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PARADICSOM 

Ki gondolná, hogy a paradicsom a világon a második legtöbbet termesztett zöldségnövény!? 

A paradicsom a burgonyafélék családjába tartozó növény, Dél- és Közép-Amerikában őshonos. 

Pontosabban Mexikóból származik, hazánkban 200 éve termesztett növény.  

Hazánkban több mint 300 paradicsomfajta ismert, de csak 25-30 fajtát termesztenek. Létezik törpe 

növésű vagy folyton növő, nagy termésű vagy apró, koktél paradicsom, a termés lehet piros vagy sárga 

színű, megtalálható a kertben, balkonládában, üvegházban vagy fóliasátorban! 

Konzervipari felhasználásra sűrítményként és ivóléként fogyasztjuk, valamint nyersen és 

szárítmányként is megtalálható az étkező asztalunkon. Szeretjük sósan, édesen, fűszerekkel vegyítve, 

alkoholos itallal és gyümölcslével összekeverve egyaránt. Szeretjük, mert egészséges, ásványi 

anyagokban, nyomelemekben és vitaminokban gazdag. Szeretik a csecsemők, a gyerekek és a 

felnőttek is szívesen fogyasztják. Nincs is jobb, mint a saját termesztésű zamatos paradicsomot 

fogyasztani! 

 

A paradicsom fogyasztása elősegíti a szervezet fejlődését és az izmok erősödését. Tartalmának 

köszönhetően megtisztít és erőt ad. Antioxidáns és rákellenes táplálékunk.  

 
Az apró, egyszerre savanykás és édes ízű koktélparadicsom egy harapásra rabul ejt! A divatos 

hidegkonyha kedvenc sztárja, egyszerűen nyersen fogyasztva a legfinomabb. A fürtös paradicsom is 

nyersen, salátában vagy csak magában, enyhén sózva a legfinomabb. A kerek paradicsom mind 

töltésre, mind sütésre, mind salátába kiváló! A szintén gömbölyded bordázott paradicsom is nagyon 

népszerű. A hosszúkás paradicsom, pl. a Lucullus, rendkívül húsos, így a pürék és szószok sztárja. A 

klasszikus paradicsom néha bizony fantáziadús külsőt is ölthet, alakja hasonlíthat a körtéére, színe 

lehet sárga, narancssárga és akár zöld is! 

 
KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Felhasználási lehetőségeinek csak a fantázia szab határt; készíthetünk belőle leveseket, mártásokat, 
salátákat, főzelékeket, köreteket, italokat; elmaradhatatlan tartozéka a pizzának, olaszos tésztáknak, a 

lecsónak, a pörköltöknek-paprikásoknak. Saláta készítéséhez a kemény, de érett paradicsomok a 
legfinomabbak, díszítésre a különösen aromás-édes koktélparadicsom a legjobb. A mediterrán konyha 

különlegessége az aszalt paradicsom. Fűszerek közül a kakukkfű, bazsalikom, oregano és a zeller levél illik 
hozzá. Tartósítani elsősorban konzerv formájában szokták, egészben hámozva, vagy sűrített püré 

formájában. Készíthetünk paradicsomlevet, paradicsompürét, darabos paradicsomot, de tartósíthatjuk 
egészben és aszalva is Nálunk a zöld paradicsom savanyítva kedvelt. Az ép, benyomatok nélküli 

példányokat akár 8 napig is eltarthatjuk, bár nem hűtőszekrényben, az ugyanis túl hideg a paradicsomnak.  

 

GYÓGYHATÁSA 

Gyógynövény. Biotintartalma őrzi a haj, a bőr é a körmök épségét, részt vesz a vércukorszint 

szabályozásában. Niacintartalma a jó hangulatért és a pihentető alvásért felelős. Folsavtartalma szükséges 

a vérképzéshez, a sejtnövekedéshez, és az életkedvhez. C-vitaminja az immunrendszerhez, az E-vitaminja 

pedig a szív működéséhez kell. Piros levében bőségesen található még kálium, mely elősegíti a víz 

kiürülését a szervezetből. Cinktartalma a kötőszövetek és a hormonok képzéséhez kell. A paradicsom 

kifejezetten jó hatást képes gyakorolni a máj és a vese működésére. Fogyókúrázók számára pedig jó hír, 

hogy a paradicsomnak igen alacsony a kalóriatartalma. 

 

 

 

 
„A paradicsomot a kozmetikusok is ajánlják, és nemcsak belsőleg! A benne lévő enyhe savak jótékony hatásúak, 

így remek arctisztító pakolásnak is használhatjuk a paradicsomszeleteket vagy a gyümölcs húsát áttörve készített 

paradicsompürét.” 
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P A R A D I C S O M  F A J T Á K  –  G A S Z T R O  K Í N Á L A T R A   

JANI 

Bokorparadicsom. Nagyon korai fajta, kb. 80 cm magas lesz. Támrendszert igényel. A kerekded, 

jóízű termések kb. 7 cm átmérőjűek lesznek. Mind szabadföldi termesztésre, mind dézsás 

paradicsomnak kiváló (teraszra, erkélyre ajánljuk). 

 

MARGLOBE 

Kiváló ízű! Középkései fajta. Bőtermő, a fürtökön nagyon sok termés van, melyek pirosak, 

laposan gömbölydedek, kis vagy közép méretűek. Erőteljes növekedésű. Szabadföldi vagy fóliás 

termesztésre való.  

RED CAVERN 

Magasra növő, támrendszert igényel. Paprika formájú, vastag héjú, húsos paradicsom. A 

gyümölcsök narancssárga-piros csíkosak és barázdáltak, belül üregesek. Tökéletes töltött 

paradicsom és saláta készítéséhez, illetve szárításra is alkalmas. Nagy hozamú fajta. 

 

ANABELLE 

Féldeterminált. Bőséges termésű koktélparadicsom. Hosszú fürtjein sok piros, cseresznye alakú 

paradicsom helyezkedik el. Édes, gyümölcsös ízű. 

 

BLACK CHERRY 

Erősen növekedő, nagyon bőtermő koktélparadicsomfajta, hosszú fürtökben hozza rengeteg 

apró, lilásvörös termését. A paradicsomok nagyon aromásak, a lédús termések pompás édeskés-

fűszeres ízűek. Magas, folyton növő fajta. Minden veteményeskertbe ideális! Termései apró, kb 

2cm-es nagyságúak, sötétbarna-fekete színűek és cseresznyeformájúak. 

MATINA 

Egyik legkorábbi saláta paradicsom. Közepes bogyójú, piros, kerek. Karózni kell, közepesen kevés 

törődést igényel. 
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P A R A D I C S O M  F A J T Á K  –  G A S Z T R O  K Í N Á L A T R A  

SHIMMEIG CREG 

Determinált. Oválisan kerekfajta, enyhén szív alakú. Dekoratív csíkos paradicsom, sárga, 

narancssárga, vörös „lángokkal” tarkítva. Húsos, kemény gyümölcs. Alacsony savtartalmú. 

Magassága: 2m-ig.  

 

 

SAN MARZANO 

A San Marzano paradicsom klasszikus, olasz, lucullus típusú szilva paradicsom. Megnyúlt, 

hosszúkás alakú, élénkpiros színű gyümölcsének súlya akár 8-10 dkg-os is lehet. Remek ízének, 

vékony héjának, húsosságának és kevés magjának köszönhetően kiválóan alkalmas friss 

fogyasztásra, püré vagy mártáskészítéséhez, de igazán remek alapanyag aszalt paradicsom 

készítéséhez is. 

 

ZUCKERTRAUBE 

Koktél-paradicsom. A fürtökön kicsi, piros, nagyon aromás, kedves és jóízű termésekkel. 

Erőteljes növekedésű, növényházba vagy esőtől védett helyre való. Több ágra is nevelhető. 

Karózást kívánó, közepes érésidejű paradicsom. 
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P A R A D I C S O M  F A J T Á K  -  F E L D O L G O Z Á S  

RAF 

Szép, szabályos, nagyméretű, piros, húsos paradicsomokat terem, amelyek frissen is finomak, 

befőzésre pedig kiválóan alkalmasak. Késői fajta. Bőtermő, karózást igényel. Közepes érésidejű, 

karózást igényel. 

MARMANDE 

Korán érő. Közepes tenyészidejű, erős növekedésű determinált fajta. Lapított gömb alakú bogyói 

gerezdesek. 120-140 g átlagtömegű. Friss fogyasztásra és befőzésre is alkalmas. 

ROSA 

Közepesen kései paradicsom. Nagyon nagy, kerek, lapos piros húsos termései vannak. Erőteljes, 

kiváló ízű. 

 

OLENA UKRANIEN 

Nagyon bőtermő! Korán terem és sokáig. Húsos, hibátlan paradicsom. Nagyon gyümölcsös ízű. 

Kevés a savtartalma. 
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PAPRIKA /ÉDES,  CSÍ PŐS/  

Az amerikai hungaricum! 

Jellegzetesen magyar növénynek tartjuk és tartják világszerte. A magyarok egyedülállóan sok 

paprikát termesztenek, és sokat fogyasztanak is. Szerte a világon azonban nem a nálunk ismert 

étkezési paprikák a vezetők, hanem az úgynevezett chili paprikák. 

A paprika fajtái Közép-, illetve Dél-Amerikából származnak. A trópusi országokban inkább a kicsi, csípős 

terméseket (chili paprika) használják ételfűszerként, frissen vagy szárítva, egészben vagy megőrölve. A 

mérsékelt övben főként a nagy termésű, édes fajtákat forgalmazzák, és ezeket nyersen, zöldségként 

párolva, levesbe főzve és salátának fogyasztják, illetve szárítva édes paprikának fűszerporrá őrlik. Az 

ecetben vagy olajban eltett paprikát savanyúságként tálalják, vagy ételeket fűszereznek vele. 

Öt fő fajtát termesztenek a világon, rengeteg változattal. Ez a közönséges paprika, a cserjés paprika (pl. a 

chili) a kínai paprika, a bogyós paprika és a szőrös paprika. Étkezési paprikák: csemegepaprika 

(zöldpaprika, kaliforniai, cubanelle, bell, pimiento) és a paradicsompaprika. A fűszerpaprikák közé 

tartozik a hagyományos magyar pirospaprika, az olasz fűszerpaprika, a pepperoni, valamint a chili 

paprikák. A csili paprikák fajtái csípősségük szerint: poblano, pasilla, jalapeno, viaszpaprika, serrano, 

dundicut, cayenne. A történelmi magyar fajtatípusok: a magyar fűszerpaprika, az almapaprika és a 

cseresznyepaprika. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

A családi konyhában a kora tavaszi, primőr zöldpaprikának, a tavaszi és a nyári sárga húsú 

csemegepaprikának, a piros őszi paradicsompaprikának, az ételek ízesítésére használt paprikaőrleménynek 

van nagy jelentősége. A paprika húsa főzés hatására meglágyul. Egyre inkább divatba jön köretként, sütve 

vagy párolva. Paprikakrém is készíthető belőle, ha sütőben sütjük meg. Leggyakrabban nyersen 

fogyasztjuk, salátaként, szendvicsben vékonyra szeletelve kiváló. Fontos alapanyaga a külföldre szállító 

konzerviparnak (ketchup, zakuszka, Piros Arany stb.). Jellegzetes, magyaros ételek (lecsó, töltött paprika, 

paprikás csirke) se léteznének e növény nélkül. 

GYÓGYHATÁSA 

Étvágygerjesztő, izzasztó, vizelethajtó szerként tartja számon a gyógynövénytár. Jelentős C-vitaminforrás, 

hiszen fajtától függően száz gramm nyers paprikában akár 70-250 mg C-vitamin is található. A 

szabadföldön termesztett paprika C-vitamin-tartalma elérheti a 300 mg/ 100 g értéket, ami annyit jelent, 

hogy egy felnőtt ember napi 50 mg-os C-vitamin szükségletét 6 dkg nyers paprikával lehet fedezni. A zöld 

színű fajták több C-vitamint tartalmaznak, mint a világossárga és a fehér termésszínű fajták. Az apróbb 

bogyójú fajtákban is több C-vitamin van, mint a húsos, nagy bogyójúakban. A paprikában továbbá 

megtalálhatók az A-vitamin provitaminjai, az alfa- és béta-karotin, valamint a kriptoxantin és a P-vitamin. 

Többféle bioflavont tartalmaz, melyek a rákos megbetegedések megelőzését szolgálják. Csípősségét a 

kapszaicin nevű alkaloid okozza.  

 

„Néhány praktika: Ha a paprika héját el akarjuk távolítani sütés után, engedjünk rá hideg vizet. Ha csípős 

paprikát ettünk, igyunk rá tejet. Ha a zöldpaprika túl erős, dobjuk egy percre forró vízbe.” 
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P A P R I K A  F A J T Á K  –  É D E S  -  G A S Z T R O  
K Í N Á L A T / F E L D O L G O Z Á S  

KOROSKO KÁPIA 

Nagyon bőtermő, hegyes, egységes termést adó fajta. Színe sötétzöld, éréskor vörös. A termés 

kb. 5 cm átmérőjű, hossza 15 cm. A magas növekedésű növényről korán és hosszú ideig szedhető 

a termés. Íze friss, édes. Támasztékot igényel. Tápanyag és vízigénye is magas, ezért 

szabadföldön trágyázott talajt és öntözést biztosítsunk számára! 

 

JULIETTA 

Szabadtéri paprikafajta. Izzó vörös színű, sötétzöldről érik pirosra. A gyümölcs körülbelül 5 cm 

széles és 17 cm hosszú. Íze friss, édes! 

 

CORNO ROSSO 

Klasszikus kápia paprika. Intenzív vörös színű 20cm hosszú, 5 cm széles. Nagyon édes. Tökéletes 

töltésre, sütésre vagy grillezésre.  Szabadföldi termesztésre ajánlott. Napos, meleg, szélvédett 

helyet kedveli. 

 

SWEET CHOCOLATE 

Sima, hosszúkás, szögletes paprika. Színük változik szokatlan, dekoratív csokoládébarna. 

Érdekessége, hogy zöldről először csokoládészínűre, majd vörösre érik. A termés közepes 

méretű, nagyon finom ízű. Aromás, erőteljes édes paprika.  Közepesen vastaghúsú fajta. Korai, 

bőtermő paprika.  

YOLO WONDER 

Hosszú tenyészidejű, betűrt végű, zöldből pirosra érő paprika. Bogyója közel kocka alakú, 

szélessége és hossza is 8-10 cm. Kaliforniai típusú, húsa vastag, ropogós, íze édes. Hosszú 

tenyészidejű. Rendszeresen kell öntözni, de túlöntözni nem szabad. Melegigényes növény. Jó 

vízelvezetésű talajra van szüksége. Szüretelése július vége.  

HAMIK  

Bébi csemege paprika, rendkívül ízletes termésekkel szinte mag nélkül. Színe narancssárgára 

érik. A növény közepes nagyságú, apró csemege mérete miatt rendkívül sok bogyót képes 

megkötni, ezért fontos a jó víz és tápanyag ellátottság azok kineveléséhez. 

FERENC TENDER 

Bőtermő, édes ízű paprika. Világossárga, húsos, nagy, vastag falú, tompa végű termésekkel. 

Ragyogó pirosra érik. Jó szabadföldi fajta, de hajtatásra is alkalmas.  

 

CORNETTO 

Édes ízű, kúpos, zöld vagy piros paprika. Az fajta, amely nagyon jól terem mind fóliában, mind 

szabadföldön.  
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P A P R I K A  F A J T Á K  –  C S Í P Ő S  –  G A S Z T R O  
K Í N Á L A T / F E L D O L G O Z Á S  

 
PFEFFERONI ELEFANT 

18-22 cm hosszú erős paprika. Színe tűzpiros, keresztbe sűrűn hófehér csíkokkal. Elefántszarv 

formájú, és nagyon bőtermő. Vastaghúsú. A húsos gyümölcs zöldről pirosra (csíkos) érik. Közepes 

késői szüretelésű. Alkalmas üvegházi, valamint a szabadföldi tartásra is. Ideális szárításra is. 

 

PFEFFERONI DE CAYENNE 

Csípős pfefferoni 10-12 cm hosszú, keskeny, zöld terméssel tövenként. Vörösre érik. Kb. 60 cm 

magas. Korán és igen sokat terem. Szabadföldi termesztésre ajánlott. Melegigényes növény. 

 

PFEFFERONI CROCANTI ROSSI 

Erős csípős paprikafajta. Körülbelül 12 cm hosszú.  Sötétzöldről érik vörösre. Aromás, édes ízű. 

CHILI NUMEX SAUVE RED 

A Habanero típusú paprika kifejezetten lágy, enyhe ízű. Citrus aromával rendelkezik. Különleges 

édes-sós íz világa miatt a változatos konyha kitűnő alapeleme. Hozama kiváló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


