5. A nemzeti ØrtØk rü vid, szü veges bemutatÆsa, egyedi jellemző inek Øs tü rtØnetØnek leürÆsa

A kolbÆszok kØszütØsØnek tudomÆnya a rØgi ember ØletØben apÆrü l fiœra
cs
di recept szerint kØszü ltek. A KovÆ
szÆllt, a kolbÆszfØlesØgek titkos csalÆ
s
ltoztatÆ
fØle hÆzikolbü sz elő Ællütü sÆnÆl is csalÆdi receptet alkalmazunk, vÆ
nØlkü l mü r Øvtizedek ü ta.
Ez a tudomÆny ma alapvető en meghatÆrozza Æletœnket. 2007-ben, amikor a
t maguk
tü rvØny lehető vØ tette, hogy küstermelő k is ØrtØkesüthetik a SajÆ
ltal kØszütett kolbÆszokat, az első k kü zü tt vÆltottuk kü az üoart. A
Æ
legeslegelső megrendelØsü nk 2000 kü rü l lehetett, melyet FarÆdrü l, 6yő rlt
Moson-Sopron megyØbő l kaptunk. A megrendelü rokonokon keresztü l talÆ
meg bennü nket, kØső bb sokÆig kü ldtü k mØg neki a csomagokat.
Akkoriban mØg csak szßk kü rben, csalÆd,, rokoni kapcsolatokon keresztü l
Ørkezett küvÆnsÆgokra kØszütettü k a kolbÆszt, de egyre nő tt a
megrendelØsek szÆma. A hürü nk a lehető legegyszerßbb mü don terjedt, a
k meg a cümü nket, (gy hüvtak fel minket, Æltalunk mÆr
vevő k egymÆsnak adtÆ
ismert emberekre hivatkozva.
rtott kolbÆszok
ltal gyÆ
t magunk Æ
d a sajÆ
Azü ta a KovÆcs csalÆ
ØrtØkesütØsØbő l Øl.
Küstermelő kØnt felesØgemmel, ` gival kØszütjü k legtü bbszü r a kolbÆszt, de ha
n Øs ` rpÆd, akkor ő k üs segütenek. A kisebbik
otthon vannak a füaünk, IstvÆ
rt Ølelmiszer-ipari szakkü zØpüskolÆba, most
gyermekœnk ` rpi, Szegedre JÆ
t tanul. ü lesz majd a hagyomÆnyok folytatü ja.
hentes szakmÆ
sa, Øs a kolbÆsz elő ÆHütÆsa, a kistermelő ü tevØkenysØget vØgző
A disznü tartÆ
kra vonatkozü jogszabÆlyok, a kistermelő i Ølelmiszer- termelØs,
gazdÆ
s -ØrtØkesütØs feltØteleirü i szü lü 52/2010 (IV. 30.) FVM
-elő ÆllütÆs Æ
rendeletnek megfelelő en tü rtØnik.
zi disznü nak a hœsÆbü l
A kolbÆsz kizÆrü lag 200 kg feletti, nagysœlyœ hÆ
kØszü l, a nemes hœsok -karaj, comb, tarja- felhasznÆlÆsÆval. A kihœlt hœst
n darÆljuk. A
lni- hatos rostÆ
-mert csak hüdegen lehet SzØpen darÆ
kolbÆszhœsnak valü hÆromnegyed rØsze hœs, negyed rØsze pedig szalonna.
s ő rü lt
ÍzesütØshez csak nØgy alap fßszert: sü t, fokhagymÆt, kü mØnymagot, Æ
t hasznÆlunk. Tüz kilü hœshoz 20 deka sü t, 4ü 4 deka
zi paprikÆ
hÆ
s
t teszü nk. Az Ødes Æ
s ü sszesen 30 deka paprikÆ
s kü mØnyt, Æ
fokhagymÆt Æ
erő s paprika arÆnya attü l fü gg, hogy mennyire csüpő s kolbÆszt szeretnØnk.
A gondosan ü sszekevert, betü ltØsre kØsz alapanyagot tü bbfØle bØlbe tü ltjü k.

KolbÆszfØlesØgeink;
Friss kolbÆsz
si
A kolbÆszhœs vØkonybØlbe tü ltve, tovÆbbi fü stü lØs,, tartü sütÆ
sra sü tve alkalmas.
folyamat nØlkü l. FogyasztÆ

VØkony kolbÆsz
s üzlØstő l
KolbÆszhœs vØkony sertØsbØlbe tü ltve, fü stü lØssel tartü sütva Æ
fü ggő en 1-4 hØtig Ørlelve.

Vastag kolbÆsz
rØba tü ltü tt vÆltozata. A
Ugyanannak a hœsnak kizÆrü lag sertØskulÆ
kulÆrØzsürosabb, vastagabb bØl, mÆskØnt Ørik ü ssze benne a hœs, nem
szÆ
rad ki olyan mØrtØkben, mint a vØkony kolbÆsz esetØben, (gy
rÆ
s ugyanaz, de a
si eljÆ
zamatosabb marad a kolbÆsz. A tartü sütÆ
s ØrlelØsi idő valamivel hosszabb, mint a vØkony kolbÆsz
fü stü lØsi Æ
esetØben.

1ora
ja
Kolbü szhœs, kizÆrü lag sertØs vakbØlbe tü ltve. A tü ltelØk recepttœrÆ
megegyezük a tü bbi kolbÆszfØlesØgØvel, kü lü nlegessØgØt extra mØrete,
Æ
s a minimÆlisan hat hü napig tartü , speciÆlisan hosszœ ØrlelØsi ideje
adja.

t fü stü lő ben, hideg fü stü lØses technikÆval,
Az elkØszütett termØkeket sajÆ
qyelü nk,
4
bü kkfa fßrØszporral fü stü ljiik. Erre a mßveletre nagyon odaf
ugyanolyan fontos a kolbÆsz minő sØge szempontjÆbü l, mint a megfelelő
rbarakott, tØglaburkolatœ 160ü 1 80 Øves
tÆrolÆs. NÆlunk ez egy sÆ
vÆlyogØpü let kamrÆjÆban tü rtØnik, ahol nyÆron a klüma is megy, hogy 16
foknÆl ne legyen melegebb, ne csü ppenjen meg a kolbÆsz. A tØli hidegebb
rolÆ
si klümÆt. Az elő ÆllütÆsban
hü napok, csak mØg kedvező bbØ teszik a tÆ
nincs titok, csak nagyfokœodafigyelØs.
s kü rnyØke,
A rendelØsek sok helyrő l Ørkeznek. Kiemelt terü let Budapest Æ
l 2üalaegerszegig, PØcstü l Egerig, mindenfelØ szÆllütunk
de Debrecen tÆ
kolbÆszt. TermØszetesen sok olyan vÆsÆrlü nk üs van, akik szemØlyesen jü nnek
el, hogy bennü nket is megüsmerjenek.

6. IndoklÆs az ØrtØktÆrba tü rtØnő felvØtel mellett

A kolbÆsz Eurü pa -szerte ismert Øtel, szerves rØsze a magyar
konyhÆnak is. Ilyen jellegß hü skØszütmØnyek mü r az ü kori Rü mÆban üs
r 1865lØteztek, de ismertØk a kü zØpkori NØmetalfü ldü n is. A magyar szü tÆ
tü 7 hasznÆlja.
A magyar kolbÆsz ü sszetØtelØt a magyar Øtelkultü ra Øs hagyomÆny
alakütotta ki, lØnyegesen kü lü nbü zik a nØmet, olasz Øs egyØb nØpek
kolbÆszfØlesØgeitő l.
A KovÆcs-fØle hÆzükolbÆsz hagyomÆnyos mü don kØszü l, csalÆdü recepttü ra
t
a/apjÆn, magyar alapanyagokbü l, a megfelelő fßszerek hozzÆadÆsÆval, sajÆ
szünezØket,
AdalØkanyagot,
odafigyelØssel.
gondos
Øs
munkÆval
tartü sütü szert nem tartalmaz.
KolbÆszfØlesØgeünkkel tü bbszü r rØszt vettü nk a Csabai KolbÆszfesztüvÆlon.
Amikor indultunk, minden esetben nyertü nk valamit, helyezØseket,
l ØletØben egyedü lÆllü kØnt nØgyszer ütØltØk nekü nk a
kü lü nd(/at. A fesztivÆ
fő d,/at: 2002-ben, 2004-ben, 2009-ben Øs 2010-ben is. TermØkeink
tszott ez a
megismerte tØsØben, nØpszerßsütØsØben fontos szerepet jÆ
rendezvØny.
ü4 Csabai KolbÆszfesztivÆl,
szÆrazkolbÆsz versenyØn elØrt eredmØnyek:
2002 Fő dQ
2002 Kü lü ndi/
2002 Kü lü ndü
2004 Fő dQ
2004 Kü lü ndiü
2005 Kü lü ndi/
2006 Kü lü ndi/
2007 I. HelyezØs
2009 Fő d(/
2010 Fő dij
2010 Kü lü ndiü
2011 IV. HelyezØs
2012 MØdia Zsßri I. HelyezØs
Aktüv tagjai vagyunk a Csabai KolbÆszklub Egyesü letnek is, ahol nem csak
s egyØb telepü lØsek kolbÆszkØszütő i
bØkØscsabaiak, hanem mező berØnyiek Æ
kü lcsü nü sen segütik egymÆst, ü rü lnek egymÆs sikerØnek.
ltal megnyitott
` llandü beszÆllütü i vagyunk a csornai Cserpes Sajtmßhely Æ
szt
reggeliző helyeknek, tejivü knak, Øvrü i Øvre folyamatosan rendelnek kolbÆ
tő lü nk.

TermØszetesen, az Ølet szinte minden terü letØrő l vannak hüres vÆsÆrlü ink is.
A mßvØszvilÆgbü l SasvÆ
ri SÆndor, RØkasi KÆroly, a mØdia vülÆgÆbü l Bencsik
AndrÆs, a politikusok, tudü sok kü zü l 6latz Ferenc rendszeres vevő ünk, de
ettek mÆr a kolbÆszunkbü l a LÆ
zÆ
r-fivØrek üs. Vujity Tvrtko pedig a sport
kapcsolataink rØvØn kerü lt ide hozzÆnk, Øs kü stolta meg termØkeinket.
A KovÆcs-fØle hÆzikolbÆsz
meghatÆrozü , kü zkedvelt üze.
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7. A nemzeti ØrtØkkel kapcsolatos informÆciü t megjelenütő l1TÆsok listÆja (bibliogrÆfia,
honlapok, multimØdiÆs lbrrÆsok)
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8. A nemzeti ØrtØk hivatalos weboldalÆnak cüme:

