
Sok könyvtárost ismerek, aki nemcsak
olvasni szeret nagyon, hanem fõzni is.
Akadnak aztán blogoló könyvtárosok is,
egyre többen. Csak egyvalakirõl tudok
azonban, aki olvasni (írni), fõzni és blo-
golni úgy szeret, hogy gasztroblogot ve-
zet: õ Draskovich Edina, az Országgyû-
lési Könyvtár munkatársa, aki Saját levé-
ben címmel, Egy gasztrokalandor
naplójából alcímmel írja feljegyzéseit
már 2008 óta.

A felgyülemlett anyagból aztán az
Artemisz Kiadó gondozásában kötet is
született. A mostanában elszaporodott,
hatalmasra nõtt, csupa kép albumokkal
szemben – amelyek sajnos a gyerekköny-
vek között is egyeduralomra törnek, de
az már egy másik írás témája lehetne, ho-
gyan lehet egyetlen kifacsart klasszikus
mesébõl, bugyuta képekkel, csillivilli,
méregdrága kötetet kiadni – Draskovich
Edina könyve jól kézbe vehetõ, akár
zsebben magunkkal hordható. Ami azért
nagyon jó, mert ezt a kötetet gyakran
fogja elõvenni mindenki, aki egyszer be-
lekóstolt. Nem szakácskönyvet kap
ugyanis az, aki megvásárolja, nem csu-
pán recepteket, sõt, kevésbé azokat, sok-
kal inkább hangulatokat, életérzést, fi-

nom, kissé szatirikus stílusban írt gondo-
latokat a világról, természetrõl, mûvé-
szetrõl és persze finomabbnál finomabb
ételekrõl. Olyan áthallásokkal, mint a
mézeskalács (Jancsi, Juliska és a boszor-
kány mézeskalácsa) apropóján íródott
következõ részletben: „A szerzõk közül
az egyik Grimm fivér eredetileg jogász-
nak készült, de a híres jogtudós Savigny
professzor kirúgta valamelyik vizsgán, és
azt mondta neki: ön, amíg szóból értek
én, nem lesz jogász e féltekén. A jurátus-
hallgató erre azzal vágott vissza, hogy se-
kély e kéj, én egész nemzedékeket fogok
mesékkel traktálni…”

Persze a receptek sem megvetendõek,
tanúsíthatom. Ezt a bizonyos mézeskalá-
csot magam is kipróbáltam már, és nem
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csak azt, mert kedvet kaptam a többihez
is. Ami azért nem okoz különösebb ne-
hézséget, mert ez a könyv abban is kü-
lönbözik a mostanában divatos szakács-
könyvektõl (és a blogok nagy részétõl),
hogy a mi könyvtáros-gasztroblogger
szerzõnk normális, bármelyik piacon be-
szerezhetõ, saját kertben, teraszon vagy
az ablakba helyezett cserépben nevelhetõ
alapanyagokból fõz. Csupa olyasmit,
amit a legtöbben nagyon szeretünk: „Az-
tán jön a hétvége, érkezik néhány mák-
függõ vendég, akiknek elég a pálya-
udvaron odasúgni, hogy mi hûl éppen
odahaza a nagytepsiben, mire átszelle-
mült arccal kimondják a szent szót:
»mááááákos!« Az pedig fellebeg a hatos
vágány peronja fölé, onnan a szél hátán
az utastájékoztató tábla magasságába, s
miközben a galambok alázatosan utat
nyitnak neki, nyílegyenesen megcélozza
az autóparkolót. Barátaim pedig úgy
igyekeznek utána, hogy alig érem utol
õket. Pedig nálam van a slusszkulcs.”

A felelõs szerkesztõ, Zsubori Ervin,
így jellemzi elõszavában: „A gasztroka-
landor élete kész regény. De minimum
blog. Elõéletébõl bármikor elõbukkanhat
egy extrém elõétel, bevásárlókosarából
egy piskótával rakott tálca vagy egy pi-
káns hangú tárca. Egyaránt jártas a hazai
madár- és állatvilágban (pulyka, marha,
újévi malac) és a regionális tésztafronton
(fánk, slambuc, spagetti), a kúszó flórá-
ban (patisszon, bab) és az úszó faunában
(sügér, makréla, ponty) – mikor mi van
kéznél.”

Draskovich Edina könyvét és blogját
szívbõl ajánlom a jó ételek barátainak, a
fõzést kreatív, izgalmas tevékenységnek
tekintõknek és azoknak is, akik csak kel-
lemes, üdítõ olvasmányra vágynak. ■
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