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Azt gondolom, már mindenki 
várja a tavaszt, annak illatát, 
a hóvirágot, az első megjele-
nő madarakat, azonban azt 
gondolom, erre még egy picit 
várnunk kell. Viszont kétség-
telenül sűrű időszak elé néz a 
szakma, ugyanis a Közétkezte-
tési szakácsversenytől a Bocuse 
d’Or-ig tele leszünk esemé-
nyekkel. Azonban a várakozás 
és az események sűrűjében ne 
felejtsetek el követni minket, és 
olvasni cikkeinket!

Asztalos István
Főszerkesztő
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Karfiolleves füstölt húsos házi 
raviolival recept Gasztronauta: Séfek a Sous-Vide-ról: 

Szamosvölgyi Attila, és Fodor Gá-
bor

Aavendéglátó ipari  generációváltás-
ról kérdeztük szakértőinket

Ajándék Montezuma kertjéből

Játsz velünk, az értékes nyereményért! 
Mely Start Assistance Kft. felajánlá-

sa.

Interjú Gulyás Károllyal a Magyar 
Honvédség katonaválogatottjának tré-

nere, és a Stefánia Palota séfjével

Siker és Boldogság

A tanyasi tudás

Minek az új?
Döme Konyhája

A zöldségekről

Légy részese és használd ki a lehetőséget, küldj Te is kérdést a „Nagylátószög” című rova-
tunkba, hogy azt szakértőink megválaszolhassák! E-mail: info@oldalasmagazin.hu
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Játék
Mi a bő olajban sütés másik neve?

A: FRITÍROZÁS

B:POSÍROZÁS

Megfejtéseiteket küldjétek el, 
az info@oldalasmagazin.hu címre.

Havi nyereményünk a Fusion olajok kizárólagos forgalmazója, a Start Assistance Kft. felajánlása!
A játékban, csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A nyertest e-mailen értesítjük!
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www.fusionolaj.hu   I   www.facebook.com/frituolaj

Előző havi nyertesünk, Palcsó Brigitta szegedi olvasónk! Nyreményéhez ezúton is gratulálunk! 



Havi nyereményünk a Fusion olajok kizárólagos forgalmazója, a Start Assistance Kft. felajánlása!
A játékban, csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A nyertest e-mailen értesítjük!

Karfiolleves füstölt húsos házi raviolival

Az elkészítés olyan egyszerű, hogy kár lépésekben tagolni. Készítünk egy finom 
tejszínes karfiol krémlevest.

A lisztet a tojással tésztává dolgozzuk. Tésztagéppel vagy sodrófával vékonyra 
nyújtjuk. Derelye méretűre vágjuk fel. Az egyik lap közepére tormát és apróra 

vágott füstölt húst teszünk. Széleit megkenjük felvert tojássárgával, és egy másik 
lapot ráragasztunk. Kész is a ravioli. Enyhén sós vízben kifőzzük, és a kitálalt 

levesbe tesszük.

Jó étvágyat kívánunk hozzá! 
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A recept Stiller Tamás tollából származik és elérhető a www.schef.hu honlapon is. 

   Hozzávalók:
4 személyre

1 fej karfiol

2 dl főzőtejszín

2,5 liter zöldségleves

10 dkg finomliszt

1 nagy tojás

1 tojás sárgája

torma, füstölt hús

snidling

Stiller Tam
ás rovata



Gasztronauta:      
Séfek a Sous-Vide-ról: Szamosvölgyi Attila, 

és Fodor Gábor 

Jegyzet

hasonlóan személyesen minden lépcsőt végigjárt a 
Sous-Vide-dal kapcsolatban. Te is megértetted ennek 
fontosságát, nem elégedtél meg a Sous-Vide gépvásár-
lással. A blogom olvasása után elsajátítottad a tudást, 
megtapasztald a technológia végeredményét. Milyen 
vélemény alakult ki Benned ezzel kapcsolatban?

 Szamosvölgyi Attila; Mikor először láttam a 
Sous Vide technológiát azonnal úgy éreztem, hogy 
ez KELL nekem! Mind az állandó minőség, mind a 
kényes alapanyagok elkészítése és veszteségek csök-
kentése miatt. De Gábor véleménye is az enyémet 
tükrözi.

 Fodor Gábor:  Én már előző munkahelyemen 
megismerkedtem a technológiával, sikerült a tulajdo-
nost a gép vásárlására rábeszélni. Tapasztalatot tud-
tam szerezni róla, sokat tanultam, bár minden-
nek magam kellett utána néznem.

Egy nagyon régóta, lassan egy évtize-
de tartó munka derekán úgy gondol-
tam éppen itt az ideje megkérdezni a 
Séfeket, szakácsokat, oktatókat, ma-
gánembereket arról, hogyan tudták 
hasznosítani a tanultakat, vagy kihasz-
nálni a sous-vide gépek precizitását.
Februári riportalanyunk, 
Szamosvölgyi Attila, a Sátoraljaúj-
helyi Corner étterem tulajdonosa 
és Fodor Gábor az étterem Chefje

 Attila, tulajdonosként sok mindent meg-
tettél, hogy a vendégeidnek a legjobb minőséget tudd 
biztosítani. Vérbeli vendéglátós vagy, esetleg más 
szakmát is kipróbáltál?

 Az én szakmám igazából tűzoltó, e mellett 
kezdtünk el vállalkozni testvéremmel, Péterrel. Elő-
ször egy kávézót nyitottunk, már ott is gondolkoztunk 
a konyha beindításán, de a hely szűke miatt nem tud-
tuk megvalósítani. Egy helyi étterem bezárása után 
sikerült elköltöznünk és belevágtunk az étterembe.

 Több tulajdonos barátom is van, aki hozzád 
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 Attila, később rászántad magad, és végig-
tanultad a nyarat a 10 részes távoktatás 2500 ol-
dalának tanulmányozásával, így megtanultad a 
fontos apró részleteket is. Miért lett fontos a Sous-
Vide mélyebb elsajátítása? Sikerült ezt megfelelő-
en alkalmaznotok?

 Szamosvölgyi Attila; Sokkal könnyebb 
volt a szakácsokkal együtt úgy kitapasztalni a 
technológia fortélyait, hogy megvoltak az alapok, 
mind Gábor által, mind a tananyag által, így nem 
követtünk el olyan hibákat és nem gyártottunk 
annyi selejtet, mint mások, akik úgy gondolták, 
hogy a gépet megveszik, és majd minden megy 
magától. Persze az írásos anyag mellett sokat szá-
mított, hogy ha valami nem volt egyértelmű, ak-
kor számíthattunk szakmai segítségedre, amit ez-
úton is köszönünk!

 Mennyire tudtad elfogadtatni a vendég-

körrel a Sous-Vide alapanyagok színét, nyersnek 
tűnő hatását?

 Fodor Gábor; Természetesen vannak, akik  
nem képesek elfogadni semmi változást, mivel mi 
egy bezárt étterem helyére költöztünk, betérnek 
olyan vendégek, akikben nem tudatosult, hogy 
ez már egy másik hely, és mikor meglátják, hogy 
nincs rántott karaj vagy cigánypecsenye (csak 
reform) az étlapon, mérgelődve tovább állnak. 
Viszont nem is ők a célközönségünk. Mi azokat 
keressük, akik nyitottak az újdonságokra és a mi-
nőségre. Nagyon fontos ebben a felszolgálók sze-
repe, ha elmondja, hogy a vitaminok, ásványok 
nem sülnek ki az ételből, és sokkal omlósabb, pu-
hább falatokat ehetnek, akkor könnyebben el lehet 
fogadtatni. Nem messze tőlünk van egy emufarm, 
ők például megkerestek, hogy főzzek belőle vala-
mit, mert mégis máshogy készíti el egy szakács, 
mint egy háziasszony. A sous-vide technológiával 

olyan szaftos stea-
ket készítettünk, 
hogy el voltak ájul-
va, és akkor még 
nem beszéltünk az 
emu májról, ami 
elképesztően finom 
és krémes lett. Ne-
kem személy sze-
rint az egyik ked-
venc ételem lett.

 Gábor si-
került növelned a 
konyhátok haté-
konyságot azáltal, 
hogy előre tudtok 
dolgozni a holt idő-
szakokban?
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 Fodor Gábor; Jelentősen! Nagyban felgyor-
sult az ételek elkészítése, de a leglátványosabb az 
hogy olyan összetett ételeket tudunk felszolgálni, 
melyeket sous-vide nélkül képtelenség lenne, mert 
a sok félkész terméket nem lehetne elkészíteni. 

 Mit gondolsz a gasztronómiai trendekről 
Magyarország keleti szegletében?

 Szamosvölgyi Attila; Vidéken valahogy las-
sabban „érnek” az emberek, nehezebben fogadják, 
ha valami más, mint a megszokott. Szerencsére a 
folyamat már elkezdődött, egyre többen értékelik 
a minőségi vendéglátást. Vannak olyan vendége-
ink, akik kifejezetten az új dolgokat keresik nálunk. 
Az elején főleg a turistáktól kaptunk pozitív visz-
szajelzéseket, mostanában már helyben is ajánlják 
egymásnak a lakosok. Addig nehéz eljutni, amíg 
egyszer betérnek hozzánk. Törekszünk arra, hogy 
különleges ételeket is megismertessünk a vendé-
gekkel, amik a környékükön eddig nem voltak 
megtalálhatóak, de jelenleg az emberek még óvato-
san választanak. (általában csirkét :) ). Fő erényünk, 
hogy klasszikusokat gondolunk újra, nem csak do-

bálózunk a reform szóval. Teljesen átalakítjuk, hoz-
zátesszük azt a kis extrát, amitől több lesz, mint egy 
hagyományos fogás. Például a Sous-Vide segítsé-
gével a cigánypecsenyénket olyan omlóssá tesszük, 
hogy szinte szétolvad a szájban, ezt hagyományo-
san szinte lehetetlen kivitelezni.
 

 Számotokra mennyire fontos a sous-vide 
technológia hőkezelési veszteségéből adódó meg-
takarítás? Mértétek már a nyereség különbséget?

 Fodor Gábor: Nem mértem, de érezhető 
különbség van, az ételek szaftosak, ízletesek, de a 
legnagyobb megtakarítás szerintem nem a hőke-
zelési veszteség csökkentése, hanem a termékek 
eltarthatóságának növelése mind a vákuumtech-
nológia, mind a sous-vide hőkezelés miatt.  Tovább 
kevesebb zsiradékot használunk és jelentősen csök-
ken a sülési veszteség, ami ugye nagyon fontos!

 A munkaerő hiánya és minősége felétek 
is egyre nagyobb probléma, vagy ez csak Nyugat-
Magyarországi sajátosság?
 

www.sousvidechef.hu
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 Szamosvölgyi Attila: Szerintem ez az egész 
országra jellemző sajnos, egy évig tartott még si-
került egy olyan csapatot gyűjteni, akik szakmai-
lag megfelelőek és nem félnek a munkától. Persze 
ennek megvolt az ára, a minőség folyton változott, 
a vendégek pedig nem értették az okát, most már 
folyamatosan jó színvonalat tudunk biztosítani, de 
ebben persze nagy szerepe van a sous vide techno-
lógiának is. De túlzás nélkül állíthatom, hogy ha 
nincs a Sous vide, akkor nem sikerül a Chef Urat 
megnyernünk…
(Gábor Bólogat…)

 Tudod, sokszor beszéltük, hogy a jó vá-
kuumozás mennyire fontos a Sous-Vide termé-
kek eltarthatósága miatt. Mik a tapasztalataid az 



új vákuumozóval és a hazai gyártású Sous-Vide 
Chef tasakok vákuumtartásával kapcsolatosan?

 Szamosvölgyi Attila: Ez idáig nem volt 
semmi problémánk vele, a gép és a tasakok 
kiváló minőségről árulkodnak, örülök, hogy 
MAGYAR termékeket tudunk használni és így 
a MAGYAR vállalkozásokat segíthetjük.

 Végül megosztanál az olvasókkal egy 
Sous-Vide receptedet?

Sous Vide emu máj

 A hártyázott és tisztított májat kb. 
5 dkg-os darabokra vágom. 6% cukor 4% 

só oldatban éjszakára bepácolom a hű-
tőben. Ha megvolt, leszűröm és vajjal 
vákuumcsomagolom.  56,5C –os kádba 
teszem 1 órára. Ez azért kell, hogy a csir-
kemájhoz hasonló színű emumáj teljesen 
kivilágosodjon és megkapja a libamájhoz 
hasonló színét. Majd 60C-on még 2 órát 
hőkezelem és sokkolom. Késsel könnyen 
kenhető krémes állagot kapunk. Hidegen 
tálalom kis himalájai sóval meghintve.

 
Csidei Tamás

Az új konyhatechnológiák 
szakoktatója

www.gasztronautakft.hu
info@gasztronautakft.hu
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Start Assistance Kft.
www.fusionolaj.hu

www.facebook.com/frituolaj

Csatlakozz és építs! 

www.jovonek.hu

A Nemzeti Egység 
klaszter a 

vendéglátóipar 
Magyarországi 

ernyőszervezete!

	 Érdek,	vagy	értékalapú	szakmai	újságírás?



	 Érdek,	vagy	értékalapú	szakmai	újságírás? Érdek, vagy értékalapú szakmai újságírás?

 Sokáig gondolkodtam, hogy mit tegyek...? Dobjak egy újabb követ az állóvízbe, és megírjam a ma-
gam kis véleményét, vagy hagyjam a fenébe és hallgassak? Nos, aki ismer, az tudja, hogy milyen mértékű 
az igazságérzetem és azt is, hogy amit teszek, azt igyekszem a szakma érdekében tenni. És nem titok, a 
közelmúlt eseménye nagyban hozzájárult, hogy ez a kis írás megszülessen.
 Nem is olyan régen történt, amikor kitaláltuk, hogy megkérdezzük a kollégákat, vajon mit is gon-
dolnak valójában a munkájukról, vagy az iparágról, annak problémáiról. Ehhez elkészítettünk egy hu-
szonegy kérdésből álló kérdőívet, majd tisztelettel kértük a szakmai magazinok, újságok szerkesztőit, 
hogy legyenek kedvesek, és tudassák a világgal, így a „szakmai olvasóközönséggel”, hogy minél több 
szakmabelihez jusson el a felmérés. Felhívtuk a figyelmüket, hogy a szakmai tisztánlátás vezérelt minket 
a kérdőív megalkotására, valamint a tényszerű adatok iránti kíváncsiság. Még arra is figyeltünk, hogy 
mindezt ne legyen reklámszagú, így abban nem szerepelt semmilyen promó, és nem is azt kértük, hogy 
a mi weboldalunkra irányítsák a forgalmat, hanem elküldtük a saját oldalukba illeszthető úgynevezett 
„embed kódot”, tehát a kérdőív azon is kitölthető lett volna, ezzel forgalmat generálva maguknak. Az 
együttműködési szándék – talán nem meglepő módon – konvergált a nullához.
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 Egyébként az azóta már lezárult kutatásból kiderül, hogy a több száz válaszadó többsége, 69,1 % még 
nem találkozott ilyen kezdeményezéssel. Magyarul: senki nem volt a véleményükre kíváncsi. 
 De volt ám más is! A nem túl régen kihirdetett Nemzeti Egység Klaszter (NEK) sajtóközleményei is 
rendre a kukában landolnak, annak ellenére, hogy a vendéglátóipar ernyőszervezetéről beszélünk, mely-
hez néhány kivétellel a meghatározó szakmai szervezetek mind-mind csatlakoztak. Mindez sajnos nem 
volt elég ahhoz, hogy elérje a szakmainak nevezett lapok ingerküszöbét. Sajnos! (Itt jegyzem meg, hogy 
tisztelet a kivételnek! Az Élelmezés újság például ebben rendre partnerként tűnt fel! Nekik ezt ezúton is 
köszönjük! )
 Ha egy szakmai közvélemény kutatás elkészítésében nem partner egyetlen „szakmai” lap sem, akkor 
azokat nevezhetjük egyáltalán szakmai lapnak? Létezik ma még szakmai újságírás? Vagy csak szakmai-
nak álcázott hirdetési újságokról beszélhetünk? Meg lehet sértődni, kérem, de ezek kőkemény tények!
 A szakmai lapok problémája – véleményem szerint - nem új keletű. Nem lenne ma Oldalas Maga-
zin, ha a szaksajtó anno ellátta volna a szerepét és minimális szinten, de segítette volna a – szakácsként 
végzett - munkámat. Nem vártam volna mást, csak annyi segítséget, hogy egy egészen minimális felületen 
értesítik a szakmában dolgozókat a hozzájuk és róluk szóló kezdeményezésekről, már megelégedtem volna 
egy minimális on-line felülettel is. Tudjuk jól, ki kerülhet be manapság egy „szakmai” lapba, függetlenül attól, 
hogy valamilyen eredmény kapcsán jut nyilvánossághoz, vagy sem. Nos, úgy veszem észre, hogy a szaksajtó 
színvonalát zsinórmérték szerűen jelölik ki. Az, hogy milyen „eredményekről” számolnak be, mit tud felmu-
tatni, aki éppen felülethez jut, nem számít. 
Aki ezt a cikket támadásnak tekinti, vagy primitív herótozásként értékeli, az saját magáról állít ki bizonyít-
ványt. 
 Magazin tulajdonosként hozzáteszem, mindenki azt tesz, amit akar, mindenki úgy működteti az újságját, 
ahogyan akarja. Az övé... De számomra az semmiképpen sem elfogadható, hogy „szakmainak” nevezzük 
magunkat, ám amikor tényleg tenni kellene - a szakma érdekében - , akkor nem lépünk az ügyben. Ezt felénk 
hiteltelenségnek nevezik!
 Sejtésem szerint a szaksajtó munkájára, ahogyan eddig, úgy a jövőben sem számíthatunk. De nem hi-
szem, hogy sok idő kell, hogy ráébredjenek: hibás koncepció, azt gondolni: „amiről nem beszélünk, az nincs 
is”.
Nem tekintem konkurenciának a jelenlegi szaksajtót, ahogy nyilvánvalóan ők sem engem. Mégis azt gon-
dolom, az előző rendszerből átemelt, a cenzúrához köthető gondolkodásmód eredménye nem más, mint a 
szakmai fejlődés féken tartása, a tiszta és egészséges verseny megtorpedózása, az iparágban az érték alapú 
gondolkodás megszűntetése, valamint a kollégák sikerélménytől való joguk megfosztása. Ez pedig számomra 
egészen elfogadhatatlan!
 Egy dologgal nem számolnak az így érdekalapon gondolkodó, és lassan kiöregedő kedves szerkesztők 
és főszerkesztők, mégpedig az információrobbanással, amit a technika és kommunikációs fejlődés okozott. 
Manapság a nyomtatott sajtóval szemben már van Facebook, van YouTube, van weboldal, vannak blogok, 
van online újságírás, és ki tudja, még mennyi minden van, amit szerencsére a szakmában tevékenykedők 
egyre inkább használnak. Teszi ezt a kicsi és a nagy, a fiatal és az öreg egyformán! Ha pedig nem találnak 
hiteles, számukra érdekes, előremutató információt, akkor váltanak. Megkeresik azt, ahol arról olvashatnak, 
ami a lényeg. A kommunikációs fejlődés látható jele, hogy a hirdetők elfordulnak a vitatható példányszámban 
kinyomtatott, vitatható célközönséggel rendelkező, vitatható reklámhatékonysággal megjelenő nyomtatott la-
poktól és fordulnak az online felé. Akárcsak az olvasók.
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 Így, ami régen működött, mégpedig, hogy „amiről nem beszélünk, az nincs is”, ez ma már nem egészen 
működik. Ezt példásan bizonyította a kérdőívünk is, hiszen a szakmainak mondott újságírás - nem tudom 
szebben megfogalmazni - bojkottálni próbálta azt. Mégis a szakmában dolgozó, elhivatott és változást akaró 
kollégák, és számtalan blogger, társoldal, valamint a csatlakozott hazai szervezetek megértették ennek súlyát 
és értesítették tagságukat, olvasóikat, barátaikat. Így végül fényes sikerrel zárulhatott kezdeményezésünk. 
 Viszonylag fiatal életkorom miatt elég nehéz megélnem, és elgondolkodnom azon, hogy valóban hol tar-
tana a szakma, ha az érdekalapú újságírás helyett ténylegesen a szakmai és értékalapú működhetne...
 Azonban – ha másért nem, csak hogy ne legyünk olyanok, mint elődeink – mi mindent megteszünk, és 
várjuk a kedvező jövőt, ahol érdeklődő kollégákból nevelődhetnek ki a szakmai újságírás jövőt építő alakjai. 
Olyanok, akik már nem belenevelődtek egy cenzúrált, irányított médiába, hanem megélik annak színességét, 
szépségét és a valódi tényeket közlik. Amikor ezt sikerül elérnünk, akkor egy sokkal szebb jövő felé halad-
hatunk, ami nem tesz kivételt és mindenki számára egyforma lehetőséget kínál. Mi a magunk részéről ehhez 
mindenben partnerek leszünk, valamint bízunk benne, hogy a cikk hatására a hazai sajtó képviselői is felis-
merik működésbeli hibáikat. Mert akkor majd orvosolni is tudják azokat.
 Addig is, a magam nevében bízom benne, hogy megadatik a lehetőség és elérhetem azt, hogy senkinek 
ne kellejen azt a rögös utat végigjárni, mint amit nekem okozott a bojkott, vagy a cenzúra. És remélem, hogy 
egyszer majd, a néhány éven belül kiöregedőkről megemlékezünk majd, egy szakmai újságíróklubban, hogy 
„emlékeztek: ők még így csinálták azt, hiteltelenül!”

Asztalos István

főszerkesztő



Objektív

Gulyás Károly
a honvéd...
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 Mi a jelenlegi feladatköre és beosztása?

A ranglétrát természetesen végigjártam én is. Egyszerű szakácsként kezdtem, azután a főszakácstól, az 
étteremvezetőn át, jutottam el a jelenlegi pozíciómig. A Budapesti Helyőrségi Dandár szakmai vezetője 
vagyok, valamint ezen felül még három vidéki üdülő szakmai munkáját koordinálom és szervezem. 

Ebben a hónapban egy igazán különleges interjúalannyal álltunk elő, 
ugyanis beszélgetőtársunk nem csak a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség szakács alelnöke, hanem a Magyar Honvédség katonaváloga-
tottjának trénere, és a Stefánia Palota séfje. Ő pedig nem más, mint Gulyás 
Károly. Olvassátok hát, a vele készített interjúnkat, íme:

 Kérem, mutatkozzon be azok szá-
mára, akik nem ismerik még...

 Budapesti vagyok, Csepelen nőttem fel 
az Kérem, mutatkozzon be azok számára, 
akik nem ismerik még...
Budapesten születtem, mindig is itt éltem, 
jelenleg sincs ez másként. Közben 2001-től 
2004-ig Brüsszelben, a NATO-ban dolgoz-
tam. Nős vagyok, két gyermekem van. Fiam 
a Kölcsey gimnáziumba jár, a lányom pedig 
most nyolcadikos, most adta be a felvételiét. 
Jómagam először szakmunkás, majd szakkö-
zép és végül főiskolai végzettséget szereztem. 

 Volt valaki a családban vendéglátós Ön 
előtt?

Senki. Szülői ráhatás segített abban, hogy ezt 
a pályát válasszam. 

 Hogyan indult a pályája?

Az iskolámat a Dél-budai Vendéglátó Vál-
lalatnál kezdtem, majd tanulóként a Sze-
ged vendéglőben voltam, ahol a magyaros 
ízvilágot megismertem, elsajátítottam. Ké-
sőbb már magasabb szinten kezdtem dol-
gozni, ekkor a Nehézipari Minisztérium 
konyhájára mentem, majd onnan 1980. ok-
tóber 1-től a Honvédelmi minisztériumban 
dolgozom, mint közalkalmazott, tehát nem 
vagyok katona, „nem öltöztem be”. 
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 Mit gondol a versenyekről?

A verseny azért kell, mert egy fejlődést indít el, és az idővel elér, majd beépül az iparágba is, ezáltal 
megújul a kínálat is. Amikor először kimentem Amerikába zsűrizni, akkor kicsit féltem, hogy egyedüli 
európaiként vajon jól fogok pontozni, vagy sem? Aztán hamar kiderült, hogy az az étel, ami nekem 
ízlett, az nekik is, míg, ami nekik nem, az nekem sem. Rájöttem tehát, hogy hiába a távolság, ugyanúgy 
gondolkoznak, mint én, mert ami jó itt, az jó ott is, de ami ott rossz, az rossz lesz itt is.

 Mit javasol azoknak, akik gondolkodnak versenyeken való induláson, hogy induljanak neki?

Először is információgyűjtés, hogy hol áll a nemzetközi trend, vagy, ha ránézek egy ételre, akkor azt el 
tudom-e készíteni, ha nem, akkor miért nem. És ezek után jöhet csak a gyakorlási rész. Nagyon kevés 

 Milyen eredményeket ért el eddigi pályafutása során?

Számomra a legnagyobb élmény, hogy a jelenlegi köztársasági elnökkel halászlét készíthettem. A ver-
senyeredményeken kívül pedig, hogy mezei szakácsból felküzdöttem magam a jelenlegi pozíciómig.  A 
versenyeredményeimet kimondottan a honvédségi kategóriában értem el, ami kicsit más, mint a többi 
verseny. Annak az oka, hogy miért épp ebben indultunk, egyszerű, hiszen versenyekre készülni, kijutni 
nem két forint, és a Honvédség pedig mögénk állt és megfinanszírozta ezt, mivel láttak bennünk fan-
táziát. 

 Miben más a honvédségi kategória, mint 
mondjuk a másik versenyek?

Nagyon vékony a határ. A verseny, a zsűrizés 
menete, a kritériumok ugyanazok, azonban 
a különbség, hogy sokkal alacsonyabb összeg 
áll rendelkezésre az alapanyagra, valamint 
mozgó konyhában kell a versenyen főzni. 
Tudni kell azt, hogy aki elmegy versenyezni, 
annak a mai világtól el kell szakadnia rende-
sen, ugyanis a nemzetközi szinthez kell fel-
nőnünk. 

 Ezt a folyamatot hogyan tudnánk fel-
gyorsítani?

Ezt biztosan csak tanulással, sőt nagyon sok 
tanulással érhetjük el. Az a valaki, aki kijön 
az iskolából, az tudja az alapokat. Ha pedig 
van egy belső indíttatás, egy késztetés, akkor 
megvan az esély, hogy tud fejlődni, akár utá-
na olvasással, vagy versenyekkel. „A jó pap 
is holtig tanul!” Én pedig zsűrizek, és, ha a 
zsűri nincsen felkészülve megfelelően a napi 
trendekből, akkor az hiteltelenné válik. Ezért 
pedig a mai napig folyton tanulok, képzem 
magam.

„...az állami szférának fel kell hívni 
a figyelmét arra, hogy az ott dolgo-
zók nem szakemberek, és ebben az 
iparágban a szakembereknek kelle-
ne megmondani, hogy nekik <mint 
döntéshozó> mit kellene lépni, mi 
alapján kellene meghozni a dönté-
seiket, ahhoz, hogy nekik még jobb 
legyen...”

16.oldal © 2016 www.oldalasmagazin.hu



 Milyen a magyar konyha megítélése külföldön?

 Jó, alapvetően jó. Azt nem mondom, hogy mi vagyunk a legjobb konyha, mert ez nem így van. Ne-
künk egyéniségünk van, ez, ahogy a konyhában, úgy a szellemi tőkében is megtalálható. Elég az hozzá, 
hogy mi adtuk a legtöbb Nobel díjast a világnak. Sok mindenben jók vagyunk.  Ezt tudják, elismerik. 
Sok külföldi kollégával beszélgetve azt emelik ki, hogy nagyon jó ízvilággal rendelkezünk.
Ami mégis probléma, hogy a nyolcvanas években nem fejlődtünk tovább, mint ahogyan azt a nyugat 
tette. Megpróbáljuk őket utolérni, de legalább 15-20 évre lesz szükségünk, hogy eljussunk oda, ahol 
mondjuk, a norvégok, vagy a svédek vannak. Nekünk azonban megvan az előnyünk, ugyanis nekik nem 
volt hazai konyhájuk, így nem volt mit megújítaniuk, míg nekünk van, és ez a kincsünk, az értékünk.

szakács tudta leutánozni azt, amit mutattam neki. A gyakorlás pedig egy vagyon. Nagyon kevés mun-
káltató tudja, vagy akarja mindazt a lehetőséget megadni, de gyakorolni, és gyakorolni kell. Nekem 
mindig azt mondták, hogy csak a biztos dolgokat vállaljam be. Egy versenyen mindig benne van, hogy 
elromlik a tűzhely, vagy hogy bennünk van a drukk, esetleg más az alapanyag, amit csak akkor tudok 
rögtönözve megoldani, ha biztos tudással rendelkezem.

 Mit gondol a hazai alapanyagokról?
 Ha kimegyünk a piacra, akkor láthatjuk, 

hogy minden van. Az egy másik történet, 
hogy honnan érkezik. Amikor Brüsszelben 
dolgoztam, akkor kimentem a piacra, és a 
helyi kereskedőknek nem voltam ugyan a 
kedvence, mert az ottani szabályok szerint 
meg lehet kóstolni a termékeket, és kóstolás 
után mindig mondtam nekik, hogy gyertek 
Magyarországra, mert itt majd találtok ízes 
gyümölcsöket, zöldségeket. Azt gondolom, 
hogy a hazánkban megtermelt árunak na-
gyon jó az íze. Ez éppen olyan, mint a falusi, 
kapirgálós csirke, mennyire eltér a boltitól. 
Ez az ország mindig akkor élt, és virágzott, 
amikor agráripari ország volt, amióta át-
mentünk ipari agrár országgá, azóta sajnos 
az alapanyagoktól -kis túlzással - meg is 
halhatunk.

 Milyennek tartja a magyar konyhát és a 
tradicionális recepteket?

Én alapvetően szeretem a magyar kony-
hát. Jó konyha, vannak nagyon jó ételeink. 
Ezeket mindig kérik is külföldön, hogy főz-
zük meg nekik. Azonban azt is gondolom, 
hogy át kellene értékelnünk a tradicionális 
receptjeinket a modern gasztronómia olda-
láról, mert az a nemzet él és viszi tovább a 
konyháját, aki meghagyja a hagyományokat 
és amellett tud megújulni, fejlődni.

Képünkön:  Gulyás Károly
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sincs séfképzés, még ma sincs ráépülő 
oktatás, pedig már lenne rá lehetőség.

 Az MNGSZ szakács alelnökeként, 
mit gondol a szakmai szervezetekről?

 Jók, nagyon jók! Igenis szükség van 
az összesre, ezért nagyon jó a Klaszter 
is, mert igenis az állami szférának fel 
kell hívni a figyelmét arra, hogy az ott 
dolgozók nem szakemberek, és ebben 
az iparágban a szakembereknek kellene 
megmondani, hogy nekik <mint dön-
téshozó> mit kellene lépni, mi alapján 
kellene meghozni a döntéseiket, ahhoz, 
hogy nekik még jobb legyen. Ezért jó a 
klaszter, ezért jó az Étrend, a Közszöv, és 
ezért jó az összes többi is… Ezeket kel-
lene egységbe gyűjteni, mint ahogyan 
a Klaszter akarja, ezért meg kell győzni 
külön-külön mindegyiküket, hogy egy-
ségben az erő. Igazán nagy sikereket csak 
egy egységként fellépve tudunk elérni.

 Ön a befolyásával, mennyire tud a 
szakmában dolgozók érdekében fellép-
ni?
 
 A kapcsolataimon keresztül min-
dent megteszek azért, hogy a csapatom-
nak és a szakmában dolgozóknak a javát 
szolgáljam. Igyekszem a megszerzett tu-
dást megfelelően hasznosíttatni, hogy az 

 Mit gondol a gasztroforradalomról?

 Nagyon jó, kell! Én most 56 éves vagyok, de én is azt gondolom, hogy nagyon jó és kell. Kell a ha-
gyományos étel is, de igenis meg kell újítani a régi recepteket is. Én a fejlődés mellett állok.

 Mit gondol a szakmai közélet szereplőiről?

 Mindenki a maga pozíciójában él és dolgozik, van, aki jól és van, aki rosszul.

 Mit gondol az idősebb generációról, mit gondol, tényleg ők tehetnek, hogy megakadt a szakmai 
fejlődés?

 Én is ehhez a korosztályhoz tartozom. A gond az, hogy nem volt egy olyan markáns erő, ami ki-
rángatott volna minket az alaphelyzetből. Itt olyanra gondolok, mint a svájciak szakácsképzése, amire 
öt-hat év aktív gyakorlat után ráépül a séfképzés, és úgy ráépülős módon lehetett volna fejlődni. Ebben 
sajnos az idősebb korosztály is hibás. Az is igaz, hogy más volt a politikai széljárás. Azonban még ma 
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a mindennapi életbe is visszacsoroghasson. A mai napig úgy érzem, hogy a konyhai személyzet része 
vagyok, így ahol lehet mindenhol, igyekszem az érdeküket szolgálni.

 Az oktatásról mit gondol?

 Itt kell igazán fejlődnünk. Nem lesz egyszerű, de itt megint csak az egységre kell törekedni, és 
arra lesz szükség. Kell egy igazán kiváló tankönyv, amit alaptankönyvnek tekinthetünk majd, és amit 
a szakma elfogad. Erre kell ráépíteni egy középlépcsőt, és erre kell ráépíteni a valódi mesterképzést, 
olyat, ami tényleg mesteri szint, aminek presztízse van, és nem csak azért van, mert ezt követelik a 
tanulók alkalmazásához. Sajnos baj, hogy a munkaadók csak befektetésként tekintenek az üzletekre, 
azonban már ők is abban a cipőben járnak, hogy nagyon nehéz lesz nekik jó alkalmazottat találni, ha 
pedig találnak ilyet, akkor azt meg kell becsülni, mert máskülönben el fog menni.

 Mit gondol, mikorra születhet egy igazán jó tankönyv?

 Nem tudom. Állítólag már nagyon sok éve készül egy ilyen. Mindenesetre amint elkészül és azt 

 Szép évek voltak ezek. Nagyon szeretem a szakmámat, és tartalmas éveket tudhatok magam mögött. Per-
sze voltak nehézségek, de hol nincsenek?

tényleg jónak találom, 
akkor kiállok majd amel-
lett, és támogatni fogom. 
Személy szerint nagyon 
sok könyvem van a világ 
minden tájáról. 
Amiben a sokat táma-
dott Venesz más, hogy 
vannak benne alapre-
ceptek, amiket senki 
nem támad. Amiket tá-
madnak, az a külföldi 
ételek, mert sok francia 
fogás található benne, 
amiket „lemagyarosí-
tottak”. Na, ezt nem lett 
volna szabad. Sajnos na-
gyon sok minden nem 
úgy néz ki a világ többi 
részén, mint itt nálunk, 
és sokaknak ezzel van a 
baja. Nem kellett volna 
az alaprecepteken vál-
toztatni, mert azoknak 
egyformának kell lenni 
bárhol, és bármikor.

 Mit jelentett az ed-
digi negyven év a szak-
mában?

19.oldal © 2016 www.oldalasmagazin.hu



 Van valami megvalósítatlan álma a szakmában? 

 Nagyon jó a kérdés, igazából ezen még nem gondolkodtam. Azt gondolom, hogy negyvenévnyi 
szakmai múlttal, már olyan sok megvalósítatlan cél nincsen. Ezt az élet úgy is elém tolja, hogy mi az a 
következő cél, amit meg akarok majd lépni.

 Mit üzenne a kollégáknak?

 Kitartás! Tanuljatok, fejlődjetek, azzal lehet célt elérni.

 Mit üzenne a jövőbe, ha mondjuk valaki 30 év múlva olvassa ezt az interjút?

 Jót röhög majd rajta. Belegondolva, hogy harminc év múlva mi lesz, ki tudja. Ha nekem ezelőtt 
harminc éve valaki azt mondja, hogy megszűnik a szocializmus, és újfajta gondolkodás lesz, egész 
biztosan bolondnak nézem. Ha azt mondják, hogy a szakmában dolgozók többsége külföldön dolgo-
zik majd, és az üzletek többsége magántulajdonban lesz, ezeket nem hiszem el neki. Ezek utópisztikus 
dolgok voltak akkor.

A magam nevében ezúton köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt!
/AI/

 Hogyan sikerül a tudást tovább adni?
 
 Csak annak lehet, aki akarja.  Most borzasztó rossz az arány a fogékonysággal kapcsolatban. Amel-
lett felesleges túlképzés van, még sincs ember. 94 iskola van az országban, amikor én kezdtem akkor 
volt kettő.

 Hogyan telnek a mindennapok?

 Munkával és családdal. Nem egyszerű, 
már csak a létesítményeket sem egy kézben 
tartani. Van egy koncepcióm, ami alapján dol-
gozom, mára már ez kialakult.

 Milyen emléket osztana meg az olvasók-
kal?
 
 Amit fentebb már említettem, hogy a köz-
társasági elnök úrral főzhettem. Mindenkinek 
azt kívánom, hogy érje el az életben mindazt a 
célt, amit meg tud fogalmazni.

 Marad idő hobbira?
 
 Ritkán, de azért tudok időt szakítani, 
ilyenkor olvasok, nagyon szeretem a magyar 
történelmet. Aktívan horgászom, szeretek bi-
ciklizni, bár ezekre nagyon sok időm nincsen.
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Nagylátószög

Generációváltás a vendéglátásban
 
 Mindenki, aki kicsit is követi a szakmai közélet munkáját, könnyedén rájöhet, hogy abban 
szinte mindenki az idősebb korosztályhoz tartozik, értjük itt az ötvenen túlikat. Természetesen 
nem kívánunk ezzel a témával senkit megbántani, de maga a problémát, mégis meg kell határoz-
ni, mert máskülönben az gond lehet a jövőre nézve.

 Ez pedig nem más, mint az elöregedés. A szakmai közélet sajnos jó úton halad afelé, hogy ez 
problémát okozzon, a nem is olyan távoli jövőben. 

 Joggal tehetjük fel a kérdéseket, hogy akik most aktív részesei a szakmát érintő közéletnek, 
azok meddig maradnak abban? Vagy mi lesz, ha megunják és nyugdíjazzák magukat? Kérdez-
hetjük, hogy mi okozza a fiatalok távolmaradását? Azt is valljuk be, azért vannak néhányan, akik 
igyekeznek berobbanni a közéletbe, de mégis a többség valamiért távol marad attól.
Elgondolkodhatunk, mit tehet egy fiatal, ha kezdeni akar valamit saját és kollégái boldogulá-
sáért? De kérdezhetjük azt is, hogy a jelenleg aktívak mennyire hajlandóak átadni a helyüket? 
Mennyire védik azt, vagy a múltban mennyire védték azt? Lehet, hogy ez okozta, hogy a többség 
már nem is kíván próbálkozni? 

 Kérdezhetjük azt is, hogy milyen hatással van a generációváltás elmaradása a szakmára? Va-
jon hol tartanánk, ha sok esetben fiatalabb, frissebb gondolkodású emberek hoztak volna meg 
döntéseket? Egyáltalán miben lett volna az más, vajon jót tett volna az a szakmának? 
Kérdések egész sora merült fel bennünk a téma kapcsán, így nem tehettünk mást, mint megkér-
dezni szakértőinknek:

Mit gondoltok a szakma generációváltásáról?
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Némedi József
A Nemzeti egység Klaszter Vendéglátóipari Főmunkacsoportjának, és az Étrend, Magyar Konyhafőnökök 
Egyesületének Elnöke. Főbb területe a közétkeztetés. Elkötelezett annak színvonalának javítása iránt.

Generációváltás? Azt mondom, nagyon jó lenne. Sajnos ma az a jel-
lemző, hogy a fiatalok nem is gondolkodnak Magyarországon mun-
kavégzésben. Kevés azok száma, aki itthon akar maradni. Az ötve-
nes korosztály, (jómagam is) szívesen venné, ha lenne elég fiatal, aki 
átvenné a stafétát, és beállna a helyünkre. Nagyon nagy problémák 
elé néz a mi szakmánk is (mint az egészségügy, oktatás, és még sok 
szakma). A rendezetlen munkaviszonyok, tisztátlan bérezés, a meg-

felelő munka körülmények hiánya mára oda juttatott minket, hogy nincs szakács, akit fel 
tudunk venni. Természetesen vannak üdítő kivételek, de a fiatalok közül nagyon kevés az, 
aki szeretne dolgozni, és itthon. Több tanulóm volt, akiket a vizsga után fel is vettem, mert 
tudták, amit kell. Most mindannyian kinn vannak, és konyhafőnökök, vagy helyettesek. Jó 
szakemberek, és megállják a helyüket, de nem itt.
Mára nem igaz, hogy fiatalon nem lehet pozícióba kerülni, mert vadásszuk a jó szakembe-
reket. Versenyezni az Európai bérekkel soha nem fogunk tudni. Mindig arra panaszkodunk, 
hogy csak a nyugdíj közeli öregek dolgoznak a szakmai szervezetekben, és nem engedik oda 
a fiatalokat. Nos a mostani fiatalok pénzt akarnak keresni, majd karriert építeni, és a legvé-
gén szakmai kérdésekkel foglalkozni.

Kiss Krisztián
Gyakorló szakember. Számos versenyen megmérettette már magát. Nyitott az újra, szívesen alkalmaz 
modern technológiákat.  Segítőkész a hazai termékek piacának javításában.

Ha jobban megnézzük nem fog menni egyik napról a másikra. Nem 
is kell ennek így lennie, hiszen minden tenni akaró emberre szükség 
van. De! Ha magamból indulok ki, biztos, hogy egy idő után én is ab-
bahagynám, én inkább a majdani tudásommal a háttérből segíteném 
a nálam fiatalabbakat.
A fiatalok távolmaradásának egyik oka, hogy nincsenek is itthon. 

Vagy semmi olyat nem tettek még az „asztalra” amitől megismerhette volna őket a szakmai 
közélet. Ez is olyan, mint az iskola. 20 szakácsból jó, ha talán 3-nak vannak magasztosabb 
ambíciói, mint, hogy a tűzhelynél öregedjenek meg. Én a szerencsésebbek közé sorolnám 
magam, mert engem elfogadtak olyannak amilyen vagyok. Megtisztelőnek éreztem ma-
gam, mikor idősebb kollégám a véleményemre volt kíváncsi. Akkor és ma is azt mondom, 
hogy ütősebb páros egy idősebb és egy fiatal. Persze ahhoz az kell, hogy a fiatalabban 
meglegyen a tisztelet, az idősebben pedig az, hogy nyitott legyen. Ha valamelyik hiányzik, 
akkor nem működik. Azt gondolom, hogy vannak olyan fiatalok, akik inkább ne álljanak 
a szakmai közéletbe, és vannak olyan idősebbek is, akik mehetnének már nyugdíjba. De 
vajon ezt ki dönti el? Ezt csak a személy önmaga. 
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Gosztonyi Mátyás
Gyakorló szakács. Tapasztalatait 8 évnyi külföldi munkával szerezte. Fontos számára a hazai konyha nép-
szerűsítése, ugyanakkor a hagyományosnak mondható ételek új technológiákkal való párosítása. 

A generációváltás akarva-akaratlanul zajlik, és zajlani fog az elkövetke-
ző időkben. Arra azonban felhívnám a figyelmet, hogy jelenleg nem ér-
zem az emberanyag meglétét. Ennek persze sok oka lehet. Igaz, hogy az 
öregebb korosztály, félti a helyét, pozícióját, a fiatalok elől, mint, hogy 
segítené azokat tapasztalatával. Az is igaz, hogy a fiatalok az elvándorlás 

mellett döntenek, mert talán az az egyszerűbb folyamat a jelenlegi helyzetükben, azonban az 
idősebbek ennek megállításáért semmit nem tesznek. Az is az igazsághoz tartozik, hogy igazán 
aktív szakmai közélet sem létezik, így azt gondolom, hogy roppant fontos lenne egy olyan fia-
talos megújulás, amely alapjaiban a szakértelemre, és a tapasztalatokra épül, azonban ezt egy 
új szemlélettel párosítja. Ez pedig csak a generációk összefogásával kivitelezhető szerintem.

elkészíteni. Persze ezt szívvel-lélekkel! 

Simon Gábor
Gyakorló szakács. Tapasztalatait több évnyi külföldi munkával szerezte. Elsődleges számára a szakma sze-
retete. A hagyományosnak mondható ételek, új technológiákkal való párosítását, modernizálását kedveli. 

Szükség van a generáció frissítésére, a megfelelő felkészítés után, 
valamint a hagyományok tisztelete mellett. Továbbra is szorgalmaz-
nám az oktatás átfogó megreformálást, hogy valóban az igazi, szak-
mai életet frissíthessük. Nem elég csupán bemagolni receptúrákat, 
hanem a mindenkori lehetőségekhez és anyag minőséghez szükséges 
biztos tudással kell rendelkeznünk, hogy a lehető legjobbat tudjuk 

Gyetvai György
Jelenleg a Haxen Királyi éterem konyhafőnöke. Fontos számára a hagyomány, de úgy gondolja, hogy 

tudni kell megújulni, azaz haladni kell a korral. 

Ez véleményem szerint egy hosszabb folyamat lesz…  Manapság 
az idősebbeknek, főként azoknak, akik nyitottak a változásra, és az 
újra, még mindig nagyobb keletjük van, mint az önfényező, hang-
zatos önéletrajzzal rendelkezőknek, akik egyébként sokszor a gya-
korlat szerint, egy-két nap alatt szoktak elvérezni. A tanult és biztos 
tudással rendelkező fiatalok pedig, vagy már jó munkahelyekkel 

rendelkeznek, vagy már külföldön vetették meg a lábukat. Az itthon lévők, pedig mint 
mondottam nem rendelkeznek azzal a fajta tudással, ami megalapozhatná a generáció-
váltást. Ezért az oktatás színvonala lehetne a kulcsszereplő ebben. Az idősebbeknek egy 
felelősségük van, képezni, oktatni, akit csak lehet. Bár ez nem egyszerű, mert nagyon 
kevés a tanulásra rávehető fiatal. Így még jó néhány évig várunk a generációváltásra.
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Rácz Túrkevei Lajos 
Szakács szakoktató, a Teleki Blanka Gimnázium és Szakközépiskola tanára. Hétvégente gyakran jár zsű-

rizni különböző főzőversenyekre. Gyakran feltűnt, így ismerős lehet az RTL klub főzőműsorából is.

Szamárlétra! Kell és szükséges, ez hozzátartozik a szakmánkhoz! 
Tapasztalatból beszélek, rengeteget köszönhetek az idősebb kollé-
gáknak, akár nő, akár férfi volt az illető! Tőlük tanultuk a szakmát 
és loptuk el a fortélyaikat. Húszon éveim elején felnéztem az ak-
kor bő harmincas, negyvenes kollégákra, példaképek voltak, így 
lassan ötven fele azért a viszonyaink mások egymáshoz. A világ 

felgyorsult, ezt el kell fogadni, az igazán jó szakember kineveli a jövő szakmai elitjét, 
a rossz nem tudom, mit csinál? Vannak öregek, akik nem engednek a saját dolgaikból 
és vannak fiatalok, akik nem akarnak engedni a saját fiatalságuk tüzéből! Amíg nincs 
egy igazi vezető, amíg a fiatalok nem állnak be a sorba, és az idősebbek nem lökik ki 
onnan, addig nehéz lesz a fiatalok beilleszkedése ebbe a mi igazi szakács világunkba. Itt 
a demokrácia nem működik, itt a magasabb rendű elv uralkodik. A fiataloknak dolgozni 
kell ahhoz, hogy igazán ők legyenek a vezér egyéniségek ebben a szakmában. Az idő-
sebbeknek segíteni kell őket, de a fiatal kollégáknak, kell egy kis alázatot tanulni. Ha ez 
mind összejön, akkor a feltett kérdésekre a válasz egy nagyobb részét megkapjuk. Csak 
az út rögös, nehéz és buktatókkal van tele. Egymás tiszteletét kivívva tudjuk segíteni 
magunkat, az idősebbeknek a fiatalokat, majd ezután lehet a közéletben előrehaladni, 
és eljöhet a fiatalok ideje. De nagyon fontos dolgot ne feledjünk az emberi tényezőt! Ez 
pedig már egy másik történet!

Kőszegi Bertalan
Gyakorló szakács. Az elmúlt éveit a tűzhely mellett töltötte. Fontosnak érzi a tradicionális gasztronómia 
megtartását, ugyanakkor nem zárkózik el az újtól.

nem egy, nem kettő, monoton, unalmas, és kihívások nélkülinek találja a mindennapi munká-
ját. Hiányzik a MOTIVÁCIÓ! - és ez nem minden esetben a pénzt jelenti. A vendéglátás egy 
nagyon speciális tevékenység. nagyfokú elhivatottság kell hozzá, minden nap egy külön kis 
háborút kell megvívni. és nincs mindig tele látványelemekkel.  Leginkább a házimunkához 
tudnám hasonlítani, mindenki elvárja, de senki sem értékeli. Ettől függetlenül, a fiataloké a 
jövő, az ő feladatuk talpra állítani a szakma becsületét, szeretetét. Kell az idősebb korosztály 
rutinja, és tapasztalata, de az erő és a lendület a fiatalokkal van. Nincs helye szakmai félté-
kenységnek, nekünk a lehető legtöbbet kellene átadnunk,és segíteni a fiatal tehetségeket.

Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor a mai fejemmel én sem a ven-
déglátást választanám, és valószínű nem a konyhán dolgoznék. Ez az 
életpálya ma nem a legvonzóbb a fiatalok körében. Kevés az a munka-
hely ahol ideálisak a munka körülmények, és hosszútávon is fent tud-
ják tartani a szakma iránt érzett szeretetet, és a változatosságot, a min-
dig jobbra való törekvést. Nagyon sok fiatallal találkozom a pályán, de 
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Szappanyos Viktor
Kortárs konyhafőnök, aki figyelemmel kíséri a szakma változásait. Igyekszik mindig maximális odaadás-
sal végezni munkáját. Az összszakmai összefogás híve. 

A vendéglátásban folyamatos a generációváltás szerintem. Ez jel-
lemző erre a szakmára. A változást a szakoktatásban kell elérni, ott 
lenne szükség a fiatalításra főleg a tananyagot kéne frissíteni. Va-
lószínű, hogy a csalódottság miatt hullik ki sok fiatal már a szakma 
elkezdésének elején, mert abszolút nem egyezik a tananyag azzal, 

amit az első munkahelyén fog tapasztalni, furcsa lesz neki, hogy minek tanulta a mat-
rózhús receptjét, vagy más rég nem szokásos ételek receptjeit minek magolta, ha azt ma 
már sehol sem főzik. Az éttermek nagy részében kevés az idős szakács, szinte minden-
hol 30-45 év közötti a konyhafőnök és a konyha gerince. Sajnos ma sem az idősebb, sem 
a fiatalabb generáció nem sok mindent tud tenni kollégái boldogulásáért, mert az a tulaj-
donos döntése, hogy mi fog történni. Ha tehetséges vagy, ha képzed magad, ha akarsz, 
akkor kortól független egy darabig, amíg bírod szuflával a generációs különbséget. Sok 
esetben a fiatalabbak sem tudnak haladni, amíg nem volt 5-6 munkahelye, hogy tapasz-
taljon stílusokat, technológiákat. Olyan már nincs, hogy én átadom a helyem, ha jön egy 
fiatal tehetség, akkor az idősebbet parkoló pályára teszik. Ergo nem én tanítom be és 
adom át neki a helyem, mint a mesékben. Ehhez is éveknek kell eltelnie, hogy betaníts 
valakit, terelgesd, képzésekre küldd. Ha van türelme éveket várni egyáltalán? Minden 
olyan „ad hoc” mostanában a vendéglátásban, a generációváltás miért lenne kivétel?

25.oldal © 2016 www.oldalasmagazin.hu



 Napjainkban megszámlálhatatlan publikáció lát napvilágot különböző könyvek, interne-
tes anyagok illetve video-sorozatok formájában. Ezek közül jómagam is számosat végigrág-
tam a tökéletes siker „receptjét” kutatva. Hogy mire jutottam? Ha nagyon leegyszerűsíteném 
a tapasztalataimat, akkor a legtöbb a sikerről és az önmegvalósításról szóló vélemény előtérbe 
helyezi az önbizalom, a felelősség vállalás kérdését, a világos célok meghatározását és a célra 
tartó tudatos cselevés fontosságát. Utóbbi nagyjából annyit jelent, hogy ne csak gondold ki, 
hanem valósítsd is meg az álmaidat, azaz ne csak ábrándozz, hanem tegyél is a céljaid eléré-
séért! Ezek nagy igazságok, de vajon hogyan lehet valaki sikeres a vendéglátásban? 

 Mi, akik a szektorban dolgo-
zunk, mindannyian találkozunk 
az iparág számos lépfenéjével. Is-
merünk sikeres és sikertelen vál-
lalkozásokat, és biztosan vannak 
olyan szakemberek is a környeze-
tünkben, akik eljutottak a csúcsra, 
vagy éppen úton vannak oda, és 
sajnos olyanok is, akikről tudjuk, 
hogy mostanra reményvesztetten, 
mindössze a megélhetésért küzde-
nek. Számtalan kolléga merült az 
alkohol, vagy éppen a drogok fo-
gyasztásának lápmocsarába, és so-
kan vannak olyanok is, akik 40-60 
évesen is, még mindig abból a ke-
véske szerzett tudásból próbálnak 
elevickélni a vendéglátás folyamá-
ban, amit tinédzserként 2-3 év alatt 
a szakmunkásképző iskolában, 

Siker éS BoldogSág

DÖME KONYHÁJA
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történetével. Daniel Humm, Heston 
Blumenthal, Ferran Adriá, Jonnie 
Boer, hogy csak néhány kortár-
sat említsek. Az ő élettörténetüket 
megismerve csak a vak nem látja a 
nyilvánvalót. Ezek az emberek mind 
tudták, hogy mit akarnak! Kristály-
tiszta célokat határoztak meg ma-
guknak, majd a lehető legpontosab-
ban megtervezték az ahhoz vezető 
utat, és elindultak rajta. Nem keres-
tek kifogásokat, nem törődtek félel-
meikkel, nem foglalkoztak a szkep-
tikusokkal és irigy rosszakarókkal, 
és nem kötöttek kompromisszu-
mot a minőség tekintetében, sem 
az alapanyagok sem a technológiák 
tekintetében, és legfőképpen nem 
sajnáltak áldozatokat hozni, akár 20 
órákat dolgozva egy-egy nap. 

vagy egykori „mestereiktől” megszereztek. Fejüket a homokba dugva, és mit sem törődve 
azzal, hogy a gasztronómia és annak tudásanyaga napjainkra Japán gyorsvasútként szárnyal 
előre, és úgy néz ki, hogy sohasem áll meg.

 Én is, mint ahogyan a legtöbben közületek, akik a hazai szakoktatásból kerültek ki, a 
szakképzés évei alatt, a végtelennek tűnő recepthegyeken túl tanultam kémiai képleteket, szá-
moltam viszonyszámokat és próbáltam kisebb-nagyobb sikerrel nyelveket elsajátítani, de a 
tananyagban még véletlenül sem szerepelt az, hogy hogyan is lehetne érvényesülni ebben a 
bizonyos vendéglátóiparban. Nem csak akkor volt ez így, de sajnos még most is így van, pedig 
a tudatos karriertervezésnél kevés célravezetőbb dolog van, amennyiben céljaink elérését a 
lehető legrövidebb idő alatt szeretnénk véghezvinni.

 Tudom én, hogy nincsenek tökéletes receptek a siker elérésére, és azt is tudom, hogy 
mindenkinek különbözőek a lehetőségei, hogy a „tőlünk független” tényezők mennyire befo-
lyásolják minden ember életútját, de mindezek ellenére mégis azt gondolom, hogy a tudatos 
tervezés és megvalósítás semmiképpen sem lehet hiábavaló. Sőt!

 A szakmában való sikerességet kutatva megismerkedtem számos kiemelkedő séf siker-
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 A hazánkban elérhető általános sikerkönyvek közül, szerintem Brian Tracy Maximális 
Teljesítmény című könyve az egyik legkiemelkedőbb alkotás. Ha nem is hisz valaki az ilyen 
jellegű írásoknak - megjegyzem szerintem is sok kókler iromány van a témában- ezt akkor 
is érdemes elolvasni, mivel írója kiválóan szedi rendszerbe a siker témáját érintő kérdéseket. 
Ha valaki a könyvet olvasva képes önkritikát gyakorolni, és őszinte tud lenni magához, akkor 
biztosra veszem azt is, hogy sokat tanul majd belőle. 
Az említett könyv egy komplett egész, amelyből nem illik részeket kiemelni, de hogy egyik 
személyes hibámnak felismerését bemutathassam az olvasónak, most mégis kivételt teszek. 
Az író szerint, a sikernek hét alapvető eleme van, amely területek mindegyikének a tökéle-
tesítésére kell hogy törekedjünk. Ilyenek a „lelki béke”, az „egészség és energia”, a „szerető 
kapcsolatok”, az „anyagi függetlenség”, az „értelmes célok és eszmények”, az „önismeret”, és a 
„személyes beteljesülés” területei. 
Ha visszaemlékszem a 15 évnyi aktív konyhai életemre, anélkül, hogy részletesen ismertet-
ném a fenti területek pontos jelentését, számomra sajnos jól kitűnik, hogy fentiek közül, 
mindössze az anyagi függetlenség megteremtésének kényszeres elérni akarása volt számomra 
a cél, márpedig ahhoz, hogy kiegyensúlyozott és sikeres életet élhessünk, minden összetevőre 

pont ugyanolyan nagy szükségünk 
van. Körbenézve a szakmai kör-
nyezetemben, ismerősöket, baráto-
kat, kollégákat látva, azt gondolom, 
hogy manapság is sokan küzdenek 
az általam elkövetett korábbi hibá-
val.

 Jogos kérdés lehet, hogy hogyan 
is lehetne minden területen sikere-
ket elérni, amikor állandóan dol-
gozik valaki, hogy a betevőt megte-
remtse? Ha erre a kérdésre őszinte 
választ akarok adni, akkor sajnos 
azt kell hogy mondjam, ha valaki 
az állandó (konyhai) munkát ter-
hesnek érzi, az valószínűleg máris 
rossz úton jár, és bizony a vendéglá-
tásnak az a területe, amiben éppen 
dolgozik, az nem neki való terület. 
Az ilyen embernek bizony váltania 
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kerettanterven kívüli órákban. 
Hogyan lehet valaki sikeres a ven-
déglátásban? Folytonos tanulással, 
kitartással, odaadással, sok-sok le-
mondással, kemény munkával, alá-
zattal és sok-sok szakma- és ven-
dégszeretettel. 
És, hogy mi is az a siker? 

 Nos, talán mindenkinek más, 
de ha engem kérdeztek, akkor 
azt hiszem a siker nem más, mint 
örömmel tenni a dolgunkat, és egy-
szerűen boldognak lenni, boldogan 
élni! Az emberek zöméhez képest 
szakácsként ettől mindössze any-
nyi eltérés van, hogy te mindezt egy 
konyhán teszed 

 Döme

kell, ha nem is örökre, de legalább egy időre, amíg képessé válik egy kicsit más szemszögből 
vizsgálni önnön életét, és amíg ráérez arra, hogy hogyan is alakítsa egyéni sorsát önállóan és 
tudatosan.

 Elhagyni a komfort zónánkat, és lépni egyet az ismeretlen felé. Változtatni a már megszo-
kott dolgainkon, még akkor is, ha azok nem komfortosak a számunkra, az egyik legnehezebb 
dolgok egyike, ha nem a legnehezebb, de még mindig jobb, mint teljesen kiégni valami olyas-
miben, amiben semmi örömünket nem leljük.

 Aki nem ebben a cipőben jár, azaz szeret a konyhán, vagy a vendéglátás más területén 
tevékenykedni, annak pedig ezen az úton kell járnia, mégpedig úgy, hogy megteremtse a szá-
mára ideális, és maximális örömet nyújtó egyensúlyt, figyelembe véve mind a 7 részterületet.

 Nos, legtöbbünk nem hallott még csak hasonló teóriákról sem a siker kapcsán, nem hogy 
azt az oktatásban tette volna, ezért is örülök, hogy nálunk, a Szinergia Taverna Iskolában lehe-
tőségünk nyílik ilyen és ehhez hasonló tréningek tartására is, persze egyelőre csak a központi 
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Vigyázz rá, meghálálja!

 Bár a kommunikációs háborúban sokáig elsöprő fölénnyel győzedelmeskedett az étolaj használata, a 
gasztronómiai trendek fordulata ismét előtérbe hozta a zsírok létjogosultságát a konyhákon. A két technoló-
gia hívei „esküsznek” a saját igazukra, de akik reálisan látják a dolgot, tudják, hogy az igazság mindig valahol 
félúton keresendő.

Az étolajak esetében sem lehet egyértelműen azt állítani, hogy nem rejt kockázatot a használata. Mint min-
denre, amit a konyhákon használunk, ami a fazékba, majd a tányérra kerül, igaz, hogy elengedhetetlen a meg-
felelő anyagismeret. Alapvetés a jó minőségű alapanyagok használata, és – mint minden másban – az étolajak 
piacán is igaz a mondás, hogy nagyon olcsó, ugyanakkor nagyon jó termék nem igazán található a piacon. De 
egy kiváló étolajjal is okozhatunk bajt. A szakácsnak tudnia kell, mit tehet és mit nem az adott alapanyaggal, 
és ebben a tekintetben bizony igencsak hiányos a hazai oktatás tananyaga.

„Véleményem szerint az étolajakra is igaz, ami általában a gasztronómiába, mi szerint 40 százalékban az 
alapanyag határozza meg a minőséget, 60 százalékban pedig a humán faktor, az alapanyag kezelése – mondja 
erről Bene Zsolt, a Melba étterem szakembere. – Ugyanakkor az is alapvető, hogy amennyiben az alapanyag 
rossz, akkor a szakács már nem sokat tehet.”

A bő olajban sütés (fritírozás) mára már létjo-
gosultságot nyert a világ minden részén. Egy-
szerű és gyors ételkészítési eljárás, a zöldségek-
től az édességekig szinte minden elkészíthető 
forró olajban. Egyenletesebben sül, igaz, több 
olajat szív magába az alapanyag. De tényleg, 
mennyit is? Sokan gondolják, hogy a felvett olaj 
mennyisége egyenesen arányos a sütési idővel. 
Nos, ez az állítás nem igaz. Néhány esztendővel 
ezelőtt a Food Technology magazin egy tudo-
mányos igényű tesztet végzett a kérdés eldön-
tésére. A vizsgálat (melynek dokumentációja a 
magazin 1995. áprilisi számának 142-145. ol-
dalán található) megállapította, hogy az olajfel-
vétel mértéke egyetlen szemponttól függ, neve-
zetesen attól, mennyi nedvességet veszít sütés 
közben az alapanyag.

Hasonló eredményre jutott a Journal Food 
Process Engineering, amely megállapította, 
hogy a sütés hőfokától csak minimálisan befo-
lyásolva, mintegy 10-15 másodperccel a sütés 
megkezdése után már nem szív magába több 
olajat az alapanyag.

Ahhoz azonban, hogy a jó minőségű étolajunk-
kal kizárólag pozitív kulináris élményt okoz-
zunk, gondosan kell kezelnünk azt. A legjobb, 
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csúcskategóriás, „aranyárban” mért olajat is hamar tönkre lehet tenni, ha túlhevítjük. Szakemberek szerint az 
optimális sütési hőfok 160-180 oC. Ha az étolajunk füstölni kezd, akkor azonnal cseréljük le, a kellemetlen, 
szúrós szag is arra utal, hogy a további használat kockázatos és egészségtelen.

„A szakácsnál mindenképpen működni kell az érzékszervi kontrollnak, hogy tudja, mikor kell cserélni az 
olajat – teszi hozzá a kérdéshez Bene Zsolt. – Elengedhetetlen azonban, hogy naponta egyszer mindenképpen 
szűrjük. A szerencsés persze az lenne, ha a különböző alapanyagokhoz külön-külön fritut használhatnánk, 
hiszen egyes technológiák jobban kikezdik az olajat, így a mirelit krumpli sütése, a blansírozás vagy a töltött 
húsok elkészítése.” 

Mivel az alapanyagok – mint azt korábban írtuk – felvesznek bizonyos mennyiséget az étolajból, az olajsütő-
ben lévő mennyiség csökken. A legtöbb étteremben ilyenkor frissel pótolják az elvesztett mennyiséget. Nem 
ördögtől való megoldás, de az igazán támogatott módszer, hogy ebben az esetben a lecsökkent mennyiséghez 
alkalmazkodjunk az élelmiszeradagokkal az olaj mennyiségéhez. A használt olajban lévő bomlástermékek 
ugyanis a friss zsiradék gyorsabb bomlását eredményezik. Szakemberek szerint egy átlagos napraforgóolaj 
gondos kezelés mellett 8-10 órán keresztül alkalmas sütésre. Amennyiben az elhasznált mennyiséget folya-
matosan pótoljuk, a sütőolaj egyes molekulái ezt a normál „kihordási időt” könnyen túlléphetik és ez már 
valóban felvetheti az egészségkárosítás kérdését, nem úgy a kimondottan sütésre optimalizált olajok, amik 
ennek a többszörösét is kibírják, és nem égnek meg. Ez egy műszeres vizsgálattal percek alatt bizonyítható.

„Hetente több, mint száz liternyi étolajat használunk a Zing Burgernél – teszi hozzá a kérdéshez a 2013-ban 
alapított vállalkozás tulajdonosa, Susánszky Ádám. - Hetente kétszer cseréljük le a sütőkészülékekben az 
olajat, ez tehát azt jelenti, hogy három napig használunk egy adott mennyiséget. A legtöbb étolaj nem meg-
felelő ilyen terhelésre, de a Fusion minden további nélkül kibírja az ötven órás üzemidőt, nincs kellmetlen 
mellékíz, rossz szag, nem füstöl, nem habzik.”

„Éttermi környezetben, ipari mennyiségű fel-
használók számára rendkívül fontos a hőstabil 
étolajak használata, mert ez tudja garantál-
ni a gazdaságos üzemelést – Bogó Attila a 
‚Fusion’ márkájú sütőolajainak kizárólagos 
magyaroszági disztribútora, a győri székhelyű 
Start Assistance Kft. területi képviselője.- Minél 
telítetlenebbek a zsírsavak, annál kisebb az olaj 
hőstabilitása. Rövidlátó, egészségtelenül profit-
orientált gondolkodás a legolcsóbb alapanyagot 
használni a legszélsőségesebben hosszú ideig. 
Ha egy étterembe belépve kellemetlen, szúrós 
olajszag terjeng, az már több mint gyanús. Ilyen 
helyen legalább is kérdéses a sült krumpli, a 
rántott hús, vagy hal minősége.”

  Michael Leitzmann, a Regensburgi Egye-
tem kutatója egy tesztsorozat eredményekép-
pen megállapította, hogy nem igaz az az állítás, 
mely szerint az olajban sütés általában káros a 
szív- és érrendszer számára. A szakértő ugyan-
akkor határozottan kijelentette, hogy a túl gya-
kori alkalmazás és fogyasztás okozhat negatív 
tüneteket, de hozzátette, ezek mértéke nagyban 
függ a felhasznált olaj típusától is.  (X)

(Folytatjuk)
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Ajándék Montezuma kertjéből 

 
 Ahhoz képest, hogy csak a XVI. században került Európába, napjainkban nincs a vilá-
gon talán olyan nemzeti konyha, amelyben ne vívott volna ki pótolhatatlan helyet a – meg-
lepő módon – a burgonyafélék családjának tagja, a paradicsom. Dél-Amerikából szárma-
zik, ahol helyenként még ma is gyomnövényként ismerik fel.

aranyalma... Amikor a XVII. században már Magyarországon is ismertté vált, nevezték paradicsom almájának, 
paradicsomalmának. Ez rövidült le később paradicsommá. A Kárpát-medence egyes területein még manapság 
is használja a népnyelv a paradicska, tomata vagy tomató elnevezést is.

Lippay Posoni kertjében már megemlíti a paradicsomot (poma amoris), de túlságosan sok figyelmet nem szentel 
a leírásának – vélhetően azért, mert 1664-ben még meglehetősen csekély ismeretekkel rendelkezett róla. Még az 
1775-ben kiadott, Csapó József debreceni főorvos, botanikus által jegyzett „Uj Füves és Virágos Magyar Kert” 
című munkája is óva int attól, hogy étkezési célokra használják a paradicsomot. („Nem tanátsos az Gyümöltsüket 
enni, mert az ember eszét meg-tsonkítják.”) A rossz megítélésben nyilván szerepet játszott, hogy a növény na-
gyon hasonlított a mérsékelt öv egyik legmérgezőbb növényére, a nadragulyára. Az európai elterjedést követően 
először a viszonylagos szegénységben élő, dél-olasz területeken terjedt el a fogyasztása, talán nem véletlen, hogy 
a különbözőm itáliai tartománok gasztronómiájában kiemelkedően fontos szerepet játszik ez a zöldség.

A ZÖLDSÉGEKRŐL

 Az „őstermelőnek” tekinthető aztékok 
azonban már afrodiziákumként tisztelték és 
tudatosan termesztették a piros bogyót, me-
lyet a híres-hírhedt kasztíliai konkvisztádor, 
Hernán Cortés fedezett fel az indián uralko-
dó, Montezuma kertjében és hozott el V. Ká-
roly országába. Nem véletlen tehát, hogy az 
Óvilágban először a hispán félszigeten kez-
dődött el a zöldség nagy mennyiségű nevelé-
se. Botanikai szempontból először a flamand 
fizikus és botanikus, Rembert Dodoens 
(Dodonaeus) kategorizálta 1553-ban. Mint 
írja: „gömbölyded, akár az alma, de a dinnyé-
hez hasonlóan gerezdes; színe először zöldes, 
ami később pirossá, aranyszínűvé változik”.

 Általánosan elterjedt nevét – tomate, 
tomato – az azték elnevezés, a xitomatl tor-
zított változataként nyerte el. Talán innen, 
talán Dodoens leírásából alakult ki az olasz 
nyelvjárásokban használt pomo d’oro, azaz 
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 Időközben, a spanyol és portugál hajósoknak köszönhetően a paradicsom eljutott az ismert világ szinte va-
lamennyi zugába, így Ázsiába is. A XVIII. századig kellett böjtölni, míg szépen lassan elfogadott élelmiszerré 
vált. Ehhez azonban szükség volt olyan, mai szóval élve bevállalós, de mindenképpen vagány „térítőre”, mint egy 
bizonyos Robert Johnson ezredes, aki úgy vette elejét a további rémhíreknek, hogy 1820 egy szép napján a salemi 
városháza előtt befalt egy nagy adag paradicsomot. Az anekdota szerint a helyi tűzoltózenekar gyászindulókkal 
kísérte a mutatványt, a tömegesen összeverődött helybeliek pedig – kevésbé átérezve a pillanat drámáját – lelkes 
fogadásokat kötöttek, túléli-e a derék katona a mutatványát. Mindenestre nem véletlen, hogy a paradicsomszószt 
(1824) és a paradicsomkonzervet (1897) is az amerikai kontinens adta a világnak. Előbbit egy kínai paradicsom-
félével történő összekeverésével pedig térejött egy különleges mixtúra. Az ázsiai típus a ke-tsiap, a keveréket pedig 
ketchupként tisztelhetjük mind a mai napig.

 Talán nincs még egy olyan zöldség vagy gyümölcs, amit ilyen sokrétűen lehetne felhasználni a konyhai 
munkában. Nyersen, főzve, párolva, préselve, turmixolva, grillezve szinte minden országban ismerik, szeretik 
a paradicsomot. Szinte kimeríthetetlen a méret, forma és íz-szortiment, aki az édesebbet szereti, az is megtalálja 
az ízléséhez legközelebb állót, aki a savanykásabbat, az sem marad hoppon (a paradicsom íze a fajta cukor, sav 
és illónyag tartam függvényében változik). Levesnek, szósznak, krémnek is kiváló. A XIX. század végére már 
hazánkban sem lehetett meg a magára valamit adó háztartás a paradicsomszezonban a piros zöldség befőzése 
nélkül, úgy vidéken, mint a városokban. Érdekesség, hogy Angliában még ekkor is legalább három órányi főzési 

időt javasoltak az akkori szakácskönyvek, 
hogy a mérgező anyagok eltávozzanak a 
főzetből... A paradicsommártás diadalútja 
Magyarországon erre az időszakra tehe-
tő, ekkor nyert polgárjogot rövid idő alatt 
szinte minden társadalmi réteg köreiben. 
Ennek köszönhető talán néhány olyan étel 
jelenléte a magyar gasztronómiában, mint 
a töltött paprika.

 Érdekességképpen talán a legszokat-
lanabb felhasználási mód, amely – megle-
pő – szintén Amerikából érkezett: a para-
dicsomleves-torta. A XIX. század végén 
került az ottani desszertek sorába, a 20-as 
években már felbukkant a szakácsköny-
vekben. Nos, a recept nem bonyolult, a 
lisztet, a cukrot, a sütőport keverjük össze 
szegfűborssal, szódabikarbonával, fahéjjal, 
őrölt szegfűszeggel, majd adjuk hozzá a pa-
radicsomlevest, a zsiradékot, tojást és vizet. 
Alaposan keverjük össze, majd öntsük a 
kikent, kilisztezett tepsibe, sütőformába. A 
kész tésztát tölthetjük és bevonhatjuk szin-
te bármivel, csokoládétól a lekváron át a 
mascarpone sajtig.

         - Kolbe Gábor -
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Őshonos

„Bélben az igazság”

 Ejtsünk egy pár szót, egy olyan min-
denki által közkedvelt termékről, ami 
szinte minden ember hétköznapjaihoz 
hozzátartozik valamilyen formában : ez a 
kolbász.
 Ehetjük lángolva, szárítva, füstölve, 
érlelve, sütve, főzve, grillezve és még sok 
egyéb módon.
 Honnan is ered ez a mi szeretett „vezé-
rünk”?
 Állítólag a sumérok már 5000 évvel ez-
előtt használták a hús bélbe töltését, de Eu-
rópában a rómaiak terjesztették el. Abban 
az időben még a különböző baktériumok-
nak és a tejsavas erjedésnek köszönhetően 
nem volt hosszú ideig eltartható, ezért nem 
volt túl népszerű sem. Lakomákra, külön-
böző belsőségekkel és húsokkal töltötték 
és sütötték meg. Az angol, olasz, francia, 
spanyol nyelvben a kolbászra a mai napig 
használatos kifejezés a latin „salsisium” 
szóból ered melynek jelentése : valami sós.
A Magyarországon használatos kolbász 
név az ótörök nyelvben használt „qalbuz” 
szóból ered, melynek jelentése : harapás, falat. Schlagi szójegyzék 1405-ben colbaz néven említi, a 
magyar nyelvű szótár 1865-ben kalbász néven írja, melyet sok helyen a mai napig is használunk. 
 A különböző országok más és más fűszerezéssel, alapanyagokból és technológiával készí-
tik el. A mediterrán országokban nem ritka, hogy aszalványokkal és erőteljesebb fűszerekkel 
pl.szegfűszeg, fahéjjal ízesítik, és füstölés nélkül érleléssel tartósítják. Bizonyos országokban, pl. 
Franciaországban különféle szárított gombákat is használnak a szalámik készítéséhez. Erdélyben 
a régi receptúrák szerint töltik a kolbászt, néhány helyen finom füvekkel is fűszerezik (csom-
bor, vadkakukkfű, stb.) de pirospaprikát nem használnak. Magyarországon legjellemzőbb, az un. 
„magyaros” fűszerezés, amihez hozzátartozó fűszerek a só, bors, pirospaprika, köménymag, fok-
hagyma. Ezen fűszerek arányainak változtatása vagy elhagyása teszi jellemzővé egy-egy vidék 
kolbász fajtáját, pl.: békési, gyulai.
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 A bélfajta használatától függően vannak vékony és vastag kolbászok melyek szintén adhat-
ják egy adott vidék jellemzőit. A kolbász készítés és töltés a séfek körében is reneszánszát éli, 
elsősorban sütőkolbász formájában. Ezen kolbászok összetételének, csak a fantázia szabhat ha-
tárt. Jó példa erre, hogy az egyik borfesztivál standjain a séfek különböző alapanyagokkal töltött 
sütőkolbászokat árultak, hogy az emberek körében más szemszögből is népszerűvé tegyék ezt a 
terméket. Lehetett kapni báránykolbászt sült céklával töltve, csülkös pacallal töltöttet, csirkét - 
ötféle erdei gombával, vérrel-kakukkfűvel töltöttet, szarvast - aszaltszilvával tötlve. A kolbászok 
töltésénél figyelni kell a hús és a zsiradék arányára, függően attól, hogy daráljuk vagy aprítjuk az 
alapanyagot illetve, hogy milyen terméket készítünk belőle.
 A sütőkolbászok esetében a zsír aránya 30-40 % is lehet. A szárazkolbászoknál ízlés szerinti, 
de az általános a 30% zsírtartalom. A magyar kolbászra jellemző a füsttel való tartósítás, már 
Mátyás kora óta. A mai trendek azt 
mutatják, hogy az emberek 70%-ban 
ragaszkodnak a magyaros ízvilághoz, 
de 30 %-ban nyitottak az újdonságok 
felé. Az alapanyagok terén szinte vég-
telen a lehetőség. Szinte bármilyen 
húsból készülhet kolbász, ha meg-
felelő a zsiradék keverési aránya és 
a fűszerezés. Pl.: hal, kacsa, szarvas, 
pulyka, stb.
 Az Őshonos Delikátban a hagyo-
mányos és a különleges kolbászok 
széles választéka fellelhető, ezért már 
az a közmondás sem igaz, hogy „több 
nap, mint kolbász” hiszen nálunk 
minden napra jut kolbász.
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Utazz Magyarország 

legnagyobb városába, 

és barangold be a kör-

nyéket, úgy, hogy köz-

ben spórolsz. Látogass 

el fűrdőkbe, nézd meg 

az állatkertet, és a várat 

se hagyd ki.

 

 Budapest Magyarország fővárosa, egyben legnagyobb és legnépesebb városa, az 

Európai Unió kilencedik legnépesebb városa. Budapest az ország politikai, kultu-

rális, kereskedelmi, ipari és közlekedési központja. Emellett Pest megye székhelye 

is, bár közigazgatásilag nem része annak.

 Budapest története a keltákig nyúlik vissza, mivel a város eredetileg kelta tele-

pülés volt. A rómaiak által létrehozott, a Danubius folyó jobb partján fekvő Aquin-

cum és a bal parti Contra-Aquincum volt Pannonia provincia székhelye. A magya-

rok a 9. században érkeztek erre a területre. Az első általuk létrehozott települést a 

mongolok 1241 és 1242 között, a tatárjárás során teljesen kifosztották és elpusztí-

tották. A 15. században a helyreállított város lett a magyarországi reneszánsz hu-

manizmus központja. Ezt követően százötven évnyi török hódoltság telepedett a 

városra és csak a 18-19. században tudott újra fejlődni, ezt fokozta, hogy a kiegye-

zést követően Bécs mellett az Osztrák–Magyar Monarchia fővárosa volt. 1873-ban 

egyesítették Budát, Pestet és Óbudát, ekkor jött létre Budapest. Ebben az időben 

épültek a város leghíresebb épületei, és ekkor nőtte ki magát világvárossá.

Bemutatja

A

BudapeSt
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Mit tudnak a HungaryCard csomagok?

Budapesten
2 felnôtt / 1 nap*

kedvezmény megtakarítás

Belépő a Fővárosi állat- és növénykertbe, 2 főre 25% 1.250 Ft
ebéd a Hotel Benczúr zsolnay éttermében 30% 2.400 Ft
Bringóhintózás a margitszigeten 60% 2.208 Ft
margitszigeti szabadtéri színpad, jegy 2 főre 40% 4.720 Ft
vacsora a margit terasz étteremben 10% 545 Ft

HungaryCard Standard csomaggal megtakarítható összeg: 11.123Ft
szállás foglalása esetén további megtakarításokat érhet el.

B
S

S

Standard

BudapeSt



* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület a Nemzeti Egység Klaszter-
re vonatkozóan megbeszélést folytatott a Nemzetgazdasági minisztériummal, 
mely alapján el kívánjuk érni, hogy a szakmában dolgozók érdekei jobban ér-
vényesüljenek.

* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület a Nemzeti Egység Klaszter 
programjával kapcsolatban számtalan civil, és más egyéb gazdálkodó szerve-
zettel megállapodásra jutott.

Kövesd figyelemmel munkásságunkat: 
www.oldalasmagazin.hu 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

Ekkora a baj a szakoktatással?
 Nem is olyan régen zárult 
szakmai közvélemény kutatásunk, 
mely nyugodtan kijelenthető, sikeres 
volt. Ebben az is a kérdések között 
szerepelt, hogy hogyan értékelik a 
kollégák a szakoktatásból kikerü-
lő diákokat?A válaszadók 10,5 %-a 
gondolta úgy, hogy gyenge a képzett-
ségük, de ami még érdekesebb, hogy 
senki nem értékelt ötösre, azaz senki 
nem gondolja úgy, hogy az oktatás-
ból kikerülő diákok jól képzettek! 
Ha figyelembe vesszük a válaszadók 
több százas létszámát, akkor ez az 
eredmény árulkodó, egyben egészen 
elképesztő eredmény lett! Tovább sú-
lyosbítja, hogy a válaszadók 92,8 %-a 
nem adott közepesnél jobb „osztály-
zatot” az oktatásból kikerülő tanu-

lókkal kapcsolatos kérdésünkre. Szá-
momra az egész felmérés legnagyobb 
meglepetését az okozta, hogy ilyen 
szintű az elégedetlenség a társada-
lomban az oktatásból kikerülő diá-
kokkal kapcsolatban. Erről bizonyára 
tehet az egész oktatási rendszerünk, 
a tananyag, a tanterv, a tankönyv, de 
vélhetőleg benne vannak a szakokta-
tók és biztosan a diákok is. Jó lenne 
végre felébredni, és elkezdeni egy új, 
egy egyedi alapokon nyugvó, tényleg 
a tudásra épülő képzést. Jó lenne, ha 
az oktatással kapcsolatban ténylege-
sen végbe menne egy reform. Olyan 
reform, amely okozataként nem szü-
lethetne többé közvélemény kutatá-
son  ilyen lesújtó eredmény.

/AI/

H

  Rövid az élet:

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!

BESTILLO

Málna 
Pálinka

www.bestillo.hu 

A friss málna illatát nem lehet 
félreismerni, megállíthatat-
lanul tör érzékszerveink felé. 
Csoda, hogy nem sokáig marad 

a pohárban?
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Farsangi rigmusok

Haj ki kiszi, kiszőve,

a másik határba.

Gyere bé, sódar,

a mi kis kamránkba.

Kivisszük a betegsíget,

Behozzuk az egiszsíget.

Haj ki, kiszi, haj.

/Ipoly mente/

Ég a kisze, lánggal ég,

Bodor füstje felszáll;

Tavaszodik, kék az ég,

Meleg a napsugár

Mire füstje eloszlik,

A hideg köd szétfoszlik,

Egész kitavaszodik.

/Hont/

Farsang, farsang, 

háromnapi farsang,

Itt is adnak, amit adnak

Ez is Isten háza,

Szálljon le rája

Az Isten áldása,

Hat lóval, hat ökörrel

Három borjas tehénnel,

Egy aranyos ekével.

Minek az új?
Ha a régi MegbízHatóbb!

- rendekné Olga rOvata -

A „tanyasi” tudás

 Őseink, szüleink, nagyszü-
leink, dédszüleink felhalmozott 
tudása az áldott magvak földbe 
kerülésétől azok betakarításáig. A 
termés feldolgozása és tartósítási 
eljárások vegyszerektől és aller-
génektől mentesen, hogy egészsé-
gesen élhessenek gyermekeink és 
mi, Önök, gyakorló, vagy leendő 
szülők, nagyszülők, hogy sokáig 
élvezhessük boldog családjaink 
körét.

Stresszmentes tartásból szár-
mazó állatok bionövényeket, 
bioterméseket fogyasztanak táp-
lálékul. Feldolgozásuk Európai 
Uniós követelményeknek, a leg-
magasabb higiéniai elvárásoknak 

megfelelve történik - hagyomá-
nyos munkafolyamatok végzése 
mellett.

A tanya és környéke nemcsak táp-
lálékot és munkát ad az itt élők-
nek, hanem természetes gyógy-
módokat, fitoterápia lehetőségét 
rejti magában, a népi gyógyászat 
területéről.

A test mellett a lélek karbantartá-
sa is kiemelt fontosságú: az elmé-
lyült munka, a meditáció rekreá-
ciót biztosít a rohanó világban. Az 
Univerzum nagysága egy csillagos 
éjszakán minden problémát sem-
miséggé képes foszlatni.

-Rendekné Olgi-

Rigmusok:
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Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et! - Miről ismerik meg 

a székelyt a buda-

pesti vidámpark-

ban?

- ???

- Bicskával eszi a 

vattacukrot.

- Miért nincs Bukaresten metró?
- ???

- Mert összeütközne az életszínvo-
nallal.

Két focista beszélget:
- Képzeld, a matektanár megbuk-

tatta a fiamat!
- És kapott érte sárga lapot?

Székely bácsi sakkozik a lová-

val. Ezt látva átszól a szomszéd:

- A csudába, magának ilyen 

okos lova van?

Mire a székely gúnyosan:

- Méghogy ez okos? 3:1-re 

vezetek...

A béka elmegy a jósnőhöz, aki a kristálygömbje segítségével azt 
jósolja neki:

- Nemsokára találkozni fogsz egy csinos lánnyal.
Mire a béka:

- És hol találkozunk, a tóparton? A pataknál?
- Nem! Biológiaórán.

Székely bácsika rohan a vonat 
után, végül csak elkésik, a 

vonat akkor gördül ki a pe-
ronról, mikor odaér. 

Erre a bácsi:
- Eredj csak, eredj, a jegy úgy-

is nálam van!

A hónap vicce:

Két rendőr beszélget:

- Te mivel eszed a tésztát?

- Rádióval.

- Hogy-hogy?

- Tudod, az asszony mindig megkérdezi, hogy: 

kérsz rá diót?

- Miben van a legtöbb 
vitamin?

- ???
- A gyógyszertárban.

Mosópor reklám:
- Nézze milyen ragyogóan 

fehér lett ez az ing!
- Szép, szép de nekem kocká-

san jobban tetszett...

- Mi lebeg egy tömegsír felett?
- ???

- Csapatszellem.

- Mi az? Csip, csip, csip, 
bumm?

- ???
- Csirke az aknamezőn.
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Február 1.
A KÖZTÁRSASÁG NAPJA

Február 2.
A VIZES ÉLŐHELYEK NAPJA

Február 4.
RÁKELLENES VILÁGNAP

Február 11.
A BETEGEK VILÁGNAPJA

Február 14.
SZENT BÁLINT – „VALENTIN NAP”

Február 21.
NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAP

Február 25.
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

In Vino Veritas

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük kerüld a 

mértéktelen alkoholfogyasztást Te is!

2012.03.01

2012.02.20

✴  Hirdessen Ön is az Oldalasban!   ✴
marketing@oldalasmagazin.hu 

Megtekintené az Oldalas 

Magazin kOrábbi száMait? 

ehhez neM kell Mást tennie, 

Mint MeglátOgni 

hOnlapunkat, ahOl böngészhet 

az eddig Megjelent lapjaink 

közül. 

www.oldalasmagazin.hu

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA, 2016. 03. 01. 
LAPZÁRTA: 2016. 02. 15.

www.csintex.hu 

Tűzkő pince
Szelekció

2012

A Szürkebarát finomsavú, extraktban 
gazdag aromája, valamint a fahordós 
Chardonnay vastag vaníliás és krémes 

ízvilága egyedi harmóniát teremt. 

www.tuzkobirtok.hu 
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Keresd az Oldalas magazint  a Facebook-on is!
www.fb.com/oldalasmagazin   I   www.fb.com/oldalasemagazin

És keresd a Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesületet!
www.fb.com/kortars.official

Az Oldalas magazin, és a Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület stratégiai, és szakmai partnerei:

Havi szállóige:
„Szolga az, aki nem mondhatja el a saját gondolatait.”

(Euripides)

Február 1.
A KÖZTÁRSASÁG NAPJA

Február 2.
A VIZES ÉLŐHELYEK NAPJA

Február 4.
RÁKELLENES VILÁGNAP

Február 11.
A BETEGEK VILÁGNAPJA

Február 14.
SZENT BÁLINT – „VALENTIN NAP”

Február 21.
NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAP

Február 25.
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

TÉLUTÓ, JÉGBONTÓ HAVA

Az Oldalas magazin 

időszakonként az MTI 

híreit és fotót használja.

Az Oldalas magazin eddigi, és az ezen 

túl megjelenő digitális változatát, az 

Országos Széchényi Könyvtárban 

megőrzik.
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www.hungarycard.hu 


