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Vitaminbomba ínyencség - nem csak gourméknak
A cukkini (Cucurbita pepo var. giromontiina) a tökfélék (Cucurbitaceae) családjába tartozik, és
eredetileg Dél-Európából származik. A kiskertekben is sikerrel nevelhető fajtáinak választéka ma már
óriási, a legtöbb fajtát Olaszországban és Franciaországban termesztik.
Ez a zöldségféle egynyári, a vaskos, hosszú üreges levélszárak és virágos hajtások egy erős
főhajtásból eredve sűrű, bokros növényt alkotnak. Feltűnő, nagy méretű csésze alakú sárga
virágokat hoz. A cukkini egylaki, azaz egy növényen a hím és női virágok is megtalálhatók.
A hím virágok vékony, hosszú száron, míg a nőivarú virágok rövid száron helyezkednek el. Ez utóbbi
sok fajtánál a már érőfélben lévő termésen is rajta marad egy ideig.
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A termés nagy víztartalmú, héja a sárgától a fehér csíkoson keresztül a sötétzöldig változatos színű
és formájú lehet, súlyuk akár az öt kilogrammot is elérheti.
A cukkini a napos vagy félárnyékos helyet kedveli, tápanyagban gazdag, laza és humuszos talajt
igényel.
A magot jellemzően áprilisban kell 4-8 centiméteres cserépbe vagy tőzegkockába vetni. Nagyjából
egy hét alatt csíráznak ki 20 Celsius fokon. A szabadba ültetni csak a fagyos szentek után május
közepétől szabad, ekkor akár helyre is vethetjük 80 x 80 vagy 100 x 100 centiméteres térállásba.
Nem érdemes túl sok magot vetni, mivel egy négytagú család szükségletét mindössze néhány
növény is lefedi.
Tápanyagigényes növényként megfelelő tápanyagellátásra van szüksége, ezért már az ágyás
előkészítésekor érdemes három-öt liter érett komposztot a talajba forgatni. A cukkinit rendszeresen
kell öntözni is, ha ez elmarad, a termés deformálódhat, és keserű íze lehet.
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A cukkini termesztése során előfordulhat, hogy a termés nehezen köt, ennek a rossz beporzás az
egyik oka. A cukkini kezdetben hím virágokat hoz, majd a hőmérséklet emelkedésével együtt egyre
nagyobb számban jelennek meg a nőivarú virágok, ezek azonban hamar lehullanak a növényről.
Problémát jelenthet az is, hogy magas hőmérsékleten a pollen veszít a
termékenyítőképességéből, esős napokon a magas páratartartalom miatt a pollen összetapad.
Ideális esetben a növények az ültetés után hat-nyolc héttel termőre fordulnak, és hetente 4-6 darab
termést is érlelnek.
A legjobb, ha a zsenge cukkinit 18-20 centisen már leszedjük, mert a nagyra növő termések sokszor
túl szivacsosak vagy túl nahy a nedvességtartalmuk.
Nagyon változatos és egészséges, finom fogások készíthetők a cukkini terméséből. Főzeléknek,
grillezve, rántva és töltve is ízletes. Kevesen tudják, hazánkban nincs is nagyon hagyománya,
de a cukkini virágokból is egészen különleges és mutatós ételek készíthetők:
leggyakrabban ricottával töltve, és vékony sörtésztába mártva sütjök meg, de egyszerűen pizzára
halmozva, vagy salátába feldarabolva is finom lesz. Mind a hím és mind a női ivarú virágok
fogyaszthatók.
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