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Kedves új Kemax-kemence tulajdonos! 
 
 
Örömmel és tisztelettel köszöntjük Önt a Kemax-kemence tulajdonosok és felhasználók 
egyre népesebb táborában. Hálásak vagyunk Önnek, hogy ránk bízta kemencéjének 
megépítését és reméljük, hogy kapcsolatunk nem ér véget búbos kemencéjének átadásával.  
 
Kérjük, hogy ne habozzon felhívni minket, vagy elektronikus levelet küldeni nekünk, ha a 
kemence használata során bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata lenne, vagy abban az 
igen kevéssé valószínű esetben, ha valami garanciális problémája lenne a kemencéjével 
kapcsolatban. Mindenkori elérhetőségünket megtalálja a levélpapír lábjegyzetében, vagy a 
http://www.kemax.hu honlapunkon. 
 
A jogszabályok által előírt garanciát természetesen mi is nyújtjuk Önnek, azonban mi ettől 
többet szeretnénk tenni az Ön hosszú távú elégedettsége érdekében. Az általunk épített 
kemencékre, a honlapunkon olvasható általános szerződési feltételeink szerint örök Kemax-
garanciát biztosítunk. (http://www.kemax.hu/oldal/aszf) Ezt jó szándékkal és önbizalommal 
tesszük, hiszen tudjuk, hogy amit Önnek építettünk, az jó minőségű, tartós és magas 
használati értékű eszköz, amelynek kivitelezése során fél évezredes építési hagyományok és 
népi tapasztalatok vezették a kezünket. 
 
Minden általunk épített kemence egyedi darab és mindegyik a maga sajátos módján - vagy 
formájában, vagy szerkezetében, vagy mindkettőben - őriz valamit a gazdag kárpát-
medencei főzőhely kultúra elemeiből és gazdag néprajzi hagyományainkból.  Ha többet 
szeretne megtudni a témáról, jó szívvel ajánljuk Sabján Tibor: A búbos kemence című 
munkáját, amely véleményünk szerint rendkívül alapos és hasznos forrásmű. A könyv 
jelenleg is elérhető több könyváruházban, akár az Interneten át is megvehető. 
(www.alexandra.hu, www.bookline.hu)  

 

Garancia, 
Beüzemelési utasítás, és 
Használati útmutató 
 
 
 
Elülső, és/vagy hátulsó kéményes, 
duplafalú, kültéri búbos kemencéhez  
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AZ ELSŐ HASZNÁLATBAVÉTEL SZABÁLYAI, A KEMENCE BEÜZEMELÉSE 
 
Ugyan törekedtünk arra, hogy a körülményekhez mérten már kiszárítva adjuk át búbos 
kemencéjét, azonban ez fokozatos kiégetés nélkül lehetetlen, ezért Önnek is különös 
figyelemmel kell a kemencét üzembe helyezni. 
 
Az Ön kemencéje nagy tömegű, dupla falú, vastag hővezető, hőszigetelő és hőtartó réteg 
kombinációt tartalmaz, melynek megépítése során nagy tömegű víz került a kötőanyagokkal, 
illetve a beépített anyagok nedvességtartalma miatt a kemence testébe. Egy nyáron épülő 
kemence esetében ez kisebb probléma, mert a levegő relatív páratartalma alacsonyabb, a 
környezeti hőmérséklet magasabb, aminek következtében sokkal gyorsabb a páraleadás és 
száradás. 
 
Javasoljuk, hogy fokozatosan, igen kis tüzeket rakva, naponta növelve az elégetett fa 
mennyiségét, legalább egy héten, vagy akár tíz napon át is fűtsék a kemencét és közben ne 
zárják le a tűzteret, hogy a folyamatos égés, az égéstér oxigén ellátása biztosítva legyen és a 
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szárító hatás jobban érvényesülhessen. Ez nem folyamatos, éjjel-nappali tüzelést, hanem 
naponta növekedő hőterhelést jelent, bár ideális esetben a folyamatos, növekvő erejű tüzelés 
jobb lenne, mint a szakaszos. Viszont a szakaszos is jobb, mint a hanyag folyamatos, amikor 
valaki csak rádob egy jó nagy adagot este tízkor, hogy ne legyen vele gondja. Véleményünk 
és tapasztalatunk szerint a rossz folyamatos tüzeléstől jobb a felügyelt, kontrollált szakaszos 
fűtés, mikor a megfelelő odafigyelés biztosított.  
 
Erre azért van szükség, mert az igen vastag, nagytömegű szerkezetben lévő nagymennyiségű 
víz, gyors és korai nagy hőterhelést jelentő felfűtés esetén nem fokozatosan párologna el, 
hanem akár nagyobb mennyiségű gőzt termelve, szerkezeti sérüléseket, repedéseket, extrém 
esetben a kemence test izolált üregeiben "robbanást" is okozhatna. Nem egy olyan esetet 
láttunk, mikor a helyi mester által átadott kemencét a boldog tulajdonos még aznap délután 
jól bedurrantotta, mire a kemence az első nap estére már három darabra repedt. Ez sajnos 
javíthatatlan sérülés, csak a test bontásával és újra építésével korrigálható, tehát 
mindenképpen elkerülendő. Kérjük, erre figyeljenek oda. 
 
A kifűtéshez csak száraz keményfa felhasználásást javasoljuk. (akác, tölgy, bükk, cser, 
gyertyán) Gyantás fenyő, műanyagok, festett karton, fahulladék, stb. a kemencében történő 
égetése a kemence károsodásához, káros anyagok lerakódásához és a kemence használati 
értékének csökkenéséhez vezet! 
 
A fentiek szerinti indító kifűtés után, a kemence készen áll a használatra. Ha mindezeket 
követően több hűvös, nedves hónap telne el a kemence újbóli használatba vételéig, az első 
sütésig (pl. hosszú nedves-párás téli szezon), akkor újra indokolt egy-két nap óvatos szárító 
fűtéssel indítani. 
 
Mi magunk is minden elvárható segítséget megadunk a szakszerű üzembe helyezéshez. 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
A kemencét minden használat előtt célszerű gondosan kitakarítani.  
 
Javasoljuk, hogy ezzel foglalkozó kereskedésekben szerezzenek be különböző eszközöket, 
melyekkel a kemence könnyebben karban tartható. Ilyen lehet pl. egy hosszú nyelű, lapos 
fém véggel ellátott eszköz, ami leginkább egy a régi kőművesek által használt kézi 
malterkeverőre hasonlít. Ennek segítségével könnyen, messze a tűztérbe nyúlva el tudják 
távolítani a parazsat, ki tudják húzni a törmeléket, de edények igazítására is használható. Mi 
magunk, saját kemencékhez a sima malterkeverőt használjuk, de ettől léteznek igényesebb 
megoldások. Javasolt még egy hosszú nyelű, lapos fémvégű, lapátszerű eszköz, illetve egy 
villás végű másik, mellyel edények igazíthatóak, ki-, és behelyezhetőek, valamint a parázs is 
kezelhető. Nagyobb fémvödör a parázs eltávolításához, illetve agyagedények gurítására 
szolgáló célszerszámok is szükségesek lehetnek. Hasznos eszköz egy barkácsáruházakban is 
kapható, magasszárú azbeszt kesztyű, ami könyökig védelmet nyújt, mikor benyúl a 
kemecébe. A meleg elemek, különösen a forró ajtók komoly sérülések forrásai lehetnek.  
Az alábbi képen néhány hasonló eszköz egy sajnos azóta eltávozott jóbarát készletéből. 
 

 
 
A dupla falú kemencéink nagyon jó hőtartó és hővisszasugárzó képességgel rendelkeznek, 
viszont ennek az ára a hosszú felfűtési idő, hiszen minden hőtároló rétegnek tökéletesen át 
kell melegednie a használat előtt. Egy jó duplafalú kemence, egyszeri jó felfűtés után, akár 
még másnap reggel is alkalmas lehet egy tepsi kacsacomb, vagy oldalas megsütésére! Ehhez 
persze minimálisan 4-5 órán át tartó, száraz kemény fával történő felfűtés szükséges, hogy 
az összes hőtartó réteg jól áthevülhessen (üveg, kvarchomok, tégla és agyag falazat, stb.) és 
mint egy hőakkumulátor, visszaadhassa az eltárolt hőenergiát. 
 
Minden kemence egyedi a hőfizikája tekintetében is, bárki bármit mond, egyetlen darab sem 
alkalmas arra, hogy kiszámított, receptkönyv szerinti pl. 180 C fokot biztosítson, csak annyit 
és csak annyi ideig, mint a recept szerzője írja. Ezen a régiek csak nevetnének, hiszen a 
hagyományos kemencékben nem voltak hőmérők, kemencében kenyeret sütő nagyapánk 
pontosan tudta, hogy meddig kell fűteni, mikor kell abbahagyni, mikor kell kivenni a 
parazsat, mennyit kell várni utána, mikor teheti be a kenyeret és mikor veheti azt ki. És a 
végeredmény? Azóta sem ettünk olyan jó és tartós kenyeret, mint amit az öreg csinált, 3-5 
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kilósak voltak és egy hét múlva is olyan friss, mint a mai. Mi volt a titka? A gyakorlat és a 
tapasztalat. Minden kemencét ki kell ismerni a gazdája által. 
 
Mi ugyan elhelyezünk egy a tűztérbe lógó végű, bimetál (azaz két fém eltérő hőtágulási 
elvén) működő hőmérőt, de arra biztatjuk, hogy inkább a tapasztalatának, mint a hőmérőnek 
higgyen. Egy kemence térben nagyon komplex hőáramok vannak a sütés alatt, más a 
sütőlapon át alulról érkező hőmérséklet és a hőátadás jellege is, hiszen itt az edény nagy 
felületen közvetlenül érintkezik a sütőlappal, és más a tűztér felső részén, ahol a levegő, 
mint közvetítő közeg adja át a hőt az edénynek, vagy közvetlenül a készülő ételnek. A 
behelyezett hőmérő csak viszonylagos és pillanatnyi értéket mutat azért is, és nemcsak azért, 
mert csak a levegő hőmérsékletét méri, de azért is, mert ha pl. parázs marad a tűztér 
hátuljában, ami bizonyos ételek esetén indokolt, akkor a felszálló hő sokkal magasabb 
hőmérsékletet eredményez a bimetál alatti parázs miatt, mint a tűztér elején lévő valós 
hőmérséklet. Más oldalról közelítve, hiába mutat a hőmérő a légtérben 220 C fokot, a 
hőtartó réteg lehet, hogy még csak 140 fokos, ezért a felfűtést soha ne a hőmérő, hanem a 
felfűtési idő szabályozza. A felfűtés alatt javasolt a hőmérő hüvelyből való kihúzása is, mert 
300-350 C fok fölött károsodhat a bimetál, amit a felfűtési idő végén a hőmérő 
visszahelyezése követ. 
 
A legfontosabb soha nem a pillanatnyi hőmérséklet mérése, hanem a kemence hőgörbéjének 
az ismerete, ami a kemence "jelleme". Ez nem más, mint a teljes felfűtés után, azonos 
időközönként mért hőmérséleti adatok ábrázolása egy vízszintes időtengelyen. A hőgörbe 
annál laposabb (elnyújtottabb), azaz annál tovább használható a kemence újabb felfűtés 
nélkül, minél hosszabb volt a felfűtési idő, és annál meredekebben esik, minél rövidebb volt 
a felfűtési idő. Ez a kemence alapvető tulajdonsága, ami nem mérhető egy méréssel, csak 
több felfűtés árán szerzett tapasztalattal.  
 
Minden kemencének van persze egy maximális felfűtési ideje, ami fölött már nem érdemes 
tüzelni, mert nem nyújtja meg a kihűlési hőgörbét. Tapasztalatunk alapján, a nagy tömegű 
duplafalú kemencék esetén, mint az Öné, az optimális felfűtési idő, ami a leghosszabb 
hőgörbét eredményezi, az valahol 4 és 5 óra között van! Ettől persze lehet rövidebb ideig is 
felfűteni, ez azonban rövidebb készenléti időt eredményez majd, illetve ilyen esetben 
parazsat lehet hagyni a tűztér hátsó felében a sütési idő megnyújtása érdekében. 
 
A használat során azt is ki kell tapasztalniuk, hogy a felfűtés végeztével mennyi időt kell 
várni ahhoz, hogy ételt lehessen a kemencébe tenni. Egy gyors sülésre szánt, már pácolt 
csirkecomb hamarabb tehető be, mint a lassabb, min, 40-50 perces sütésre szánt házikenyér, 
vagy pl. a 4-6 órás sütésre szánt szilveszteri malac. Minden új kemence tulajdonos eléget 
néhány adag ételt mire megtapasztalja a helyes arányokat, erre nincs előre megírható recept. 
 
KONKRÉT HASZNÁLATI PÉLDÁK 
 
- Ebéd vendég esetén kezdjük a felfűtést előző késő este és hagyjunk nagy parazsat a 
kemencében, reggel csak rövid rátüzeléssel, vagy akár a nélkül kezdhetjük a sütést. 
 
- Vacsora vendég esetén keljünk korán és fűtsük fel a kemencét kora reggeltől. 
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- Felfűtéshez húzzuk ki a hőmérőt a hüvelyéből és tegyük biztonságos helyre. Felfűtés 
alatt bent felejtett hőmérő meghibásodhat. Általában 500 C fokig kalibráltak, de nem 
célszerű 300-350 C fok fölötti használatuk. A hőmérőt a felfűtés végeztével, a parázs 
eltávolítása után helyezzük vissza a hüvelyébe. (A hőmérőt téli időszakban sem javasolt a 
hüvelyében hagyni, kemény fagyok esetén a nulla fokig kalibrált hőmérő károsodhat.) 
 
- Kemencébe csak száraz kemény fát használjon! A legjobb a két éves, szabadban, tető 
alatt szárított keményfa (akác, bükk, cser, tölgy, gyertyán). Kemencébe mi az akácot 
szeretjük a begyújtáshoz, de a hosszabb és erősebb parazsat ad a bükk és a tölgy, tehát ebből 
teszünk rá a felfűtés második fázisában. Nem ropog olyan szépen, mint a sárga belsejű akác, 
de több hőt ad le és hosszabban ég, igaz, hamuja is több marad. 
 
- Felfűtés (elülső kéményes): A felfűtést kezdjük keményfa gyújtóssal, a tűztér egyik 
oldalára rakott kis tűzzel. Azért az egyik oldalra, hogy a füstáramlat megindítson egy 
légmozgást a dongaboltozat íve mentén és kapjon elég oxigént a tűztér. Akkor jó a 
begyújtás, ha az első lángnyelvek körbenyalják a dongaboltozat tetejét, ellenoldal felé 
történő (hő)légáramlást indítva. Felfűtés alatt a belső ajtó (tévő) nyitva van! Ez nagyon 
fontos azért, hogy a füstáram távozni tudjon a kémény nyílása felé. Ahogy egyre nagyobb 
parazsunk keletkezik, helyezzünk fokozatosan egyre nagyobb darab fákat a parázsra. Ahogy 
nő a parázs magassága, fokozatosan terítsük szét úgy, hogy lehetőleg előbb-utóbb takarja az 
egész sütőlapot. A cél nagy, vastag, parázsló tűz kialakítása, ami a megadott ideig táplált és 
a kemencében marad. A felfűtés vége felé már ne tegyünk újabb fát a tűzre, hagyjuk, hogy a 
teljes mennyiség parázzsá alakuljon, mint ahogyan a mellékelt illusztráció is mutatja. 
Hasznos, ha ebben a végső, parázs fázisban le tudjuk zárni a kemencét egy órára a felfűtés 
végén. 
 
- Felfűtés (hátulsó kéményes): A felfűtést kezdjük keményfa gyújtóssal, a tűztér közepére 
rakott kis tűzzel. Ha van pillangószelep, vagy tolózár, az nyitva van. A légáramlat az ajtó 
felől a kémény irányába húz. Akkor jó a begyújtás, ha az első lángnyelvek már a légáram 
irányába mozdulnak, jelezve, hogy megindult a huzat a kémény felé. Felfűtés alatt az ajtó 
szellőzőrácsa nyitott, kis résnyire akár az ajtó is nyitva lehet! Ez nagyon fontos azért, hogy a 
füstáram távozni tudjon a kémény nyílása felé. Ahogy egyre nagyobb parazsunk keletkezik, 
helyezzünk fokozatosan egyre nagyon darab fákat a parázsra. Ahogy nő a parázs magassága, 
fokozatosan terítsük szét úgy, hogy lehetőleg előbb-utóbb takarja az egész sütőlapot. A cél 
nagy, vastag, parázsló tűz kialakítása, ami a megadott ideig táplált és a kemencében marad. 
A felfűtés vége felé már ne tegyünk újabb fát a tűzre, hagyjuk, hogy a teljes mennyiség 
parázzsá alakuljon, mint ahogyan a mellékelt illusztráció is mutatja. Hasznos, ha ebben a 
végső, parázs fázisban le tudjuk zárni a kemencét egy órára a felfűtés végén. 
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Begyújtáshoz használjon barkácsáruházban kapható gyújtó pogácsákat, soha ne 
locsoljon a kemencébe grill begyújtó folyadékot, vagy egyéb folyékony aromás éghető 
anyagot! Ez tűz- és robbanás veszélyes, balesetet okozhat és károsítja a kemencéjét, hiszen az 
aromás vegyületek kellemetlen szaga nemcsak a falakat infiltrálja, hanem még az ételek 
aromáját is elrontja. Mi a papír gyújtóst sem tartjuk a legjobb megoldásnak, pernyét képez, 
szemetel és gyorsan elég, miközben alig ad le hőt, ezért e helyett is a hosszabban égő, a száraz 
gyújtóst önmagában is lángra lobbantó begyújtó pogácsákat ajánljuk. 

 
- Ha van türelem és idő, az első néhány felfűtés végeztével és a hőmérő visszahelyezése után 
célszerű 30 percenként leolvasni a hőmérőt és legalább 24 órán át rögzíteni az mért 
hőmérsékleti értékeket. Ebből kirajzolódik majd a kemence hőtechnikai teljesítménye. 
Ideális esetben az első hőgörbék üresjáratban készülnek, azaz a kemence ajtajának 
nyitogatása nélkül, továbbá az igazán informatív hőgörbe kb. a harmadik teljes felfűtést 
követő időszakban készíthető el, mikor már abszolút száraz a test és a párologtatásra elvont 
hő nem torzítja a teljesítmény görbét.  
 
- A felfűtés végeztével, ki kell várni azt az időintervallumot, amely a kemence sütési 
hőmérsékletre történő visszahűlését lehetővé teszi. Ez általában valahol messze 300 C fok 
alatti légtér hőmérsékletet jelent, legtöbb esetben a 220-260 C fok tartományban. 
Tapasztalatunk szerint, egy nagytestű és jól felfűtött kemence, a felfűtése, lezárása és a 
parázs eltávolítása után 1-3 órával éri el a sütési tartományt. 
 
- Ha olyan ételt készítünk, ami puhítás után lepirítást is igényel, akkor javasoljuk fedő, vagy 
alufólia takarás elhelyezését az első, párolási, puhítási fázisban, majd a végén a fedő, vagy 
fólia eltávolítását. Illusztrációink néhány saját készítésű kemencés étel képei, különböző 
fázisokban. (Kemencés rakott krumpli pirított sajttal és szalonnával, Malacsült sörrel és 
szalonna zsírral locsolgatva, Kacsasült egészben, hasában almával és mangalica szalonnával, 
Kemencés kacsacombok fokhagymával bolondítva, Házikenyér kemencében, kovásszal, 
ahogy nagyapó sütötte, Kemencés szilvás lepény) 
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Szívből kívánjuk, hogy teljen sok örömük az új Kemax-kemencéjük használatában! 
 
Egy jó kemence könnyen családtaggá válik, ott van a téli estéken a házban, nyári estéken a 
kertben, melegével és ételével erősíti a családi és baráti kötelékeket, segíti az emberi 
kapcsolatok kialakulását és erősödését. 
 
Töltsenek sok szép estét és napot a kemencével, élvezzék a társaságát, pihenjenek jókat a 
társaságában. 
 
 
Üdvözlettel, 
       
 
   
 

 
 
 
 

 Kocséri Péter 
 ügyvezető igazgató        
 
 
 
 
 
 

 




