itt is vannak, sőt családonként változik,
mindenki a sajátjára esküszik. Ha összehasonlítjuk valamivel,
akkor leginkább a Garam Masalára hasonlít, csak enyhébb.
Felhasználási javaslat:
Leggyakrabban rizs, húsos és babos raguk, grillezett, roston sült
zöldségek, grillezett sült húsok és rizs pudingok fűszerezésre használják. Kiváló még grillezett
cukkini, tökfőzelék, omlett, vagy tojásrántotta ízesítésére is.

3. Adobo Porto Rico

Puerto Rico, Karibi térség
A Porto Rico Adobo változatot, a fűszeretett sózást, gazdagon
megszórva, bedörzsölve a húst, sütés, grillezés, roston sütés előtt
használják. Két fajta Adobo létezik a szigeten, a nedves Adobo, az
„Adobo Mojado”, tartalmaz fokhagymát, olíva olajt, sót, feketebor-
sot, oregano-t, citromlevet vagy ecetet, vagy mindkettőt keverve.
Jobban elterjedt viszont a száraz Adobo használata, az „Adobo
Seco”, ami tartalmaz fokhagymaport, hagymaport, sót, borsot,
szárított oregano-t, és legtöbbször szárított citromhéjat is. Egyik
variációból sem hiányozhat a chili, egy helyi csípős fajta.
Felhasználási javaslat:
Grillezett, roston sült, rántott húsok, mint pl. csirke, kecske, marha, sertés,tengeri herkentyűk,
halak, rákok, languszták fűszerezésére használják. Párolt, vagy grillezett zöldségfélék fűszerezésére.
Jól illik savanykás gyümölcsös ételekbe, pl. ananász, mangó, stb.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-1/advieh_fuszerkeverek-product-418-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2/adobo_puerto_rico_fuszerkeverek-product-422-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2/amerikai_barbeque_grillfuszer-product-218-1/


8. Arab Hétfűszer keverék

Észak-Afrika, Közel-Kelet, Perzsa-öböl
Marokkótól Pakisztánig használják ezt az általános, mindennapi
fűszerkeveréket. Az íze viszont nem mindennapi: mély, meleg,
illatos, nem mindig csípős, nagyon kellemes, hangulatjavító
fűszerkeverék. Ha nincs módunkban beszerezni egy több száz
éves családi keverési receptet, elégedjünk meg a megvásárolható
keverékkel, amely tartalmaz: feketeborsot, paprikát, római
köményt, koriandert, szegfűborsot, szerecsendiót, fahéjat és
kardamom-t. A törökök mindig adnak hozzá jó csípős Aleppo
chilit, paprika helyett.
Felhasználási javaslat:
A húst jól dörzsöljük be ezzel a keverékkel, mielőtt ragut készítenénk belőle, vagy ha roston
sütnénk, grilleznénk, akkor olíva olajjal keverve képezzünk egy olajos dörzsfűszert. Ha párolt
zöldséges ételt készítünk belőle, akkor pároljuk együtt a zöldségekkel.
Sütés közben a halra szórva meglepően Qnom ízt ad.

7. Andalúz
Fűszerkeverék, Fűszersó

Spanyolország, Portugália
Az andalúz fűszerkeverékeket két meghatározó hatás érte, egyrészt az
arab/mór, másrészt a Dél-Európai, mediterrán íz világ alakította. Mindennapi
a „pinchos” fogyasztása, ami egy grillezett saslikszerű húsos falatka, megha-
tározó fűszerezéssel. A hidegen tálalt Gaspacho levest is így fűszerezik. Fő
hozzávalók: paprika (gyakran füstölt), bors, gyömbér, mustármag, fohagyma,
ánizs, római kömény, só, koriander, oregano, babér és nem hiányozhat a
sáfrány sem.
Felhasználási javaslat:
Grillezett, roston sült és sült húsok fűszerezésére, mindenféle húsos-zöldséges raguk, levesek ízesí-
tésére. Kolbászok, több paprikával kiegészítve, húsgolyók (pilotas), gyökérzöldségek, csicseribor-
sós fogások, tojásételek, bárány-, kecske-, sertés- és szárnyas húsból készült ételek ízesítésére.

6. Amerikai Barbecue
Grillfűszer, Texas-i

Egyesült Államok, Kanada
A Dél-keleti Amerikai Államokban tipikusan a már-már Tex-Mex
ízesítésű húsételeket fogyasztják előszeretettel. A keverék tartal-
maz szinte mindíg chilit, paprikát, (néha füstölt paprikát),
cayenne-t, fokhagymát, vöröshagymát, mustármagot, koriandert,
sót, feketeborsot, oregano-t, barnacukrot, és gyakran egzotikus
hozzávalókat is, mint kakaóport vagy fahéjat. A Barbecue sütési
módszer a grillezés és a füstölés közötti hús elkészítési módszer, alacsony, 110-130 C-on sütve.
Felhasználási javaslat:
A Déli Államokban inkább a komoly Barbecue-zést alkalmazzák előszeretettel, több órán át sütve a
húst, erre kiválóan alkalmas ez a fűszerkeverék, legyen az bármilyen hús, marha, sertés, csirke, vad.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2/andaluz_dekor_fuszerso-product-250-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2/arab_hetfuszer_keverek-product-205-1/


10. Bafat Masala, Bafat Pito

India déli része, Mangalore, Goa
India déli, katolikus lakosságának a hagyományos fűszerkeveréke,
a portugál és az indiai fűszerezési szokások összeolvadása. A Goa-i
üzletekben kapható keverék összetételei általában megegyeznek,
kis eltérések azért vannak, de biztosan tartalmaz szárított, őrölt
chilit, koriander magot, római köményt, fehér mustármagot,
feketeborsot, kurkumát, fahéjat, és szegfűszeget.

Felhasználási javaslat:
Sokoldalú keverék, minden mangalore-i háztartásban ott van a
fűszerpolcon, használják csirke-, sertés-, bárány-, hal- és zöldség-
ételek fűszerezésére, nem túl csípős, de aki nem szereti az erőset, annak vigyáznia kell, ez mégis
csak egy indiai fűszerkeverék. Híresek a „Pork Bafat” (Bafat Sertés),
és a „Chicken Sukka” (Csirke kókuszdióval) fogások.

9. Azték fűszerkeverék

Mexikó, Közép-Amerika
Az Aztékok fő eledele a kukorica, a bab, a paradicsom, az amarant,
és különféle vadhús volt, fűszerezésben is nagyon sok volt a
választásuk: chili paprika, kakaóbab, oregano, ánizs, koriander,
szegfűbors, „canella” a fehér fahéj, az európaiak pedig hozták a
fokhagymát és a vöröshagymát, ezek is ma már fontos ízesítői a
mai Közép-Amerikai konyhában. Az azték konyha fűszerezése
nagy benyomással hatott az európai konyhára, onnan származik
pl. a chilipaprika, és a kakaó.
Felhasználási javaslat:
Az aztékok használták kukoricából készült ételek, különféle húsok,
vadhúsok, halak, főleg harcsa, gombafélék, cukkíni ízesítésére.
Fontos volt még a bab ételek, valamint az amaránt ízesítése is.

Tudta? Nálunk nem csak egzotikus fűszereket és fűszerkeverékeket talál, hanem
szinte mindent, ami a távoli tájak különleges ételeibe szükséges. Sokféle rizs,

gabonák, különleges szószok, sókülönlegességet, friss fűszerek, bio hozzávalók,
sőt, még a hangulat megteremtéséhez szükséges távoli kiegészítőket is.

Az ingyenes szállítási limit nálunk a legalacsonyabb, mindössze 9.500,- Forint!

Nem tudja mit főzzön? Nézzen be a “Receptek” menüpont alá a
webáruházunkban és válasszon az egzotikus receptek közül.

A jobboldali “Gyors bevásárló listá”-val pedig egy gombnyomásra megvásárol-
hatja a különleges hozzávalókat, olyanokat, amelyeket a közértben nem talál.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-1/bafat_masala_fuszerkeverek-product-421-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2/aztek_fuszerkeverek-product-213-1/


12. Baharati Kebap

Törökország, Közel-Kelet, Egyiptom
Ha az amerikaiaknak a hamburger, akkor az európaiaknak inkább
a kebap. Legalábbis ha egy nagyváros éjszakáját járjuk, és a buli
utáni Qatalok étkezéseit Qgyeljük. Régóta létezik, függőleges
formában viszont csak kb. 100-120 éve, Hacı İskender nevű török
vendéglátósnak köszönhetően. A jelenlegi fűszerezést is neki
köszönhetjük, kisebb-nagyobb változtatásokkal. Ahhoz, hogy az
eredeti ízt belevarázsoljuk a sült húsba, nem kell egymásra rakni a
szeletelt húst, és apránként levagdosni belőle. Elég ha az ízesítés
ről, a sütésről, a köretről és a pita kenyérről gondoskodunk, és
máris élvezhetjük a Kebap ízét, ráadásul ízfokozók nélkül.
Felhasználási javaslat:
Szeletelt, sült húsok, mint pl. bárány, marha, sertés, vagy szárnyas (tawuq), sőt még halak
ízesítésére is, de raguk, levesek fűszerezésére is kiváló. A darált hamburger húsba keverve, nem
nyugatra, hanem keletre visz az íz világ. Próbáljuk ki pizzán is ezt a keveréket.

11. Baharat

Közel-Kelet,Törökország, Észak-Afrika, Perzsa Öböl
A Közel-Keleti konyhákban általánosan használt, mindennapi
fűszerkeverék, hiszen a “Baharat” szó fűszert jelent. Tipikusan
feketeborsot, római köményt, fahéjat és szegfűszeget tartalmaz, de
mint minden más keverék, ennek is megvannak a helyi keverési
receptjei, többféle hozzávalóval. Aromás, meleg és édes keverék.
A török Baharat tartalmaz mentát is, és Észak-Afrikában rózsaszir-
mokat is morzsolnak bele. A Perzsa öböl mentén sáfrányt is tesznek
hozzá, és akkor úgy nevezik, hogy “Gulf Baharat”.

Felhasználási javaslat:
Egy csipetnyi a levesbe, paradicsomszószba, lencseételbe, és már is mélyebb dimenziót adtunk az
ételnek. A pilaf és kuszkusz ízesítője. Használhatjuk dörzsfűszerként rántott/sült halon, sütni,
grillezni szánt szárnyasokon, vagy húsokon. Oliva olajjal keverve kiváló marinád/pác zöldségeken,
húsokon. Ha fokhagymát, petrezselyemzöldet is adunk hozzá, akkor kiváló fűszerpasztát kapunk.

Csökkentse szállítási költségeit! Fizessen Bankkártyával, PayPal-lal,
vagy előre utalással, és takarítson meg 300 Ft-ot.

Kérje a szállítást az Önhöz közeli Postára, Posta Pontra,
és újjabb 300 Ft-t megtakarít.

A leggazdaságosabb persze az, ha 9.500 Ft-ért vásárol, előre kiQzeti a fent említett
valamelyik Qzetési módon, mert akkor SEMMIT nem kell szállításra költenie!

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2/baharat_fuszerkeverek-product-208-1/


15. Bami Goreng

Indonézia, Malájzia, Szingapúr, Hollandia
A Bami Goreng egy tészta étel, szó szerint sült tésztát jelent,
eredetileg a kínai kereskedők honosították meg Dél-kelet Ázsiában
(Chow Mein tészta), majd a gyarmatosító Hollandia is megismer-
tette a saját népével, és igen népszerű a mai napig Hollandiában.
Néha tojásos búzaliszt tésztából, néha rizstésztából, de van, amikor
üvegtésztából (mungó bab keményítő) készítik. Ezt a fogást csípő-
sen kell fogyasztani. A kombináció kimeríthetetlen, azzal főzzük,
ami épp van otthon, vagy, aminek szezonja van.

Felhasználási javaslat:
Készíthetjük csirkehússal, garnélarákkal, tengeri herkentyűkkel, húsgolyókkal, marhahús
darabkákkal, sertéshússal, és mindenféle zöldségekkel, apróra vágva.

14. Balti Curry

India, Pakisztán, Kashmir, Nepál, Anglia
A Balti név kivételesen arra utal, hogy a curryt miben szokták
elkészíteni, nem pedig az elkészítési módra, vagy a vidékre.
Egyesek szerint a Balti egy wok-szerű edény, hindu neve „Balty”,
innen kapta a nevét, mások szerint egy etnikai népcsoportról, akik
Baltisztánban, észak Pakisztánban élnek. Az Egyesült Királyságban
nagyon elterjedt fűszerezési módszer, abban különbözik a többi
Curry elkészítésétől, hogy majdnem teljesen besűrítik a levét, lassú
főzéssel.

Felhasználási javaslat:
Főleg csirke-, vagy más szárnyas-, nyúl-, bárányhúsok elkészítéséhez, indiai ragu (curry) főzéséhez.

13. Balkán

Albánia, Makedónia, Bulgária
A Balkán (bolgár, albán, makedón) konyhában hasonlóak az
étkezési szokások, főleg húsételek vonatkozásában. A sok
évszázados török uralom még mélyebb hatással volt az itteni
fűszerezési szokásokra, mint nálunk Magyarországon.
Legnépszerűbb a bárány és a birka, ezek húsát grillezik, sütik,
főzik, de darálva is sokféle ételt készítenek belőle. Gyakori még a
húsgombóc, levesekbe főzve, vagy sütve. Fűszerezésként a húsé-
telekhez paprikát, vöröshagymát, fokhagymát, zellert, petrezsely
met, feketeborsot, citromot (levet és héját), köményt használnak.
Felhasználási javaslat:
Sült-, grillezett-, rostonsült marha-, bárány-, sertéshúsok ízesítésére, húsgombócok, fasírtok
fűszerezésére. A bolgár rizses, paradicsomos, krumplis bárányhúsos „djuvecsok”, a húspogácsa
„kjufte”, és a muszakák ízesítésére, az eredeti balkán íz világ előidézésére.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-2/balti_curry_fuszerkeverek-product-420-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2/balkan_fuszerkeverek-product-392-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2/bami_goreng_fuszerkeverek-product-224-1/


17. Biryani Masala

India, Pakisztán, Nepál, Bhután
Ez a keverési mód nagyon hasonlít a Garam Masala-hoz, de nem
készítik annyira csípősre, inkább aromásra. Főleg nyugat és észak
India jellegzetes fűszerkeveréke. A fűszeradagolással vigyázni kell,
mert könnyen túlfűszerezhetjük ételünket. Még az unalmasabb
ételeket is kellemesen fűszeressé varázsolja. A keverés legfontosabb
jellege az aromás fűszerek megfelelő aránya, egyensúlya.
Legfontosabb összetevői: fahéj, kardamom, szegfűszeg,
édeskömény, csillagánizs, babérlevél, szerecsendió, feketebors.
Felhasználási javaslat:
Zöldséges és húsos Biryanik készítéséhez. Citromlével, olíva olajjal, kombinálva használhatjuk
marinádnak, pácnak húsokhoz, de még túróhoz is. A sárgarépatorta, sütőtöktorta kiváló
fűszerkeveréke. A curry fogásokban is Qnom egy-két csipetnyi Biryani Masala.

16. Berbere

Etiópia, Djibuti, Szomália, Eritrea
A Berbere a legfontosabb fűszerkeverék az Etiópiai konyhában. Ez
a keverék a mindennapi ételeket egy új dimenzióba emeli. Hasz-
nálják Eritrában, Djibutiban és Szomáliában is, aki evett már ezen
tájakról ételeket biztosan találkozott ezzel a fűszerkeverékkel,
mert szinte mindenben ezt használják, mélységet, melegséget
adva a babételekhez, a húsokhoz és a ragukhoz. Ez a határozott
kesernyés, csípős és édes kombináció képviseli a kelet-afrikai tér-
ség kulturális befolyását az indiai subkontinensről, valamint az Új-
Világból. Természetesen minden szakácsnak, családnak megvan a
maga titkos keverési receptje, de a fő hozzávalók szinte mindenhol állandóak: csípős chili, fekete-
bors, görögszéna, gyömbér, kardamom, koriander, fahéj, szegfűszeg és ajovan. Van olyan vidék,
ahol római kömény, szegfűbors, szerecsendió, paprika, hagyma és fokhagyma is belekerül.
Felhasználási javaslat:
Használhatjuk szárazon is, de olajjal keverve pasztaként is. Hagyományosan a lassú tűzön főtt éte-
lekben használhatjuk a legeredményesebben, mint pl. a ragukban, pörköltekben. Szórjuk bátran a
lencseételekbe, roston sült zöldségekre, de van aki hamburgerbe, húsgolyókban és roston sült
csirkéhez is szívesen használja. Az etiópiai Marcus Samuelsson azt javasolja, hogy készítsünk belőle
mártogató szószt, oliva olajjal, citromlével, ecettel és aprított fekete oliva bogyókkal.

Tudta? Az általunk árusított fűszerkeverékek lejárati dátuma általában egy év, de
minimum 6 hónap. Ez nem azt jelenti, hogy akkor el kell dobni, a fogyasztóra

bízzuk, döntse el Ő meddig használja. A fűszerkeverék ritkán romlik meg, csak az
illóolaj intenzitásából veszít. Mi mindig frissen darált fűszerkeverékeket szerzünk

be, és ha a keverék szavatossága fél évnél korábban lejár, akkor azt kiárusítjuk
akciósan, közölve a lejárati dátumot. Ez így fair.

Az ingyenes szállítási limit nálunk a legalacsonyabb, mindössze 9.500,- Forint!

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-2/berbere_fuszerkeverek-product-204-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-2/biriyani_masala_fuszerkeverek-product-273-1/


20. Brazil

Brazília
A brazil étrend fontos része a hús, melyet fogyasztanak
rostonsültként, grillezve, raguban főve, darált fasírtszerűen
készítve, vagy kolbászként. Ehhez köretként a rizs , a krumpli,
manioka, vagy a bab van tálalva. Közelebb a tengerhez, a
különféle halak, rákok és egyéb herkentyűk kerülnek az
asztalra. A fűszerkeveréket, ezekhez a fogásokhoz,
fokhagymából, korianderből, mustármagból,
petrezselyemből, kakukkfűből, chiliből, gyömbérből, és helyi
különlegességekből, mint a Jambu, állítják össze.
Felhasználási javaslat:
Húsokhoz, legyen az sütve, grillezve, nyárson sütve, vagy raguban, pörköltben. Babételekhez,
lencseételekhez, grillezett zöldségekhez, gombaételekhez is Qnom. Marinádnak/pácnak is kiváló
csirkéhez, marha steak-hez, a „churrasco”-hoz, sertéshez. Fűszerezhetünk vele kolbászt, hurkát.

19. Bouqet Garni

Franciaország, Belgium, Svájc
A “Rendezett Csokor” nevű francia fűszerköteg legtöbbször kakukk-
füvet, babérlevelet, tárkonyt, petrezselymet tartalmaz, de variációi
tartalmazhatnak még bazsalikomot, turbolyát, zellerlevelet,
rozmaringot, csombort is. Szezonban természetesen frissen , de télen
a szárított keverék is kitűnő. A friss fűszercsokrot húskötöző zsinorral
átkötve tesszük az ételbe mindjárt a főzés elején, a száraz keveréket
pedig beleszórva.
Felhasználási javaslat:
A francia raguk nem maradhatnak nélküle, mint pl. a “Boeuf Bourguignon”, a “Pot au Feu”,
a “Bouillabaisse” vagy az “Ossobuco”. A francia hagymaleves is ettől kapja a jellegzetes, Qnom ízét.

18. Bombay

India, Pakisztán, Nepál, Bangladesh, Myanmar
A Bombay keverék a város régebbi nevéről kapta az elnevezést, a
várost ma már Mumbai-nak nevezzük. Ez a keverék kifejezetten
enyhe, inkább földes íz világú fűszerek dominálnak. A szárított
hozzávalói közül a lencse, a földimogyoró, a csicseriborsó, a fűszerek
közül pedig a hagyma, vagy az asafoetida, a curry levelek, a
koriander, a mustármag, a kurkuma, a gyömbér, említésre méltó. A
Pakisztánok „Chevdo”-nak, a Burmaiak „Sarkalay Chee”-nek, a
Bangladesiek „Chanachur”-nak, a Nepáliak pedig „Dalmoth”-nak nevezik.
Felhasználási javaslat:
Száraz dörzsfűszernek, pl. csirkehúshoz, grillezés, BBQ előtt 5-10 perccel.
Más curry ételekhez, indiai ihletésű ragukhoz, halhoz és tengeri herkentyűkhöz kiváló.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-2/bombay_fuszerkeverek-product-347-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-2/bouqet_garni_fuszerkeverek-product-246-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-2/brazil_fuszerkeverek-product-354-1/


23. Chai Masala

India, Nepál, Pakisztán, Bangladesh, Sri Lanka
Chai Masala szó szerinti jelentése: tea fűszerkeverék. Indiából
származik, de mára már sok felé elterjedt tea ízesítési szokás.
Fekete tealevelekkel együtt áztatják a fűszereket a forró vízben,
de ma már Qlteres változat is kapható, sőt, fűszerkivonat
formában is. Indiában , Nepálban gyakori utcai kínálatban,
kávézókban, mindenhol ezt fogyasztják. Tartalmaz cardamom-t,
fahéjat, szegfűszeget, gyömbért, feketeborsot.
Felhasználási javaslat:
Fekete tealevelekből főzött tea fűszerezésére.

22. Chaat Masala

India, Pakisztán
Tipikus fűszerezési módszer Indiában és Pakisztánban. A Chaat
Masala egyszerre édes és savanykás ízű, a szárított zöld
mangónak köszönhetően. Összetevői között az amchoor
(szárított zöld mangó őrölve), a római kömény, a koriander,
a gyömbér, a feketebors, az asafoetida (ördöggyökér, hing),
a menta és a chili említendő. A „Gyümölcs Chaat Masala”
kevesebb római köményt, gyömbért és koriandert tartalmaz,
de több chili-t.
Felhasználási javaslat:
A fűszerkeveréket használják gyorsételek készítésekor, húsraguk (csirke, birka), de főleg
vegetáriánus ételekben, de még gyümölcsre, salátára, bundás kenyérre szórják Észak Indiában,
Pakisztánban. Gyümölcslevek ízesítőjeként is Qnom.

21. Cajun, vagy Cayun

Amerikai Egyesült Államok, Louisiana Állam
A francia leszármazottak alakították ezt a rusztikus főzési
mód-szert, avagy a „cardienne cuisine”-t. Mindig a szezonális,
helyben beszerezhető alapanyagokból, lehet hal, rák, hús,
kolbász, főtt rizs, vagy szezonális zöldségek, pl. zöldpaprika,
okra, szárzeller, és hagyma, mind durván szeletelve. Fűszeként
pedig a fokhagymát, cayenne borsot, kakukkfüvet, oreganot,
borsot, római köményt, mustármagot, és sok-sok chilit.
Felhasználási javaslat:
Keverjük olajjal és ecseteljük a halat, vagy a húst sütés, grillezés közben. Keverhetjük darált húsba,
fasírtnak, húsgolyónak, kolbásznak, hamburgernek. Szórjuk sült krumplira, pattogatott kukoricára.
Olíva olajjal keverve Qnom saláta öntetet kapunk. Keverjük natúr görög joghurtba és Qnom
mártogató szószt kapunk zöldségfalatkáknak, hamuba sült krumpli tetejére. Végül kitűnően
alkalmazható száraz dörzsfűszerként a sütnivaló csirkén, halon, steak-en, csemegekukoricán.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-2/cayun_fuszerkeverek_cajun-product-207-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-2/chaat_masala_fuszerkeverek-product-276-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/so__edesito__aroma-category-21-side-2/fuszerkivonat___tea_masala-product-369-1/


26. Char Masala
Észak-India,
Pakisztán, Afganisztán

Afganisztán és Észak-India rizses ételeinek ízesítési keveréke.
A „Chat” vagy „Chaat” szó azt jelenti: nyalni, a Masala pedig
fűszerkeveréket jelent, hogy megnyaljuk-e a tíz ujjunkat ettől a
keveréktől, valószínű, csak ne egy indiai utcai árustól vegyük az
ételt. A keverék 4 fő hozzávalót tartalmaz, a fahéjat, a fekete
kardamom magokat, a római köményt és a szegfűszeget. Szokás
még kiegészíteni asafoetida-val (Ördöggyökér),
amchoor-ral (szárított zöld mangó őrölve).
Felhasználási javaslat:
Rizses, húsos ételek, mint pl. raguk, pörköltek, de használják még
ropogtatnivalón, snack-en, salátában, gyümölcssalátában, sőt gyümölcs italokban, dzsúszokban.
A húsos raguk előnyére válik, ha elkészültével felöntjük egy bögre joghurttal.

25. Chana Masala
India,
Pakisztán, Nepál, Anglia

Pakisztán és Észak-India hagyományos étele a csicseriborsó, ez a
keverék ennek a vegetáriánus ételnek a fűszerkeveréke. Elterjedt
és népszerű számos nyugati országban. A keverék összetétele
lehet: vöröshagyma, fokhagyma, kurkuma, koriander, római
kömény, gyömbér, cayenne bors, chili, paprika, amchoor (zöld,
szárított mango őrölve), gránátalmamag, szegfűszeg, és más
fűszerek, tájról-tájra változó.
Felhasználási javaslat:
Csicseriborsóból készített vegetáriánus ételek, bab ételek, lencse
ételek, de húsból készült ételek, mint pl. raguk, pörköltek
fűszerezésére. Az ételeket, miután elkészültek, felönthetjük joghurttal, vagy tejföllel.

24. Chakalaka

Dél-Afrika
A Chakalaka egy ételfajtának a fűszerkeveréke, vita van arról,
hogy ez egy fűszerezési mód, vagy egy étel neve. Általában az
ételt nevezik Chakalaka-nak. Dél-Afrika hagyományos, csípős
étele, a fűszerezése szinte mindenhol azonos, tartalmaz vörös-
hagymát, fokhagymát, gyömbért, chilit, koriandert, fehérborsot,
kurkumát, koriandert, kardamom-t, római köményt,
és néha füstölt paprikát.
Felhasználási javaslat:
Chakalaka, lecsószerű, vegetáriánus étel, paradicsom, bab, zöld
és piros paprika hozzávalókkal. Készítik BBQ húsok mellé, raguk,
pörköltek mellé, mint köret, vagy inkább, mint ízesítő szósz.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-3/chakalaka_fuszerkeverek-product-423-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-2/char_masala_fuszerkeverek-product-277-1/


29. Colombo Curry

Karibi-szigetek
Ez a Curry keverék a Karibi szigeteken kialakult fűszerezési szokás
eredménye. A Sri Lanka-i bevándorlók hozták magukkal, majd a
helyiek fűszerezési szokásaival keveredve alakult a mai formájára.
A csípősségét nem a megszokott chiliből kapja, hanem inkább a
feketebors és a barna mustármag adja. Az eredmény egy
enyhébb, de éles ízekkel rendelkező keverék.
Felhasználási javaslat:
A „Poudre de Colombo”, egy sűrű húsos ragu, kecske-, bárány-
vagy sertéshúsból készül. Ezekből a húsokból készíthetünk egy
Colombo Curry Ragut, krumplival, vagy főzőtökkel kiegészítve. Van olyan variáció is, amely kókusz
tejet, padlizsánt, okrát is használ. Ne sajnáljuk belőle a hagymát, fokhagymát sem. Rizzsel tálaljuk.

28. Chimichurri

Argentina, Uruguay
Argentina fűszerkeveréke, főleg húsok fűszerezésére, pácolására.
Az argentínok gyülölcsös ízesítéssel szeretnek pácolni, gyakran
találunk a Chimichurri pácban, a fűszerkeverék mellett, guava-,
mango-, narancs-, és passiógyümölcsöket. Van, ahol kókusztejet,
lime-levet is öntenek a pácléhez. A keverék általában tartalmaz
vöröshagymát, fokhagymát, chilit, szárított paprikát, borsot,
zöldfűszereket.
Felhasználási javaslat:
Mindenféle húsok pácolására, csirke, sertés, marha, bárány, nyúl,
sőt még vadhús marinádnak is. Használhatjuk még raguk,
pörköltek ízesítésére, babétekel, lencseételek, csicseriborsó ételek vagy sárgaborsó fűszerezésére.

27. Charmoula, Chermoula

Marokkó, Tunézia, Algéria, Líbia
Észak-Afrikai marinád, pácolási fűszerkeverék. A keveréket
apránként olíva olajjal, citromlével keverve egy sűrű mázt kapunk,
amivel a húsokat, halakat kenjük elkészítés előtt, akár sütjük, akár
főzzük az ételt. Ez az alapja sok-sok ételnek, amit Tagine-ben
készítenek gyakran. Tartalmaz hagymát, fokhagymát, feketeborsot,
sót, petrezselyemlevelet, paprikát, római köményt, és más
faluról-falura változó zöldfűszereket, rozmaringot, vagy mentát.
Felhasználási javaslat:
Marinádnak, pácnak húsokhoz, de főleg halakhoz, zöldségekhez.
Tagine-ben készült ételekhez, lassú tűzön, fedél alatt főtt
húsételekhez, amelyeket először megpirítanak magas hőfokon, hogy a pórusokat lezárják.
Salátaöntetnek is használják, de töltelék fűszerezésére is kiváló, egzotikus.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-3/chimichurri_fuszerkeverek-product-258-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-3/curry_colombo_fuszerkeverek-product-274-1/


32. Csevapcsicsi

Szerbia, Bosznia-Hercegovina
A Csevapcsicsi egy szerb étel, és olyan meghatározó a fűszere-
zése, hogy az ehhez való fűszerkeverék is ezt a nevet kapta.
Tőlünk délebbre nem kevernek a darált húsba zsemlét, rizst, csak
a színhúst használják e sült hús kolbászocska, vagy fasírtocska
elkészítésekor. A zöldfűszerek közül északabbra a petrezselymet,
délebbre a mentát, de még használnak majoránnát, kakukkfűvet
is. A bosnyákok az ő változatukat, kicsit másként fűszerezve,
„Mics”-nek nevezik, a románok, a sajátjukat „Mititei”-nek.
Felhasználási javaslat:
fasírtok, darált húsból készült ételek, húsgombócok, grillezett húsok ízesítésére.

31. Curry

Egyesült Királyság
A Curry elnevezés az angol gyarmatosítóktól ered, Indiában a
„Kari” elnevezés csípős mártást jelent, a fűszerkeverékeket
Masala-nak nevezik. A gyarmatosítók honosították meg Angliá-
ban, hogy a tipikus indiai ízeket magukkal hozhassák. Míg Indiá-
ban előfordul, hogy egy fűszerkeverék 25-30 féle fűszerből
tevődik össze, addig a Curry 6-8 féle fűszert tartalmaz, ritkán
változó összetevőkkel, arányokkal. Alkotói közül a kurkuma, a
római kömény, a görögszénamag, a gyömbér, a koriander, a chili
mindig megtalálható. Curry levelet soha nem tartalmaz.
Felhasználási javaslat:
Mindenféle húsok pácolására, csirke, sertés, marha, bárány, nyúl, vadhús. Használhatjuk még raguk,
pörköltek ízesítésére, babétekel, lencseételek, csicseriborsó ételek vagy sárgaborsó fűszerezésére.

30. Creol, Creole

Egyesült Államok
A Creole fűszerezési/főzési hagyomány az Egyesült
Államok déli részén, Louisiana, Alabama államban, a
Bayou kultúrában szokásos, de már régen elterjedt
Észak-Amerika szerte, sőt azon túl is. Gyökerei a francia
konyhára vezethetők vissza, keveredve a helyi ízekkel.
Jellemző az ételekre, hogy mindent egyben, keverve
főznek, általában csípősen, és kicsit füstös Barbecue
ízesítéssel. A keverék tartalmazhat koriandert, curryt, mustármagot, kurkumát, fehérborsot, római
köményt, petrezselyemet, chilit és cayenne borsot.
Felhasználási javaslat:
Oliva olajjal keverve marinádnak, pácnak mindenféle húsokhoz, belsőségekből készített ételek
ízesítésére. Száraz dörzsfűszernek húsokra, grillezés, sütés előtt. Babgulyás, babfőzelék, lencseéte-
lek, zöldséges raguk, húsos raguk, tengeri herkentyűk, saláták, pörköltek, sült húsok fűszerezésére.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-3/creol_fuszerkeverek-product-211-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-4/curry_fuszerkeverek-product-278-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-3/csevapcsicsi_fuszerkeverek-product-361-1/


33. Csubrica

Bulgária
A Csubrica tulajdonképpen a Csombor, Borsikafű neve, és mivel
ez a fűszer a fő összetevője a keveréknek, erről kapta a nevét.
Három fő összetevői van, a borsikafű, az édes fűszerpaprika és
a só, ezen kívül tartalmazhat más zöldfűszereket is, kakukkfüvet,
mentát, majorannát, bazsalikomot, kaprot, görögszéna levélet,
petrezselymet, rózsasziromot, stb. Egyes helyi keverékekbe
tesznek még mákot, tört földimogyorót vagy diót is.
Felhasználási javaslat:
Húsos ételek fűszerezésére, raguk, pörköltek, kolbász, hurka,
töltelék fűszerezésére. Kiváló grillfűszer, száraz dörzsfűszer és pácfűszer keverék.

34. Dukkah

Egyiptom, Szudán
Az Egyiptomi Dukkah nagy nemzetközi népszerűségnek örvend
az utóbbi években. Megszámlálhatatlan keverési recept létezik,
de mindegyik alapja a csonthéjasok, magok, mint szezámmag
vagy koriandermag. A fűszerek közül a római kömény, a kakukkfű,
a menta, a feketebors, de más illatos gyógy- és fűszernövények
használata is szokásos, pl. szárított csicseriborsó, majoranna,
szárított, őrölt citromhéj, chilipehely, chilipor, nigellamag, kömény,
édeskömény, fahéj, szegfűszeg vagy kurkuma.
Felhasználási javaslat:
A rászokás veszélye áll fenn, ha a következő képpen használjuk: Keverjük oliva olajjal és friss,
rusztikus kenyérdarabkákat mártogassunk bele előételként, a főételre várva. Szórjuk bátran
grillezett zöldségekre, tésztaételekre, feta sajtra, sőt, még gyümölcssalátára is. Kimondottan Qnom
őszibarack darabkákkal, vagy friss szilva darabokkal, savanyú almadarabokkal. A főételeknél pedig
a bárány, csirke és halételek fűszerezhetőek vele izgalmasan.

35. Fajita

Egyesült Államok délnyugati államai, Mexikó
A Fajita egy Tex-Mex fűszerkeverék, húsok ízesítésére használják. Ez
egy kiváló száraz dörzsfűszer a megszokott pácolás helyett, amikor
nincs idő a húst a pácban érlelni. Kimondottan népszerű a használata
az USA-ban, a grill partik kihagyhatatlan fűszerkeveréke. A főbb
összetevői a római kömény, a fűszerpaprika, a cayenne bors, a chili,
az oregano, a koriander, a bors és a fokhagyma, vöröshagyma.
Felhasználási javaslat:
Grillfűszerként használva, igazi mexikói ízt ad a húsnak. Egyéb ételek-
ben akár főzés közben is fűszerezhetünk vele. Legnépszerűbb a
„Chicken Fajitas” a Fajitas Csirke, amit sütve készítenek. Sertéshúshoz,
rákokhoz, marhahús steak-hez is jól illik.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-4/fajita_fuszerkeverek-product-222-1/


36. Fines Herbes

Franciaország
A Fines Herbes egy zöldfűszerekből álló mediterrán fűszer
keverék, hagyományosan Franciaországban használják.
A fűszerek ízét a hosszú főzési idővel tudjuk átadni az
ételünknek. Pontos receptje nincs, szakácstól szakácsig
változó, általában petrezselymet, tárkonyt, turbolyát,
borsikafüvet, zsályát, és néha majorannát is tesznek bele.
Felhasználási javaslat:
Mindenféle ételekhez való, de legfőképp egészben sült
halhoz, omletthez, burgonyához, levesekhez és vinaigrette
salátaöntetekhez. Sütőzacskóban sült csirkéhez igazán kiQnomult fűszerezési módszer.

37. Garam Masala

India
”Garam” jelentése meleg, forró, akkor használják ezt a
kifejezést, ha a keverék tartalmaz melegítő fűszereket, mint
a fahéj, vagy a kardamom. A “Masala” pedig Indiában azt
jelenti, hogy fűszerkeverék. Ez a fűszerkeverék Indiában egy
a sok ”Masala” közül, és szinte minden háztartásnak meg van
a maga keverési receptje, amire esküszik. A keverék szinte
mindig tartalmaz fahéjat, kardamom-t, szegfűszeget, római
köményt, koriandert, szerecsendiót, feketeborsot.
Felhasználási javaslat:
Különféle Curry ételek fűszerezésére, lencseételek, levesek,
vagy egyszerűen az ételre szórva, mint asztali fűszer. A húsételeknek egzotikus ízesítést ad, sokak-
nak szokatlan, ezért óvatosan fűszerezzünk vele, de próbáljuk ki bátran pörköltekben, ragukban.

38. Glögg, Glühwein, Vin Chaud,
Mulled Wine, Forralt bor
Skandinávia, Nyugat-, Közép-Európa, Észak-Amerika

Az effajta borivási szokás az antik világból származik. A szó „Glögg”,
„Glühwein”, a forró szóból ered, régen arra használták ezt a fűszerezést,
hogy a gyenge minőségű bort feljavítsák vele, de tulajdonítottak neki
gyógyító erőt is. Ma már egy karácsonyi szokássá érett a nyugati világ-
ban. A használt fűszerek (egész, nem darált) lehetnek: fahéj, szegfű-
szeg, kardamom, gyömbér, csillagánizs. Sok helyen szokás mandarin-,
narancshéjat is belefőzni, és hámozott mandulával kínálni.
Felhasználási javaslat:
Vörös- és fehérborból készült, meleg karácsonyi/téli italhoz.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-4/forralt_bor_fuszerkeverek-product-64-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-5/garam_masala_fuszerkeverek-product-60-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-4/fines_herbes_fuszerkeverek-product-260-1/


39. Goda Masala

India, Maharashtra állam
A Goda Masala-t a Maharashtra és a szomszédos államokban
használják Indiában. A hozzávalók változnak vidékről-vidékre,
attól függően, hogy milyen hozzávalók jellegzetesek a
vidékre. Ezek lehetnek: kardamom, fahéj, szegfűszeg, babér-
levél, fehér szezámmag, koriander, kókuszreszelék, fehér- és
feketebors. Ezt a keverék inkább édeskésnek készítik,
nem csípősre.
Felhasználási javaslat:
Mindenféle zöldséges ételekbe, főzelékekbe, lencseételekbe,
bab ételekbe, ragukba, pörköltekbe, rák/garnéla ételekbe, halételekbe. A sült kacsa, a palacsinta
tészta, gyümölcssaláták fűszerezésére kiváló.

40. Gomashio

Japán
A Gomashio a fehér- vagy fekete héjas szezámmagok és
tengeri só örleménye, keveréke, hagyományos japán fűszere
zési mód. Ezzel a keverékkel fűszerezve kevesebb sót haszná-
lunk az ételünkbe, mert a szezámolaj megtartja és felerősíti a
sós ízt. Használatos még makrobiotikus diétás étrendben, a
szezámolaj jótékony hatású tápértéke miatt.
Felhasználási javaslat:
Salátára, tésztaételekre, elkészített húsra, halra szórva.
Főtt rizsre szórva is Qnom.

41. Gujarati Masala

India, Gujarat állam
India legnyugatibb, Gujarat államának a saját masala-ja,
nagyban hasonlít a Garam Masala-ra, de helyi ízlések szerint
módosítva. A keverék tartalmaz római köményt, koriandert,
kardamomot, borsot, édesköményt, chilit, szezámmagot,
szegfűszeget, fahéjat, szerecsendiót, ajwaint. A főzés vége felé
kell hozzáadni az ételhez, megtartva, tartósítva ezzel az íz teljes
spektrumát.
Felhasználási javaslat:
Szárnyasok és vörös húsok ízesítésére. Különösen előnyös a
használata a paradicsomos, hagymás fogásokhoz, de ne hanyagoljuk a bab vagy a lencse ételek
elkészítésekor sem. A gujaratiak főleg vegetáriánusok, ezért kiváló mindenféle zöldséges ételekbe,
de ha csirkehúsos ragut, pörköltet készítünk, használjuk bátran ezt a keveréket, nem fogjuk meg-
bánni az egzotikus ízharmóniát, amit ez a keverék ad az ételünknek.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-6/gujarati_masala_fuszerkeverek-product-254-1/


42. Galat Dagga, Qalat Daqqa,
Tunéziai ötfűszer keverék
Tunézia, Észak-Afrika

A "Galat Dagga", vagy "Qalat Daqqa" Tunézia ötfűszer keveréke.
Összetevői a szegfűszeg, a fahéj, a feketebors, szerecsendió és a
gyömbér, vagy a "Grains of Paradise" nevű mag. Nem csípős,
kellemesen meleg, édes, fűszeres ízt ad az ételnek.
Felhasználási javaslat:
Leggyakrabban húsos és zöldséges ételek ízesítésére, tagine-
ban főtt ételek fűszerezésére használják. Használják az egész
Észak-Afrikai régióban bárány-, kecske-, sőt tevehúsból
készült ragukban, pörköltekben. Használható még száraz
dörzsfűszernek húsok elkészítés előtti fűszerezésére, de kiváló hozzávalója a marinádoknak,
pácoknak. Tökfélékből, padlizsánból, édes burgonyából készült ételekhez is kiváló.

43. Gyros, Gírosz

Görögország
Valószínű az Oszmán Birodalomból származó, húscsíkokból
készített, sütött hús, az eredeti neve a "döner" (forgó), a gírosz
ennek a görög változata. Pitában vagy szendvicsben tálalják,
vágott saláta, hagyma, paradicsom, uborka, paprika darabokkal
és különféle szószokkal, pl. a tzatziki.
Felhasználási javaslat:
Berendezés hiányában, sült húscsíkok sütés közbeni
fűszerezése. Bárány-, marha-, sertés-, vagy csirkehúsokból
készült sültek ízesítésére is kiváló.

44. Harissa

Tunézia, Észak-Afrika
Ez az Észak-Afrikai fűszerkeverék főleg Tunézia zászlóshajója,
sokszor nevezik nemzeti fűszerüknek is. Sok variáció létezik,
de a fő hozzávalók szinte mindig ugyanazok: paprika, római
kömény, kömény, fokhagyma, koriander, menta. A Szahara
régióban szokás füstölt paprikával készíteni. Franciaország-
ban, Németországban a bevándorlók meghonosították.
Felhasználási javaslat:
Használják elő- és főételekhez egyaránt. Raguk, pörköltek,
marinádok, páclevek, húsok grillezés/sütés előtti
dörzsfűszere, fűszere. Bárány-, marha-, sertéshúsból készült pörköltek, kuszkusz fűszerezésére.

A termékleírásban igyekszünk mindig feltüntetni a termék szavatossági idejét.
Nem titkolunk semmit, nem érheti meglepetés a megrendelt árukkal

kapcsolatban, azt kapja, amit a leírásban lát.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-6/harissa_fuszerkeverek-product-203-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-6/gyros_fuszerkeverek-product-62-1/


45. Hawaij, Hawayij, Hawayej

Izrael, Yemen
Két féle Hawaij létezik, egy a leveseknek, egy a kávéknak a
fűszerezésére. Természetesen az összetevők nem ugyanazok.
A leves Hawaij tartalmaz római köményt, feketeborsot,
kurkumát, kardamomot. Egyes kiQnomult verzióban található
még szegfűszeg, kömény, szerecsendió, sáfrány, koriander és
vöröshagymapor.
Felhasználási javaslat:
A leveseknek kevert fűszert használják széles körben raguknak,
curry ihletésű ételekben, rizs és zöldségételekben. A kávénak
kevert Hawaij-t ánizsból, édesköményből, gyömbérből és kardamom-ból, fahéjból keverik,
és használják még édességekben, süteményekben, és lassú tűzön főtt húsételekhez, ragukhoz.

46. Héttenger Curry

Malájzia, Indonézia, Szingapúr
A Malájziában élő indiaiak sajátos, hagyományos curry
keveréke. Nem keverik bele a tipikus indiai változat „sárga”
fűszereit, a kurkumát, a gyömbért és a mustármagot. Római
köményt, koriandert, kardamomot, zellermagot, fahéjat,
szegfűszeget és görögszéna magot tartalmaz.
Felhasználási javaslat:
Ahogy az indiai változatokat, ezt is curry tipusú ételekhez,
ragukhoz, pörköltekhez használjuk főleg. Csirkeételek,
halételek, sertésételek, zöldségételek, saláták, levesek,
curry szószok ízesítője. Gyakran kókusztejjel együtt használják az ételekben.

47. Jamaikai Curry

Jamaika
Az 1800-as években az indiai munkások hozták magukkal,
majd alakult ki egy sajátos keverékké. A jamaikai curry-ben van
szegfűbors, ami szinte egyik curry-fajtában sincs. Ez a curry
fajta a hozzávalók mértékeiben is különbözik az angol változat-
tól, ezen kívül sokkal édesebb, kevésbé csípős, a chili külön
kerül az ételbe. Egy másik hozzávaló a mustármag, amely jel-
lemző erre a curry fajtára.
Felhasználási javaslat:
Az indiaiak nem esznek marhahúst, a jamaikaiak annál inkább,
és erre kiváló ez a keverék. Bárány, kecske, csirke, sertés, mindenféle húshoz Qnom, főleg a lassú
tűzön főtt ragukban, pörköltekben. Szinte kötelező a kókusztej használata ezekben az ételekben.
Használják zöldséges ételekben is, mint pl. csicseriborsó-, borsóételekben.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-7/hettenger_curry_fuszerkeverek-product-419-1/


48. Jambalaya

Amerikai Egyesült Államok, Louisiana állam
A Jambalaya egy Kreol (Louisiana) fűszerezési módszer, egy kis
spanyol benyomással, eredetileg a Karib-szigetekről származik.
A spanyol kultúra keveredése a bennszülött ételekkel eredmé-
nyezte a Jambalaya-t. Érdekesség: az Atakapa törzs magáénak
követeli az eredeti szót, azt állítják, hogy az ő nyelvükben a
„Sham, pal ha!Ya!” azt jelenti, hogy: „Légy jóllakva, nem sovány!
Edd meg mind!”, nagyjából a mi „egészségedre” kifejezés.
A spanyolok ezután így értelmezték: Jambalaya.
Felhasználási javaslat:
Használjuk rizs, csirke, kolbász, zöldségek, tengeri herkentyűk ízesítésére. A Luisianaiak egészen
különleges fogásokra is használják, alligátor, folyami rák, vagy languszta ízesítésére, mi ennél
egyszerűbb fogásokra használhatjuk a hétköznapjainkban, az ételeinknek kis rusztikus ízt adva.

49. Jerk

Jamaika
A "Jerk" szó tulajdonképpen egy főzési módszer, Jamaikában
őshonos, de egy fűszerkeverék neve is, amivel a jellegzetes
"Jerk" ételeket fűszerezik. Állítólag a spanyol "charqui" szóból
ered, pácolt, szárított húst lejent, ez lett angolul a "jerky" szó.
Két összetevőre épül ez a keverék, szegfűbors és a méregerős
kínai chili paprika (Capsicum chinense), más hozzávaló a
szegfűszeg, a fahéj, a hagyma, szerecsendió, a kakukkfű, a
fokhagyma és a tengeri só.
Felhasználási javaslat:
Hagyományosan sertés- és csirkehúsból készült ételekhez
használták, de a mai modern konyha ajánlja halhoz, rákhoz, garnélához, marhahúshoz, kolbászhoz,
bárányhoz, sőt még tofu-hoz is.

50. Kaala Masala, Fekete Masala

India
Ez a masala is a Maharashtriai államból/régióból ered, a „Kaala” azt
jelenti, hogy fekete, abban tér el a többi masala-tól, hogy a sötét
fűszerek dominálnak benne, mint a szegfűszeg és a fahéj, és hogy
a fűszereket sötétbarnára pörkölik azok megdarálása előtt. Kelle
mesen fűszeres, mély, édes keverék, ugyanakkor csípős is.
Óvatosan fűszerezzünk vele, mert hamar „túlfűszerezettnek” érez-
zük ételünket. Más hozzávaló a római kömény, a koriander, fekete
szezámmag, a chili.
Felhasználási javaslat:
Húsételek óvatos fűszerezésére, raguk, pörköltek, főzelékek, lencse-, csicseriborsó-, tök-, sütőtök
ételek, főtt-, és sült zöldségek fűszerezésére. Grillezéskor is izgalmas ízt ad a húsnak.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-7/jambalaya_fuszerkeverek-product-209-1/


51. Kanda Lasoon Masala

India
India déli és nyugati államaiban használják főleg ezt a
masala-t. Abban különbözik a többitől, hogy több paprikát és
chilit tartalmaz a szokásos masala fűszerek mellett
(római kömény, koriander, szegfűszeg, fahéj, kardamom,
szerecsendió, feketebors). Ezenkívül fokhagymát,
vöröshagymát és szárított kókusztej port is tartalmaz.
Felhasználási javaslat:
Ahol Garam Masalát használnánk, de szeretnénk csípősebb
ételt készíteni, a húsételekben, ragukban, pörköltekben, zöldséges ételekben, főzelékekben,
lencseételekben, rizsételekben, csicseriborsó ételekben, grillezéskor száraz dörzsfűszerként.

52. Kashmiri Masala

India, Kashmir, Pakisztán
Ez a Masala a Kashmir régió, Pakisztán igazán
jellegzetes, ízgazdag és élénk fűszerkeveréke. Az
ételeket gazdaggá, kiegyensúlyozottan fűszeressé teszi.
Igazi hegyi ételek fűszerezésére alakult ki, meleg, mély
ízeket kölcsönöz a húsételnek. Az összetevői más
arányokban jelennek meg ebben a keverékben, mint a
Garam Masalában, hangsúlyosabb a sárga fűszerek
jelenléte, mint pl. a kurkuma vagy a mustármag.
Felhasználási javaslat:
Használjuk bárány, csirke curry-k és zöldségfogások ízesítésére, így igazán élvezhető, egzotikus
ételek készíthetők vele.

53. Khmeli-Suneli

Grúzia, Kaukázusi régió
Grúzia nemzeti, hagyományos fűszerkeveréke. Ez a fűszer-
keverék hamarosan a fűszerpolc kiemelt helyén találja magát,
ha egyszer megkóstoltuk az ezzel főzött ételt. Meleg, magvas,
mogyorós, kicsit füves, kesernyés ízvilág. Persze minden
háznak megvan a saját keveréke, de általában tartalmaz
görögszéna magot és levelet, koriandert, borsikafüvet,
bazsalikomot, petrezselymet, sáfrányos szeklicét, zellerlevelet,
zellert, kakukkfüvet, chilit, feketeborsot, kaprot, babérlevelet,
mentát és körömvirág szirmot.
Felhasználási javaslat:
Húsételek, raguk, pörköltek, főzelékek ízesítésére. Kimondottan ízletes babételek,
vagy sült/grillezett zöldségek készítésekor.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-7/kashmiri_masala_fuszerkeverek-product-272-1/


55. Kínai Hétfűszer

Kína, Taiwan, Hong Kong
Ez a Kínai Ötfűszer kibővített, gazdagabb változata, óvatosan
használjuk, mert könnyen túlfűszerezhetjük az ételünket, a
hozzávalói: csillagánizs, édeskömény, szechuáni bors, fahéj,
szegfűszeg, kardamom, gyömbér.
Felhasználási javaslat:
Ezt a keveréket sok-sok kínai recept használja, és kimondottan
sokoldalú fűszer, használhatjuk raguban, pörköltben,
főzelékekben, de még gyümölcssalátára szórva is. Ha sóval
keverjük, kitűnő dörzsfűszert kapunk, amit mindenféle sült/grillezett húsok (de főleg sertéshús)
fűszerezésére használhatunk. Kacsa-, csirke-, vagy liba sülthez egzotikus keverék.

56. Kínai Ötfűszer

Kína, Taiwan, Hong Kong
A klasszikus kínai ötfűszer alkotóelemei a csillagánizs, a szechu-
áni bors, a szegfűszeg, az édeskömény és a fahéj. Ez a keverék
egy alapfűszerezésnek számít Kínában. Egy csipetnyi ebből a
keverékből az ételbe felpezsdíti, harmonikus egyensúlyt képez
az édes, a keserű, és a savanyú között. Ez a keverék egy olyan íz
egyensúlyt képez, amely melegít, szájban olvadóvá varázsolja
az ételt, anélkül, hogy a fűszerezést túlzásnak éreznénk.
Felhasználási javaslat:
Húsos ételek, azon belül a lassú tűzön főtt húsételek, raguk,
pörköltek, curry-k ízesítésére. Marinádok, pácok készítésére,
száraz vagy nedves dörzsfűszernek, kacsára, sertésre, marhahúsra. Egy csipetnyi a keleties
Wok-/Stir-Fry szinte ételekbe kötelező, de próbáljuk ki rizsételek, egyes sós sütemények,
főzelékek ízesítésére is, egy meglepően Qnom íz világot képezve.

54. Keema Curry Masala

India, Pakisztán
Ezt az észak-indiai, pakisztáni fűszerkeveréket kimondottan hús-
ételekhez készítik. Ha van egy fűszerkeverék, amely ezen belül a
darált húshoz illik igazán, akkor ez az. A hozzávalói a koriander, a
chili, a paprika, a kurkuma, a gyömbér, a feketebors, a római
kömény, a fahéj, a szegfűszeg, a szerecsendió virág, kardamom,
a babérlevél és a fokhagyma.

Felhasználási javaslat:
Darált húsból készült ételek, húsgolyók, fasírtok, spagettik, kebab
készítésére, a húsok közül a bárány, a kecske, marha, vadhús (szarvas, őz)illik ehhez a
fűszerezéshez. A pakisztáni Keema Curry étel tartalmaz darált húst, borsót és krumplit.

http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-7/kinai_otfuszer_keverek-product-61-1/
http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/fuszerkeverekek-category-2-side-7/kinai_hetfuszer_keverek-product-212-1/


57. Kofta Curry Masala

India
A Kofta egy észak-Indiai, ízben gazdag ételcsoport neve, és
az ehhez használatos fűszerkeveréket is így nevezik. Sokféle
kofta ételt készítenek, gyakran vegetáriánus, hús nélküli,
egyfajta zöldséges nokedli pirítva, de húsos változat is
gyakori, ekkor húsgombóc formájában. Gyakran csípősre
készítik, de nem ehetetlenre, csak kellemesen erősre.
Meleg, csípős, komplex és erőteljes ízesítés.
Felhasználási javaslat:
Zöldségekből készített fogások, főzelékek, nokedlik, zöldség nokedlik, húsgolyók, fasírtok,
curry-raguk, raguk, eredeti indiai ételek készítésére. Kiváló marhahúsos, csirkehúsos, bárányos
és spenótos fogások fűszerezésére.

58. Kofte

Törökország, Irán, Irak, Szíria, Azerbajdzsán
A „Kofta” szó eredete perzsa, azt jelenti, vagdalni, darálni,
ebben az értelemben az ételhez használatos húst. Állítólag
Törökországban 291 változata létezik, de lehet, hogy mára
még több. Maga az étel valamilyen darált, kis golyókra, szivar-
formára, lapított fasírtra formált húsból készül. A fűszerkeve-
rékből is sokféle változat létezik, de a hozzávalók általában
koriander, feketebors, fahéj, római kömény, szerecsendió,
szerecsendió virág, borsikafű, sárga mustármag és menta.
Felhasználási javaslat:
Húsgolyók, fasírtok, kebab, „kofte”, pirog ízesítésére. A hús lehet bárány, kecske, csirke, pulyka,
marha, sertés, szarvas, őz, szinte bármi. Zöldséges ételekre is kiváló, pl. főzelékek,
ezen belül a bab-, tök-, cukkíni- és borsófőzelék.

59. Korma Masala

India, Pakisztán
Ez egy indiai/pakisztáni masala. A Delhi-féle Korma vörösebb,
chilisebb, míg a délebbre inkább enyhébb, sárgább, barnább.
A pakisztáni korma vörös, de nem annyira csípős. A korma ízt
a kardamom és a joghurt keveréke adja, attól függően milyen
joghurtot használunk, savanykásabbat, vagy édeskésebbet.
Sokan a savanykásabbat szeretik, mert így a korma ízek jobban
érvényesülnek.
Felhasználási javaslat:
Húsos, curry raguk fűszerezésére, ami lehet csirke,
bárány, kecske, marha, sertés, nyúl, szinte akármilyen
kedvünkre való húsfajta. A pácolás a lényege, mert a
joghurt és a fűszerkeverék együttesen hat a húsra.


