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Kovászneveléstől a kovászos kenyérsütésig 

Összeszedtem logikai sorrendben azokat a legfontosabb bejegyzéseimet, 
amik elengedhetetlenek a kovászos kenyérsütés folyamatának 
elsajátításához. 

Jó, most úgy fogalmazok, mintha a világ egyik legbonyolultabb dolga lenne, pedig egyáltalán nem az, 
pusztán csak egy kis átkalibrálást igényel fejben. Ennyi. Rém egyszerű a képlet, hogyha leesett az a 

bizonyos kő. Addig pedig, mutatom hozzá az olvasnivalót. 

Kovászolni eszméletlen izgalmas. Sok idő ugyan, amin nem a tényleges liszt-víz összekeverését 
értem, mert az csak alig 5 perc a napból, hanem mire összeollózod innen-onnan az infókat. Ezért 
most összefoglalom a kovászkészítés lépéseit, a legfőbb fogalmakat, tippeket, trükköket, hogy 
hamarosan eljussatok Ti is a saját kovászos kenyér elkészítéséig! 

Mi a kovász? 
A kovász hozzáadott ipari élesztő nélkül készül, pusztán a liszt és a víz összekeverésével. Napról 
napra, ahogy erjed, szaporodnak benne a természetes élesztőgombák és a tejsav-, ecetsav 
baktériumok. Az élesztőgombák fogják lazábbá tenni a tésztát. A savteremtő mikrobák pedig a 
jellegzetes kovász íz és aroma kialakításáért felelnek. 

Hogy s mint kezdtem kovászolni?  
 Nálam a folyamat nagyjából eképpen alakult, bemutatom: Az elején megrökönyödtem és 
hangos “úúú de bonyolult ez a kovászolás” felkiáltásokkal konstatáltam a folyamat 
átláthatatlanságát. Utána nem sokkal jött az “Úristen, de gyönyörű kenyereket sütnek vele”. Aztán 
elkezdtem etetgetni a saját kis kovászomat, nevet adtam neki, közben már mindenki kiröhögött, 
még az akkor 11 éves húgom is. Majd az első sikerélmény következett, amikor legelőször sütöttem 
vele…és ekkor már nem értettem, hogy eddig hogy tudtam élni nélküle?! 
 Körülbelül 2016-ig azt se tudtam, mi a kovász és ahol ezt a szót olvastam, rögtön 
kiikszeltem az oldalt, vagy gyorsan visszaléptem azzal a gondolattal, hogy á ez bonyolult, nem 
kezdünk bele ilyenekbe, még az olvasásába sem, nemhogy a megvalósításába. Aztán egyik napról a 
másikra beszippantott a házi kenyér, zsömle és a ciabatta világa és hát.. nagyjából 2017 őszén már 
ott tartottam, hogy kenyérsütős könyvek hevertek a ház minden pontján, konkrétan nem tudtál 
volna leülni a kanapénkra. Azt pedig egyenesen sosem gondoltam volna, hogy egy ilyen kenyeres-
receptes könyv olvasása közben lesírom a szememről az aznapi sminket, mert egészen egyszerűen 
olyan gyönyörű az a mondat. Ennyi. Valahogy kialakul közted és a tésztád között egy szorosabb 
kötelék, belesütöd mindened, az időd és a szíved, szóval tényleg mindened. Így lesz tökéletes! 
 Mert ha kovászolásra adjuk a fejünket át kell programozni a sütésre fordított idő fogalmát. 
Míg egy élesztős túrós batyut kb. 2-2,5 óra megsütni kelesztéssel, dagasztással, sütéssel együtt, 
addig egy kovászos túrós batyunak idő kell. A tényleges munka körülbelül ugyanannyi, mint az 
élesztőssel, csak a munkafolyamatokat szabdaljuk szét szinte napokra. Minden apró mozzanat, 
legyen az egy hajtogatás, vagy egy reggeli etetés, egy tökéletes egész része lesz egyszer.  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A legelső kovászpalántámnak 2016 májusában kezdtem neki, ami megfelelő infó és hozzáértés 
hiányában full ecetszagú lett (utólag: valószínű csak éhes volt), így a kukában landolt, ezzel együtt 
a lelkesedés mosolya is leolvadni látszott az arcomról. De nem adtam fel, nyáron volt még egy 
próbálkozásom kovász-ügyben, ami sajnos ciki, de hasonló sorsra jutott, mint az elődje. Viszont 
2017 novemberére SIKERÜLT. Életben maradt a No.3 próbálkozásom! 

Neveljünk kovászt! 
A kovászos kenyérsütés legelső lépése a kovásznevelés. Na már most, hogyha szerencsések 
vagyunk, akkor persze ismerősök útján is beszerezhetjük, de hogyha nincs közelben hasonló opció, 
vagy nagyon elvetemültek vagyunk, mint annak idején én is, hogy mindent az alapoktól 
szeretnénk magunk készíteni, akkor nevelhetünk magunknak saját mikroorganizmus tenyészetet, 
bár tény, hogy ez pepecsebb és időigényesebb (körülbelül 8 nap) de a mellünk utána azért kicsit 
büszkén dagad, hogy ezazz megcsináltuk és saját kovásszal vágunk bele a legelső, saját, kovászos 
kenyerünk megsütésébe! 

I. Kovásznevelés eszközei 
– grammra pontos digitális mérleg 
– 2 db ugyanakkora befőttesüveg – kb 600 ml-es 
– BL80 búzakenyérliszt (fehérjetartalma 13g körüli – oldalt tudod megnézni a kalóriatáblázatnál. 
Én Gyermelyit használok, talán annak a legmagasabb a fehérjetartalma a ker. forgalomban 
könnyen beszerezhető lisztek között.) 
– RL190 teljes kiőrlésű rozsliszt 
– 2 db befőttes gumi 
– szénsavmentes ásványvíz (csapvíz is jó, de ha túl klóros, akkor vagy öntsünk ki 1 dl-t egy 
pohárba 1-12 órával az „akció” előtt) 
– téli kötött sapka ha esetleg túl fázós lenne a kovászunk 

II. A kovásznevelés lépései 

1. A befőttesüvegek súlyának meghatározása 
A befőttesüvegeket lemérem és felírom egy cetlire a pontos súlyt, vagy ráírom alkoholos filccel. 
(Nekem az egyik 327g a másik 341g.) Ez azért fontos, mert a későbbi etetéseknél a kovász súlya így 
határozható meg pontosan, mert ha ráteszem a kovásszal teli üveget a mérlegre és kivonom belőle 
az üveg súlyát, akkor pontosan megkapjuk a kovászkánk grammra pontos súlyát. 

2. Befőttesüvegek fertőtlenítése 
Az első nap csak az egyik üvegre lesz szükségünk.Az üvegeket először tisztítószerrel elmosogatom, 
jól leöblítem, majd forrásban lévő vízben megforgatom 1-2 percig, majd külön a tetejüket is. Ezt az 
első két kovászomnál nem alkalmaztam, nem is lett jó vége. Ugyan nem biztos, hogy emiatt, de 
tényleg jobb azt a kis lábas vizet felforralni és megforgatni benne az üveget.  
 Már csak azért is, hogy átmelegedjen kellően, mert a kovászpalánta szereti a 25-26 fok 
körüli meleget, a páradús környezetet és jó, hogyha az etetések között huzatmentes helyen 
tartjuk.  Ááá hát nincs is sok igénye! Viszont ezekre az első pár napban kifejezetten fontos 
odafigyelni.  
 Én úgy oldottam meg, hogy téli sapkába tettem a befőttesüveget, majd betettem napközben a 
mikróba (persze szigorúan kikapcsolt állapotában). Vagy mondjuk bugyoláljuk be egy 
konyharuhába és tegyük be egy ritkán nyitogatott konyhaszekrénybe. Ha így sem indulna be 24 óra 
múlva, vizet forralok a mikróban és a forró víz mellé beteszem a sapiban lévő kovászt. 
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3. Kovászkezdeményke kikeverése - első nap 
 Tehát miután megmértük, elmostuk és átforraltuk üvegünket, mérjünk bele 15 g teljes 
kiőrlésű rozslisztet és 15 g BL80 búzakenyérlisztet. Öntsünk bele 30 ml kézmeleg vizet és keverjük 
össze egy fakanál végével. Közepesen rácsavarjuk a befőttesüveg tetejét, belehúzzuk egy téli 
sapkába, vagy konyharuhába bugyoláljuk, és 24-36 órán át érni hagyjuk. Nem nyitogatjuk, nem 
piszkáljuk. 

 Teljes kiőrlésű rozsliszt: a rozs természetes módon nagy létszámú élesztőgomba- és 
baktériumtenyészetet tartalmaz. Mindemellett a benne lévő cukrok (pentozánok) és enzimek fokozzák a 
tésztaérés folyamatát, azaz több cukrot képesek előállítani az élesztőgombák számára. 
 BL80 búzakenyérliszt: Fehérjetartalma 13g körüli, ezt oldalt tudod megnézni a kalóriatáblázatnál. 
 Víz: a legelső pár napban szénsavmentes ásványvizet használjunk, vagy csapvizet, amit pár órával 
előbb kiengedtünk és állni hagytunk, hogy a klór elpárologjon belőle. 

4. Kovászetetés - második nap 
Készülj fel rá lelkiekben, hogy baromira büdös, kellemetlen szagú ilyenkor. Ha 24-36 óra múlva 
apró buborékos, és kicsit savanykás, jellegzetes szagú, akkor elfogyasztotta a lisztet és éhes, tehát 
etetni kell. 

Előveszem a másik, üres befőttesüveget és beleteszek, majd a fakanál végével csomómentesre 
keverek benne: 
– 30 g másik üvegből áttett kovászkezdeményt 
– 30 ml kézmeleg vizet 
– 15 g teljes kiőrlésű rozslisztet 
– 15 g BL80 búzakenyérlisztet. 
Lazán rácsavarom a befőttesüveg tetejét. Konyharuhába bugyolálom és beteszem egy ritkán 
nyitogatott konyhaszekrénybe.  
 A tegnap bekevert üvegben lévő kovikezdemény FÖLÖSLEG elvileg kuka (30g), bár nekem a 
szívem szakadt meg minden egyes grammért, szóval néha felhasználtam például muffinba, 
palacsintába, gofriba, nokedlibe, vagy bármilyen éppen aktuális kelt tésztámba. 

5. Harmadik-negyedik nap kovászetetései 
Ezek a legkritikusabb napok. Ekkor kezd érni igazán, mostanra fogynak el a lúgos közeget kedvelő, 
pici mikroorganizmusok, savasodni kezd, viszont a savas közeget kedvelő pöttömök még nagyon 
kevesen vannak ilyenkor. Szóval ezért a kis pangás. Türemlesnek kell lenni. Éppen átáll. 

Ismét alkalmazzuk a költöztetéses megoldást és minden ugyanaz, mint tegnap. Üres 
befőttesüvegbe átteszünk 30 g kovit és hozzákeverünk: 
– 30 ml langyos/kézmeleg vizet 
– 15 g teljes kiőrlésű rozslisztet 
– 15 g BL80 búzakenyérlisztet. 
A másik üveg tartalma (60 g) fölösleg. 

Ha esetleg valami nem lenne oké, akkor az egyik életmentő trükk az lehet, ha marad ugyanabban a 
befőttes üvegben a lelkünk és 60 g fölösleget kiveszek és a mardék 30 grammot etetem. Tehát nem 
költöztetem.  
- Vagy, nem 1:1:1 hanem 1:2:2 arányban etetem (15 g kovi, 30 ml víz és 15 tk rozs, 15 BL80). 
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6. Az ötödik naptól a nyolcadik napig, az érett kovász születéséig 
Oké, innentől azt javaslom, hogy figyeljük a szintemelkedést, kövessük befőttes gumival és látni 
fogjuk, hogy mikor áll meg az emelkedés folyamata, plusz az is látható és mérhető lesz, hogyha 
elkezd az emelkedett szint összeesni. Ekkor kell megetetni, ezt az állapotot nevezzük éhségnek 
nála. Itt már lehet, hogy napi 2 etetésre is szükség lesz. Ahogy telnek a napok erősebb és erősebb 
lesz a kovászunk, egyre szálasabb, tömörebb textúrát mutat. 

Mikor süthetek már vele?! Nagyjából a 8. napon, amikor a legaktívabb, legmagasabb a szintje, 
vízpróbát végzek. Kis pohárba vizet teszek és egy nedves kávéskanállal 1 kis adag érett, 
felfutott kovászt belehuppantok és hogyha fennmarad a víz tetején, mint egy felfújt úszógumi, 
akkor már készen áll a sütésre! 

III. Kovásszal az élet, kovászgondozás 
Adott a kis üvegcsénkben 90 g kovász, ő lesz az anyakovászunk. Válasszunk neki egy szép kis 
befőttes üveget, elég csak egy 2 dl-es csinoska. Nem igazán kell többet tartani belőle itthon, 
legalábbis nekem fixen mindig csak 50-60 gramm van bent a hűtőben és én ebből szoktam sütés 
előtt 24 órával kivenni 5, azaz öt kis grammot, amit a kenyérsütéshez feletetek.  

Tehát fogjuk a 90 g kis kovászunkat és egy másik befőttes üvegbe vegyünk ki belőle 5 grammot, az 
anyakovászt, tehát a maradék 85 grammot tegyük be a hűtőbe. Tök jól ellesz, én nem szoktam 
etetgetni hetente/kéthetente (ugyan javasolják) de nálam van, hogy havonta, vagy amikor már 
csak egy kis kaparék van az alján, akkor etetem meg, hogy több legyen benne. Ezt nyilván sosem 
szabad nullára pakolni, mindig maradjon benne egy kicsi, ő az anyakovászkirálynő, a legnagyobb 
kincsünk.   

Kovászos kenyér recepteket itt találhattok:  
https://smuczerhanna.com/2019/06/26/kenyereim/ 
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