
Példák: 
– ORAC-érték/100 

g a feldolgozatlan 
kakaóporban 26 000, 

– ORAC-érték/100 g 
acaibogyóban, mellyel édesítik a 

csokit 18 500, 
– ORAC-érték/100 g fel-

dolgozott Xoçai étcsokiban  
13 120,              

– ORAC-érték/100 g 
mazsolában 2830, 

– ORAC-érték/100 g eperben 1540 anti-
o x i dáns van. 

(ORAC-érték: az amerikai Brunswick-laboratórium anti-
oxidáns bevizsgálásáért felelős intézet adatai szerint.) 

A trópusokon termő kakaófa tudomá-
nyos neve Theobroma cacao, jelentése 
„istenek eledele”, ami kifejezi, hogy az 
emberiség egyik legfinomabb, magas 
tápértékű csemegéjéről van szó. A 
kakaó természetes antioxidánsokban 
leggazdagabb természetes táplálék. 
A flavonoidok mellett nagy kon-
centrációban megtalálhatóak benne a 
catechinek és az epicatechin (kakaóvita-
min). 

Mik a flavonoidok? 
Olyan növényi eredetű antioxidánsok, amelyek ellenáll-

nak a szabad gyökök sejtpusztító hatásainak. Kísérletek iga-
zolják, hogy a természetes kakaópor Földünk flavonoidban 
leggazdagabb élelmiszere. 

  
Mennyi az ajánlott naPi flavonoid beviteli 
Mennyisége? 
Kakaóval végzett kísérletek igazolják, hogy a napi 600–

900 mg flavonoid bevitele szükséges a szabadgyökök káros 
hatásainak megakadályozásához. 

  
Mik azok a szabadgyökök, 
és Miért károsak egészségünkre? 
A szabadgyökök nagy reakcióképességű, rövid életű mole-

kulák, melyek képesek a szervezet bármely részében 
kárt okozni. Olyan ingatag és reaktív részecs-

kék, melyek egy másik elektron után kutat-
nak, hogy új párt hozzanak létre. Károsító 

A
 
 
 
 világon már egyre 

több helyen ismert az az ame-
rikai csoki, ahol a csokoládét 
a kakaóbab szabadalmaztatott 
hidegsajtolásos eljárásával állítják 
elő acaibogyó hozzáadásával. Így 
feldolgozatlan, természe-
tes állapotában marad-
nak meg a kakaóban 
található flavonoidok, 
melynek köszönhetően a 
csokoládé kivételesen magas anti-
oxidáns tartalommal rendelkezik.  

A Xoçai néven forgalomba került csokoládé a független 
amerikai Brunswick-laboratórium szerint a világ egyik anti-
oxidánsban leggazdagabb tápláléka. 

NEM TARTALMAZ: koffeint, tartósítószereket, mester-
séges anyagokat, hozzáadott cukrot, adalékanyagot, illetve 
transzzsírsavakat, csökkentheti a koleszterinszintet, pozitív 
életérzést kelt és kiváló az íze! A „legegészségesebb” csoko-
ládé, 70 százaléka hidegen sajtolt kakaóport és 30 százalék 
acaibogyót tartalmaz. Ezek a bonbonkockák kiemelkedően 
gazdagok antioxidánsban, páratlanul magas, 3582 ORAC- 
érték/6 g/kocka van bennük. 

ORAC-érték: az oxigéngyök abszorpciós kapacitása az élel-
miszerek antioxidáns tartalmát mutatja meg. Minél magasabb 
ez az érték, annál jobb antioxidánsról beszélünk tehát. 

3534

Mit szólna, ha mostantól lelkiismeret-furdalás nélkül maj-
szolhatna finom csokoládét, amikor csak kedve van hozzá? 
ráadásul olyat, amely jótékonyan hat az egészségre is?! 
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Az egészséges 
csokoládé

Szeretne 
büntetlenül nassolni 

csokoládét, mely tényleg 
a nyers kakaóbab értékeit 

tartalmazza, 
így egészséges?! 
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hatásukat azzal fejtik ki, hogy testünk ép 
sejtjeiből igyekeznek elvenni a keresett 
elektront, továbbá károsítják a sejtfalakat 
és gyorsítják a sejtek öregedését. Egysze-
rűen szólva a szabadgyökök rossz fiúk, akik 
ellenünk vannak, az antioxidánsok pedig 
jó fiúk, akik megvédenek bennünket 
tőlük, illetve nagymértékben lecsök-
kentik szervezetünkben számukat. 

  
Hogyan küzdjünk 
a szabadgyökök ellen? 
A szabadgyökök sajnos a mindenna-

pi életünk részei: a stressz, a dohányzás, az 
italozás, az élelmiszerek káros hatásai, a levegő 

szennyezettsége stb. mind-mind elő-
segíti a szabadgyökök képződését, azok 

pedig a szervezetünkben romboló 
hatást végeznek. Magas antioxi-
dáns tartalmú természetes ételek 
fogyasztása azonban megakadá-
lyozza az emberi szervezet oxi-
dációját. Egyszerűbben: 

a szabadgyökö-
ket féken tartva 

az antioxidánsok 
jelenthetik az élet és 

halál közötti különbséget, 
befolyásolják, milyen gyorsan és mennyire 
öregszünk. 

  
tudják, 
Hogy Mik azok az antioxidánsok? 
Antioxidánsok azok a molekulák, melyek 

megakadályozzák a szervezetben a minden-
napi élet során felhalmozódott szabadgyökök 
sejtkárosító hatását. Mivel a szabadgyököket 
teljesen kikerülni nem tudjuk, ezért jó, ha 
antioxidánsban gazdagon táplálkozunk. Néz-

zünk meg néhány antioxidánsban gazdag élelmiszert: ilyen 
pl. a spenót (gyermekeink kedvenc étele :)), a szeder, az eper, 
az áfonya, az aszalt szilva. 

Naponta legalább 1,2 kg-ot kellene nyers spenótból 
megenni, hogy a napi ideális antioxidáns mennyiséget bevi-
gyük a szervezetünkbe, vagy 1 kg málnát, vagy 5,4 kg paradi-
csomot. Csokoládé esetében elég bekapnunk 3 kicsi kockát, 
és ugyanannyi antioxidáns jut a szervezetünkbe, mintha 
pl. azt az őrületes mennyiségű spenótot vagy paradicsomot 
ennénk meg. Persze ezután is szükséges naponta zöldségeket, 
gyümölcsöket fogyasztanunk! Természetesen itt az egészséges 
csokoládéról beszélünk. Ami javíthatja a szívműködést, csök-

kentheti az infarktus esélyét, jótékony hatással 
lehet az asztmás betegekre, csökkentheti a 
vérkoleszterint, kontrollálhatja a vércu-
korszintet (cukorbetegeknél), csökkent-
heti a vérnyomást, enyhítheti az allergiás 
reakciókat, mivel tiszta, tömény rostokból 

áll, segíti az emésztést, ízületi gyulladást 
csökkentő, étvágycsökkentő (súlycsök-
kenés) hatása lehet, boldogsághormont 
tartalmaz (depresszió ellen). Ezt a pré-
mium kategóriás csokit a fogorvosok 

is előszeretettel ajánlják lúgosító hatása 
miatt, mert visszaállítja a száj optimális 

pH-értékét. 
  

Ez a termék tele van vitaminokkal és ásványi anya-
gokkal (különösen sok vasat tartalmaz). A kakaón kívül 
acaibogyót és fekete áfonyát tartalmaz. Az acaibogyó talán 
az egyik legtökéletesebb gyümölcs a világon, mert tele van 
tápanyagokkal, beleértve vitaminokat, ásványi anyagokat, 
nyomelemeket, étkezési rostot, ami a kutatások szerint elő-
segíti az emésztési rendszer egészséges működését, csökkenti 

a koleszterinszintet és segít megállítani az idő előtti 
öregedést. Az acaibogyónak antioxidáns, 
baktériumölő, gyulladáscsökkentő és 
antimutagén tulajdonsága is van.   

A kakóbab és az acaibogyó is nyersen 
kerül feldolgozásra, így tényleg a legérté-
kesebb tápértékeket juttatjuk be élvezeti 
cikként a szervezetünkbe. 

Forrás: www.xocai.hu 
(a termék független magyar honlapja) 
www.xocai.com
(a termék amerikai 
honlapja)  
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a kakaóbab egy nagyon 
tiszta táplálék, a világon 

a legmagasabb az antioxidáns 
tartalma. 

az aztékok, maják 
az istenek eledelének is 

nevezték... 

az emberek 
szeretik a csokoládét. 
Ha boldogok vagyunk, 

azért esszük, ha lehangoltak, 
azért, vagy csak egyszerûen 

szeretjük – „boldogság-
hormont” termel... 

radics Márk
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igner Gábor könyvkötő 

műhelye nem úgy fest, ahogyan az 
ilyen helyiségeket általában elképzeli az 
ember. Ha nem sorakoznának a falak 
mentén a szakma jellegzetes eszközei, és 
nem feküdne jó pár befejezett és készülő-
ben lévő kötet a nagy munkaasztalon, akár egy 
grafikus irodájának is hihetnénk az üzletet. − Sokan 
meglepődnek, amikor bejönnek, mert arra számítanak, hogy 
egy idős úr köti a könyveket a félhomályban − jegyzi meg 
mosolyogva a tulajdonos is rögtön az elején. Aztán mesélni 
kezd, és hamarosan kiderül, hogy a könyvkötészet nemcsak 
egy szép szakma, amelynek komoly hagyományai vannak, 

hanem folyamatosan fejlődő mesterség, 
amely a megfelelő kezekben egyenest 
iparművészeti ággá válik.

szeretik a széPet
Maga Eigner Gábor egyébként nem a szo-

kott úton került erre a pályára, ugyanis a legtöbb 
új generációs szakmabelivel szemben nem könyvkö-

tő dinasztiából származik. Eredetileg játék- és rajzfilmkészí-
tőnek tanult, majd dekoratőr végzettséget is szerzett, és egy 
egyedi bútorokat forgalmazó üzletben kezdett dolgozni. Innen 
ment egyszer vendégkönyvet készíttetni egy könyvkötőhöz – 
és a papírtól amúgy sem idegenkedő emberként rögtön meg-
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A kézi könyvkötészEt jElEnE és jövôjE

nem lesz milliomos, 
de élvezi

Sokan keltették halálhírét a klasszikus, papír alapú könyveknek, de úgy tűnik, nem lett iga-
zuk. Ezzel összhangban a könyvkötő mesterség sincs kiveszőben, sőt folyamatosan képes 
fejlődni és megújulni, és egyre inkább nő az érdeklődés a kézzel készült, szép és egyedi mun-
kák iránt. A szakma fortélyaival, jelenével és jövőjével egy budai műhelyben ismerkedtünk.

A nagyon 
régi könyvek felújítása már 

restaurálásnak minősül.
Ez ugyan a könyvkötészettel rokon 

szakma, de külön ismereteket 
igényel, így külön 
mesteremberek is 
foglalkoznak vele.
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valamint egy gerinclemezből áll, eze-
ket tartja össze és borítja a vászon, 
aminek a neve kissé csalóka, ugyan-
is éppúgy lehet papírból, bőrből, 
műbőrből, selyemből és kívánság 
szerint temérdek más anyagból is, 
mint valódi vászonból.

A kész tábla külsejére kerülhet 
aztán felirat, vagy igény szerint bár-
miféle díszítés is. A kötött könyvek-
ről jól ismert aranybetűket Eigner Gábor 
hosszú munkával összegyűjtött fém betű-
készletek segítségével viszi fel oly módon, hogy a 
táblára aranyfóliát fektet, majd felhevíti a betűformákat, 
és beleégeti a feliratot a borítóba. A szabvány karakterek mel-
lett van mód egyedi emblémák használatára is, ilyenkor a kívánt 
logó alapján egy külön fém mintát készítenek – de egészen más 
díszítések is szóba jöhetnek. Manapság például divatos az abla-

kos megoldás, ami azt jelen-
ti, hogy a tábla a szokottnál 
vastagabb, a borítón pedig 
egy bemélyedés található, 
benne kis képpel vagy más, 
tetszés szerinti dekorációs 
elemmel, mondjuk – hogy 
valami igazán extravagán-
sat emeljünk ki – egy tűzzo-
mánc jelvénnyel.

Megéri csinálni
Az eljárás a leírtaknál 

persze lényegesen bonyolul-

tabb, és a présektől az ívvágóig számos eszköz 
szükséges hozzá. Mi több, temérdek olyan prakti-
kát is bevetnek a szakemberek, amikre álmunkban sem gon-
dolnánk – ha például egy régi, megbarnult könyvet átkötnek, 
az új előzéklapokat kávéval festik meg, hogy színben passzol-
janak a kötet lapjaihoz. Eigner Gábor szerint a szakma szép-
ségét épp az ilyen nüánszok adják, hasonló trükkök ugyanis 
nap nap után születnek a műhelyben. Az új ötleteket néha 

egyszerűen új alapanyagok adják (ahogy a könyv-
kötő fogalmaz: „bemegy az ember 
egy hobbi- vagy művészboltba, és 
mindent fel tud használni”), más-

kor pedig a megrendelő különle-
ges igényei szülik őket, hiszen 

valahogyan mindent meg 
lehet és kell oldani. Külön-

leges fogásaikat egyébként 
a mesteremberek meg is 

osztják egymással, a szak-
mára ugyanis nem jellemző a rivali-

zálás, sőt még az is előfordul, hogy 
a régi, bezáró műhelyek a kellé-
keiket továbbajándékozzák, vagy 
jelképes áron értékesítik az aktív 
kollégáknak.

A könyvkötészet mindezzel 
együtt nem túl népes szakma, de 

a fennmaradása, Eigner Gábor sze-
rint, borítékolható. A szakember azt 

mondja: hiába jelentek meg a piacon a 
digitális könyvolvasók, a papír alapú kiad-

ványok iránt mindig lesz kereslet, és a kicsit 
más jellegű, szép és egyedi könyvkötőmunkák iránt is 

nyilvánvaló az érdeklődés. Nem mellesleg pedig mindig tűn-
nek fel olyan emberek – főként a szegről-végről rokonnak 
nevezhető szakmákból, például a grafikai területről –, akik 
szeretnék kitanulni és művelni a mesterséget, mert meglátják 
benne az alkotás örömét, amit nem keserít meg a minden-
napos stressz sem. – Nagyon megéri ezt csinálni – mond-
ja Eigner Gábor. – Könyvkötőből ugyan milliomos sosem 
lesz, de élmény a munka. Egy mérnök is biztosan boldog, ha 
átmegy az általa tervezett hídon, amin rengeteg ember jár-
kel anélkül, hogy tudnák, ki alkotta, és ugyanígy a könyvkö-
tőnek is jó érzés néha belegondolni, hogy valaki az ő művét 
kapja mondjuk karácsonyra ajándékba, és annak örül. 

Elérhetőség: Eigner Gábor könyvkötészete
1115 Budapest, Somogyi út 26.

www.konyvkotomuhely.hu
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ragadta a foglalkozás. Mivel a mester épp munkatársat 
keresett, ottmaradt nála kitanulni a szakmát, és miután 
állása mellett esténként az összes fogást elsajátította, fele-
sége ösztönzésére a szakvizsgát is letette, majd megnyi-
totta saját műhelyét.

Üzletében kizárólag kézi könyvkötéssel foglalkozik, 
vagyis csak kis példányszá-
mú munkákat vállal, egy-
től húsz-ötven darabig. Az 
ilyen műhelyek régebben 
leginkább szakdolgoza-
tokat kötöttek, illetve 
könyvtárakat szolgál-
tak ki, míg mára ezek 
a tevékenységek egy-
re inkább kiszorulnak 
a mindennapi feladata-
ik közül, a könyvtáraknak ugyanis kevés a pénzük, a szak-
dolgozatkötést pedig inkább a fénymásoló szalonokra bízzák 
az emberek, ahol leegyszerűsített módszerekkel dolgoznak. 
Emiatt valószínűleg sokan panaszkodnának a helyében, 
Eigner Gábor szerint viszont nincs oka egyetlen könyvkö-
tőnek sem haragudni, hiszen ez is a szakma fejlődésének 
része. Feladat pedig így is akad: mint sok más területen, itt 
is fokozatosan nő a kereslet a különleges, újszerű és egye-
di kézműves munkák iránt. A javítások mellett pedig egy-
re többször fordulnak hozzá portfóliók, marketinganyagok, 
céges rendezvényekre készülő egyedi mappák, oklevelek köt-
tetése miatt, és sokan fűzetik össze folyóirat-gyűjteményüket 
is. A megrendelők egy része már határozott elképzelésekkel, 
esetleg teljes dizájntervvel érkezik, másoknak pedig 
ő segít kitalálni, hogy milyen legyen a végered-
mény, de a lehetőségek szinte minden eset-
ben korlátlanok.

enyves kezek, fürge ujjak
A könyvkötészet alapjai persze nem 

változnak. Egy kötet két fő részből: a 
táblából és a testből áll, előbbi a borító, 
utóbbi a lapok összessége. A test ragasz-

tott vagy fűzött lehet, az 
első esetben a különálló lapo-
kat ragasztó tartja össze, míg utóbbinál 
ívekből áll a könyv, amiket cérnával erő-

sítenek össze. A cérnafűzés jóval masz-
szívabb, ezt demonstrálandó Eigner 
Gábor a kezébe is vesz egy vaskos 
kötetet, majd egyetlen belső lap-
jánál fogva felemeli a levegőbe 
– és csak a cikk szerzőjének álla 
szakad le, a papír megtartja a 
kilós súlyt. Fűzni ugyanakkor 
nem lehet mindent (az eleve 
ragasztott folyóiratoknál pél-
dául ez az eljárás csak nyaka-
tekert módon alkalmazható), 

és ha kellő gonddal készítik, a ragasz-
tott könyv is tartós tud lenni.

Míg fűzött példányok esetében ívenként haladva öltögeti 
össze cérnával a könyvtestet, a másik változatnál a lapok élét 
ragasztóval kezeli a könyvkötő, majd az úgynevezett fűző-

szövettel rögzíti őket egymáshoz. Az 
eljárás sikere nagyban függ attól, 

hogy milyen a lapok szálirá-
nya. Ha ugyanis nem megfelelő, a ragasz-

tótól a papírok felhullámosodnak, és 
így már nehéz őket egyenletesen egy-
máshoz illeszteni. Teljesen szabályo-
san persze semmiképpen sem fognak 
passzolni, ezért a könyvtestet előző-
leg a mester vágógépbe rakja, amely 

fél tonnás erővel szorítja össze a lapokat, 
hogy ne mozogjanak, és a ragasztott részen 

kívül mindhárom oldalon egyenletesre nyír-
ja a peremüket.

betáblázva
A kész könyvtest a táblához úgynevezett előzéklapok-

kal csatlakozik, amik tulajdonképpen az egyik felükkel a 
test első, illetve utolsó oldalához, a másikkal pedig a táb-

lához ragasztott félbehajtott lapok. Rögzítésük szintén 
kényes eljárás, hiszen a könyv stabilitása nagyban múlik 

rajta. Maga a tábla egy első és egy hátsó merev lemezből, 

Bus András

A modern 
könyvkötészetben 

használt ragasztóknak már
nem sok közük van a köztudatban 

a szakmával társított enyvhez.
A mai anyagok környezetbarát, 

nem gyúlékony 
vegyületek.

A papírok 
szálirányát a könyvkötő 

már ránézésre megmondja, de 
a laikusok is megállapíthatják. Ha 

megnyálazunk a hosszabb és a rövidebb 
széle mentén is egy rajzlapot, láthatjuk, hogy 
az egyik oldalon felhullámosodik – ha pedig

betépjük, megfigyelhetjük, hogy a szálak 
mentén egyszerűen kettészakad, míg 

azokra merőlegesen 
roncsolódik.


