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Az én gjuvecsem
Sokan vannak, akik al-

bumok és útikönyvek 

lapjairól fedezik fel az 

ismeretlent, mások, 

mint Pilinszky is, elmé-

letben f�znek, szakács-

könyveket olvasgatnak, 

amelyek receptjeit tö-

kéletesen elképzelik, 

de nem próbálják ki. 

Mert… aki efféle id�-

töltésre vetemedik, 

maga sem tudja talán 

az okát, sokkal inkább 

utazni kíván az ízek bi-

rodalmába, mintsem 

f�z�cskéset játszva kí-

sérletezni.

Az utazás együtt jár 

az új ízek felfedezésé-

vel, hiszen amikor külföldre utazunk, 

új tájak, ismeretlen utcák és épületek 

várnak arra, hogy megcsodáljuk �ket, 

éppúgy, mint a számunkra idegen 

konyhák. Igaz, ez utóbbiakba általá-

ban nem nyerünk bepillantást, hiszen 

legtöbbször turistaként éttermek és 

büfék kínálatát ízleljük, s hogy a fi nom 

falatok hogyan készülnek, az idegen 

el�tt általában rejtve marad.

Hasonlóan jártam én is, amikor 

bulgáriai utazásom alkalmából meg-

kóstolhattam a gjuvecs nev� ételt, 

amit egy különleges agyaglábasban 

készítenek el. Bevallom, engem a 

lábas b�völt el, nem a tartalma, pe-

dig igen ízletes étel készült benne. 

Ezek a fed�s agyagtálak olyan sok-

félék lehetnek, mint a Gombóc Artúr 

által felsorolt csokoládék. A  külön-

böz� méret� edénye-

ket változatos mintával 

díszítik, a fülük cso-

daszép, csak éppen a 

fogásuk nem jó, a fe-

d� fogóján pedig egy 

lyuk található, így az 

étel egyszerre sül is, 

meg f� is. Természetes 

volt tehát, hogy meg-

kóstoljam azt az ételt, 

ami ebben a szemre-

való edényben készül. 

Megtudtam, hogy a 

gjuvecs sokféle, bár-

milyen zöldség és hús 

kerülhet bele nyersen, 

amir�l a háziasszony 

úgy véli, hogy ízben 

illenek egymáshoz. El-

készítése ezért roppant egyszer�, a 

lábast meg kell tölteni fi nomságok-

kal, lefedni és betolni a süt�be, a si-

ker pedig garantált, az elfuserált kék-

harisnyák is konyhai sikerélményhez 

juthatnak általa.

Jó házigazdánk hazautazásunk 

napján elvitt a szófi ai piacra gjuvecs-

tálat vásárolni, ahol megtapasztalhat-

tam, hogy a tálkínálat éppoly nagy, 

mint a benne készíthet� ételek sora. 

Sikerült kiválasztanom egy négysze-

mélyes tálat, s már csak azon kellett 

izgulnom, hogy Budapestig ne törjem 

el. Itthon aztán felavattam, s készítet-

tem benne töltött káposztát és rakott 

krumplit, gjuvecset azóta is csak el-

méletben f�zök. Pedig fi nom.
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