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M 
a már a nagyobb szu-
permarketek gyümöl-
csös polcairól is ránk 
mosolyognak az egzoti-
kus, trópusi éghajlaton 

őshonos, színes, néha bizarr alakú gyümöl-
csök, mint amilyen a sárkánygyümölcs, a 
lime, a gránátalma, a pomeló, vagy éppen a 
licsi. Fráter Erzsébet kötete egy szuper bota-
nikai kalauz azoknak, akik egzotikus tájakra 
utaznak, de azoknak is, akik lélekben vágy-
nak más országok gasztronómiai kincseinek 
felkutatására, vagy csak ismereteiket szeret-
nék bővíteni, gazdagítani. Elsőre úgy tűnik, 
mintha egy lexikont vennénk a kezünkbe, 
mely pontról pontra bemutatja száraz egy-

szerűségükben a legfontosabb zöldségeket, 
gyümölcsöket. Ám ha alaposabban forgatjuk 
a kötet lapjait, rájövünk, hogy ez egy olyan 
kötet, melyből szinte kiérezni a gyümölcsök 
zöldségek ízét, zamatát, illatát, aromáját. 
Olyan, mintha tényleg egy hatalmas piacon 
járnánk, és első kézből beszélgethetnénk az 
árusokkal, hogy mit hogyan kell enni, miből 
mit készíthetünk, melyik növényről mit kell 
tudni, mivel nem szabad összekeverni, vagy 
éppen mi mivel áll rokonságban.

A szapota vajon mi?

Emlékszem, nemrégiben egy fran-
cia szöveget fordítottam natúrkozme-
tika témában, melyben egy bizonyos fa 
magjából préselt olajat dicsértek, mint fő 
összetevőt. Azóta sem tudtam, hogy mi 
is ennek a fának a magyar neve, egészen 

addig, amíg ebben a kötetben rá nem ta-
láltam a szapota fára, és annak gyümölc-
sére. A latin névről ismertem fel, és öröm-
mel olvastam a kötetben, hogy Erzsébet 
megemlíti a magjából hidegsajtolással 
kinyerhető olajat, mint a kozmetikában 
felhasznált értékes alapanyagot.

Soha életemben nem hallottam

Ám nem csupán az olyan érdekes 
növényekről van szó a kötetben, melyekről 
még soha életemben nem hallottam, mint pé-
ldául a cserimoja, mely egy dél-amerikai, lédús, 
ízében az ananászra emlékeztető gyümölcs, 
vagy a dél-kelet ázsiai momordika, mely egy 
csípős, kesernyés zöldség, de a közismertebb 
növényekről is olvashatunk érdekességeket, 
mint amilyen a tea, a jamsz gyökér, a gyömbér.

Több mint száz faj

A kötetben több mint száz, az egzo-
tikus piacokon fellelhető legfontosabb 
szubtrópusi és trópusi haszonnövényt, és 
sőt azok rokonait is bemutatja élvezetes 
fotókkal, kultúrtörténeti utalásokkal, érde-
kességekkel, receptekkel fűszerezve. Az 
egyik receptet ki is próbáltam, mely nem 
volt más, mint a francia ratatouille, azaz 
zöldséges lecsó szivacstökkel gazdagítva. 
A könyvben négy nagy csoportban találjuk 
a növényeket, mégpedig a gyümölcsök, 
zöldségek, fűszerek és élvezeti növé-
nyek, valamint az egyéb haszonnövé-
nyek fejezeteiben. Apropó haszonnövé-
nyek, ebben az utolsó fejezetben olyan 
növényekről olvashatunk, mint például 
a papíruszsás, a rotang, vagy a különféle 
pálma fajok, mint amilyen a kínai kender-
pálma, a mangróvepálma, melyből például 
a raffiát nyerjük, vagy a Palmira pálma, 
melyből erős szeszes ital is készül az arrak. 

Ez a kötet tehát nem hiányozhat azo-
knak a könyvespolcáról, akik szeretik a 
növényeket, imádnak utazni, vagy éppen a 
natúrkozmetika rajongói.

         - Schütz Gabriella
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