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Dinnye őrület
Írta: Sayuu

A görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári 
gyümölcsünk, vagyis inkább zöldségünk, ami az 
augusztusi hőségben jólesően oltja a szomjun-
kat és nem utolsósorban rengeteg vitamin és 
ásványi anyag is megtalálható benne. Ez az édes 
húsú csoda Japánban is nagy népszerűségnek 
örvend, és hát a japán kreativitást sem hagyja 
hidegen.



Ha japán nyár és tengerpart, akkor az 
úszógumi és a röplabda mellett szinte 
elmaradhatatlan kelléknek számít a gö-
rögdinnye is a jó szórakozás eléréséhez. 
Az animékből már régóta ismert suikawari 
avagy dinnyetörés egy tradicionális, pina-
tához hasonló játék, amely során bekötött 
szemmel próbálják úgy megütni a dinnyét, 
hogy az széthasadjon. Bármilyen hihetet-
len, a suikawarinak lefektetett szabályai 
vannak, amelyet a Japán Mezőgazdasági 
Szövetkezet által létrehozott Japan Sui-
ka-Wari Association 1991-ben fektetett le 
irányadóként. Lássuk is őket:
 - A dinnye és a játékos közötti távolság 
5 méternél több, de ne haladja meg a 7 
métert
 - Az ütő kerülete 5 cm, hossza 1,2 méter 
vagy ennél kevesebb
 - A szemkötő a JSWA által jóváhagyott 
kendő, ezzel biztosítva, hogy a játékos biz-
tosan semmit se lásson

 - A dinnye jól érett helyi dinnye legyen
 - Az időkorlát 3 perc játékosonként
 - Elbírálás: A bíráknak az alapján kell dön-
teniük, hogy milyen szép a két fél között 
létrejött törés. Azoknak a játékosoknak 
jár a legtöbb pont, akik körülbelül egyenlő 
felekre hasítják szét a dinnyét. 
 - Egyéb: A bíráknak legalább 10 dinnyét 
kéne megenniük az adott évben

De persze nem ez az egyetlen, dolog, 
amit a kreatív elmék kitaláltak. Lássunk 
párat:

Minden a forma

Gömbölyű vagy nyújtott gömb és az 
esetlegesen „szériahibás” sérült alak már 
régen nem túl érdekes, ezért pár éve fel-
bukkantak a kocka alakú dinnyék, amik 
szögletességükkel óriási megdöbbenést 
keltettek a vásárló közönség berkeiben. 

Mára ennek a több éves kísérle-
tezésnek az eredménye is kihí-
vóra talált az újonnan létreho-
zott formák kavalkádja mellett. 
Hiszen mostanra a szív alakú és 
a bomba formájú gyümölcsök is 
elkezdték hódító útjukat, előbbi 
csupán háromévnyi tervezést, 
kísérletezést igényelt. Persze a 
jellegzetes kocka alakú dinnye 
sem kapható minden bevásárló 
központban vagy sarki kisbolt-
ban,mivel az alakot meg kell 

fizetni, ez pedig átlagosan akár 15000 
jennel, közelítőleg 33 000 Ft-tal terhelheti 
a pénztárcánkat.

A szív alakú dinnye először 2009-ben je-
lentkezett be a különleges formák sorába. 
A kisebbek ára 20 000 jen (kb.: 45 000,- Ft), 
a nagyobbaké pedig  35000 jen (80 000,-
Ft) körül mozog.

A 2011-es év hozott újabb meglepetést 
ezen gyümölcsök terén, amikor megjelen-
tek a „jinmensuika” (人面スイカ) vagyis a 
fej formájú dinnyék, amikért akár 50 000 
jent (kb.: 110 000,-Ft)is kifizettetnek a kü-
lönlegességre vágyó vásárlókkal.

Akik túlságosan is drágának találnák a 
dinnyényi összegeket, azok számára már 
az interneten is elérhető néhány oktató 
anyag ahhoz, hogyan is készítsük el ma-
gunknak a szögletes finomságot. Íme egy 
közülük:
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1. Válasszunk ki egy akkora dobozt, 
amekkorára a majdani felnőtt dinnyénket 
szeretnénk megnöveszteni, mivel ennek 
az alakját fogja a dinnye felvenni.

2. Szerezzünk egy dinnye palántát. (A 
gyümölcsöt nagyon óvatosan kezeljük, 
mert a növény nem szereti ha mozgatják.)

3. Helyezzünk a legalább egy eltávolít-
ható oldallal rendelkező dobozba a pa-
lántánkat. (Erre a célra általában négyzet 
alakú dobozt használnak, de megfelel 
akármilyen forma, amilyet csak szeret-
nénk, hogy a dinnye végül felvegyen. ) 
Töltsük fel a dobozunkat földdel és gyen-
géden állítsuk bele a dinnyepalántánkat. 
Amennyiben szükséges, adjunk hozzá 
komposztot, talajtakarót.

4. Rendszeresen locsoljuk a növényün-
ket, és figyeljünk oda, hogy elegendő 
fény éri-e. Az állandó locsolás esetenként 
tönkreteheti a dobozunkat, ezért figyel-
jünk oda rá, hogy esetleg cserélnünk kell a 
dobozt egy ép darabra.

5. Aratás: Ha a gyümölcs felvette a kí-
vánt formát és meg is ért, akkor készüljünk 
neki a szüretnek. Nyűgözzük le vele a csalá-
dunkat, barátainkat! Jó étvágyat.

Most pedig evezzünk egy kicsit tá-
volabbi vizekre és nézzük meg, hogy az 
evésen és a játékon kívül még mire is lehet 
használni egy szép nagy dinnyét. 

Dinnye teszi az embert

A nagy meleg következtében egy tajva-
ni apuka úgy döntött, hogy 5 éves kisfiának 
egy kifejezetten lenge és természetbarát 
ruhát készít, hogy ezzel elviselhetőbbé te-
gye a hőséget a csemete számára. A képek 
villámgyorsan elterjedtek az internetezők 
körében is. Persze nem ez volt az első ilyen 
próbálkozás, így összegyűjtöttünk nektek 
pár képet, hogy lássátok mire képes a me-
leg hatására megihletett ember.

segítségével a Joybond nevű cég ötlete 
alapján. A kerekekkel rendelkező kis hűtő-
masinát dinnyeformára szabták és akár az 
autónk cigarettagyújtójának segítségével 
is elláthatjuk kellő energiával. Ráadásul a 
dinnyeszezon végével sem kell elcsoma-
golnunk kis barátunkat, mivel télen a fűtő 
funkcióját kihasználva, akár az ételeink, ita-
laink melegen tartására is alkalmas.
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„...mostanra a szív ala-
kú és a bomba formájú 

gyümölcsök is elkezdték 
hódító útjukat, előbbi 

csupán háromévnyi ter-
vezést, kísérletezést igé-

nyelt. Persze a jellegzetes 
kocka alakú dinnye sem 

kapható minden bevásár-
lóközpontban...”

A dinnye hűtve jó

Mind tudjuk, hogy a dinnye akkor esik 
a legjobban, ha a melegben, jól behűtve 
fogyasszuk. De amikor magunkkal visszük 
a strandra, már nincs olyan könnyű dol-
gunk, ha hűsítőként számítunk rá, hiszen 
ha felvágva tesszük bele a hűtőtáskába, 
jól összenyomódik és mindent eláztat. 
De már erre is született megoldás, a To-
mo-chan névre hallgató hordozható hűtő 



Akiket nem győztek meg ezek a hűsítő 
megoldások, azoknak van egy kevesebb 
kreativitást igénylő ötlet a tarsolyunkban. 
Japánban nyáron nagy népszerűségnek 
örvend a dinnyés pálcikás jégkrém vagyis 
a Suika Bar, ami a nagy kánikulában hatal-
mas számban fogy a boltok polcairól. Ha 
azonban nem akarunk túl sokat költeni a 
feltehetően sok színezéket és cukrot tar-
talmazó finomságra, akkor egyszerűbben 
is magunkévá tehetjük a dinnyés jégkré-
met egy online újság szerkesztőjének öt-
lete nyomán:

1. Fogjunk egy éles kést és szeljünk le a 
kép alapján egy szép darab dinnyét. 

2. Figyeljünk oda, hogy néhány mag 
is benne maradjon, hiszen az eredeti 
Siukawa Barban apró csokidarabok talál-
hatóak, amelyek a magokat hivatottak 
szimbolizálni.

3. Vágjuk be a dinnye héját egy helyen, 
ahová be tudjuk helyezni a pálcikánkat.

4. Tegyük bele egy fagyis csomagolás-
ba, vagy tekerjünk köré egy kis folpackot, 
hogy ne szennyeződjön a hűtőben és ne is 
kenjünk össze mindent, majd hagyjuk leg-
alább 3 órát fagyoskodni a mínuszokban

Akik továbbra is idegenkednek a va-
lódi gyümölcstől, ma azokat sem hagyjuk 
dinnye nélkül, mert a Rakuten nevű inter-
netes bolt kínálatában nemrégiben felbuk-
kant a SuikaBaumkuchen (Görögdinnye 
Fatörzstorta) nevű sütemény. A Japánban 
nagyon népszerű német fatörzstortát, 

amelyet általában gyűrű alakúra készíte-
nek, gondolták újra a készítők és ennek 
alapján hozták létre a majdnem megté-
vesztésig dinnyére hasonlító süteményt. 
Az édesség a Chiba tartományban lévő 
LaSoreiyu pékmestereinek köszönhető és 
a  Okashi no Taiyou cukrászda árulja a Ra-
kutenen keresztül. A tészta rizslisztből ké-
szül a belsejében lévő töltelékként pedig 
görögdinnye ízű mousse került, aminek 
dinnyelé az alapja. Természetesen, hogy 
ne legyen illúzióromboló a sütemény, a 
belsejében a suika bárhoz hasonlóan cso-
kidarabok jelképezik a magokat. A torta 
jelenleg 2 268 jenért, némileg  több mint 
5 000,-Ft-ért rendelhető meg a Rakuten 
honlapján. A süteményt a weboldal szerint 
fagyasztva szállítják ki, majd a szállítást 
követően 1-3 órába a hűtőbe kell helyezni, 
hogy felolvadjon a fagyosságból.

Ha ez sem győzött volna meg min-
denkit, akkor utolsóként Yagumo Dango 
idei szenzációjáról olvassunk el pár sort. 
Az édességgyár idén úgy döntött, hogy 

ők is meglovagolják az édes görögdinnye 
által keltett hullámot, ezért piacra dobták 
a limitált kiadású görögdinnye dangót. Az 
egyes darabok mind egyedileg kézzel ké-
szültek és görögdinnye levét használták 
fel a kívánt íz eléréséért, a magokat fekete 
szezámmag helyettesíti, a külsejét pedig 
csokoládé borítja. Egy csomag 3 pálcika gö-
rögdinnyés dangót valamint 12, a cég által 
gyártott egyéb válogatott ízű darabokat 
tartalmaz. Az édesség népszerűségét jól 
fémjelzi, hogy a piacra kerülését követően 
szinte azonnal elfogyott a teljes kínálat, 
ami nem is követel magyarázatot.

Persze számtalan más ötlet, étel és 
egyéb dinnyével kapcsolatos találmány 
fedezhető fel netszerte Japánnal kapcso-
latban, mi pedig csak a legérdekesebbeket 
emeltük ki. Akinek van kedve, keressen rá 
ezekre, ha pedig mégsem lenne hangu-
latotok hozzá, akkor japán szokás szerint 
sózzátok meg a dinnyéteket, dőljetek hát-
ra és élvezzétek az aktuális animét, man-
gát, ami éppen a kezetek ügyébe került.
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