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III. Amit a növényi olajok készítéséről feltétlenül 

tudnod kell 

 

Mikor először olvastam a telítetlen zsírsavak 

fontosságáról és arról, hogy ezeknek a zsírsavaknak 

kiváló forrásai a hidegen sajtolt olajok, még nem 

sejtettem, hogy ez a hosszú elnevezés valójában miért is 

ilyen fontos. Azért, hogy számodra is egyértelmű legyen 

a „hidegen sajtolt” elnevezés fontossága, van néhány 

technikai információ, amiről mindenképpen beszélnünk 

kell. Nem fogok most különböző technológiai leírásokat 

hosszan felsorolni, viszont mindenképpen szeretném, 

hogy tisztán lásd és megértsd, hogy miért írom le majd a 

későbbiekben olyan sokszor, hogy kizárólag, csak a 

valódi hidegen sajtolt olaj segíthet neked.  

 

Amiről ebben a könyvben részletesen szó lesz, az a 

melegen sajtolás vagy más néven olajütés és a hidegen 

sajtolás. Az olajok extrakcióval való kinyerésével ebben 

a könyvben részletesen nem foglalkozunk, annyit 

azonban elmondanék, hogy az extrakció során az olajos 

magvakból oldószerrel oldják ki az olajat. Így készül 

például a legtöbb háztartásban megtalálható napraforgó 

étolaj is.  



Ha bővebben szeretnél olvasni erről a témáról, akkor 

ajánlom Kiss Béla: Olajnövények, növényolajgyártás 

(Mezőgazda Kiadó, 2006) című könyvét.  

 

Ebben a könyvben a következő két elkészítési mód kerül 

középpontba: 

1. melegen sajtolás vagy más néven olajütés 

2. hidegen sajtolás 

 

Azért ezzel a kettővel foglalkozunk, mert itt van a 

legtöbb félreértés és félrevezetés, amivel az elmúlt 

években találkoztam. Igen, jól olvastad. Számos 

félrevezetés van ezen a területen, hiszen néhány gyártó 

keveri a két technológiát és sok esetben megtévesztő 

módon kerülnek fel az adatok az olajok címkéire.  

 

Melegen sajtolás, más néven olajütés 

 

Kezdjük először a melegen sajtolással vagy más néven 

olajütéssel. Az olajütés hagyománya nagyon régre nyúlik 

vissza. Az olajütők rendkívül jó szakemberek voltak, 

maga az olajütés pedig a molnármesterség egy speciális 

ágazatává vált.  

 

Az olajütés folyamatát a következők szerint képzeld el. 

Az olajos magvak begyűjtése után, a megtisztított és 



megszárított magokat töréssel vagy zúzással aprították 

fel. A 20. század elején a mag törésére lábbal hajtott vagy 

forgó energiát hasznosító törőszerkezeteket is használtak, 

de gyakori volt a görgőhengeres magtörés is, ami egy 

nagy kőlapon körbeforgatott malomkövet jelentett.  

 

A megtört magot vízzel és sóval péppé gyúrták, s ezt 

állandó keverés közben magas hőmérsékleten 

megpörkölték, megpirították. A törés és pörkölés a 

növényi rostokat elroncsolta és így előkészítette az 

olajnak a növényi szövetek közül való kipréselését.  

Az olajütés elnevezés a technikára utal. A megpirított, 

vízzel és sóval összegyúrt magokat egy rögzített 

állványba tették, erre egy lapot, úgynevezett préselő lapot 

helyeztek és ékek beütésével folyamatosan nyomták 

lefelé a masszát. Így préselték ki az olajat.  

Ha elkészültek, akkor szétbontották ezt az állványt és a  

visszamaradt ún. pogácsát takarmányként használták. 

 

Hidegen sajtolás 

 

Egy másik olajkészítési mód a hidegen sajtolás, amit mi 

is alkalmazunk sajtoló üzemünkben. Nagy öröm 

számomra, hogy ennek lépéseit testközelből is 

megtapasztalhatom. Csodálatos dolog látni, ahogyan a 

száraz magokból kicsordul az értékes olaj. 



 

A hidegen sajtolás egy rendkívül egyszerű folyamat, 

melyet a következőképpen képzelj el. Az olajos magokat 

a betakarítás után megtisztítjuk az esetleges 

szennyeződésektől, majd megszárítjuk őket. Hűvös, 

száraz és zárt helyen tároljuk annak érdekében, hogy 

megőrizze a minőségét és semmilyen kártevő ne 

támadhassa meg. A száraz magokból egy csigás prés 

segítségével sajtoljuk ki az olajat.  Az olaj hőmérséklete 

a sajtolás során nem emelkedhet 40°C fölé. 

 

Nagyon fontos, hogy nem alkalmazunk semmilyen más 

eljárást vagy beavatkozást. Az igazi hidegen sajtolt olaj 

készítéséhez nincs szükség arra, hogy a magokat 

felhevítsük, ledaráljuk, sóval és vízzel összegyúrjuk, 

majd magas hőmérsékleten lepirítsuk. A sajtolás után az 

olajoknál csupán ülepítést alkalmazunk. Nincs szükség 

semmilyen vegyi vagy bármilyen egyéb folyamatra.  

 

Melyiket válaszd? 

 

A válaszom attól függ, hogy milyen céllal vásárolod az 

adott növényi olajat. 

Vásárolhatod azzal a céllal, hogy ételeidet ízesítsd vele. 

Ebben az esetben mind a hidegen, mind a melegen sajtolt 

növényi olaj jó választás. Amennyiben szeretnél egy kis 



plusz íz élményt is belecsempészni az ételeidbe, akkor 

ajánlom a melegen sajtolt olajokat, mert azok a pirításnak 

köszönhetően gazdagabb íz világúak. Amennyiben 

azonban a természetesebb ízek állnak közel hozzád, 

akkor a hidegen sajtolt változatok mellett dönts, mert 

ezek az olajok az olajos magra emlékeztető ízvilágot 

képviselik. 

 

Van azonban egy másik módja is a növényi olajok 

fogyasztásának, amikor kizárólag a valódi hidegen sajtolt 

olajokat javaslom. Ez pedig a kúraszerű fogyasztás, 

vagyis amikor az adott hidegen sajtolt olajat a jótékony 

hatása miatt választod. Ebből a szempontból ugyanis 

nagyon nagy különbség van a két készítési mód között. 

 

Ahogy korábban említettem, a melegen sajtolásnál vízzel 

és sóval gyúrják össze a ledarált magokat és magas 

hőmérsékleten pirítják ezt a masszát. Míg  a hidegen 

sajtolás során semmilyen hozzáadott anyag nincs és nem 

alkalmazunk magas hőmérsékletet sem. 

 

A hangsúly elsősorban a készítés során alkalmazott 

hőfokon van, hiszen a magas hőmérséklet károsíthatja az 

olajos magvak értékes összetevőit. 



Mivel a hidegen sajtolás során nincs magas hőmérséklet, 

ezért élettani hatás szempontjából ezek az olajok sokkal 

értékesebbek. 

 

Résen kell azonban lenned, mert számos olyan rejtett 

dolog van, ami miatt nem is olyan könnyű eldönteni, 

hogy az adott olaj, amit kinéztél magadnak, megfelel-e az 

általad elvárt feltételeknek. 

Azzal azonban, hogy miről ismered fel a valódi hidegen 

sajtolt olajat, a következő fejezetben még részletesen 

foglalkozunk. 

  



 


