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A mikor autózom, rádiót hallgatok, 
egyik alkalommal Mautner zsófit 
kapcsolták, hogy osszon meg a hall-

gatókkal a hétvégére egy receptet, ami li-
baaprólék-leves volt birsalmával. Még az 
éteren is átsugárzott a lelkesedése, aho-
gyan a liba és a birsalma ízharmóniájáról 
beszélt. Egyértelmű volt, azon a hétvégén 
nálunk libaleves lesz birsalmával. Valószí-
nűleg ez a népszerűségének titka.
sokan nőnek fel főzni szerető családban,  
de nem lesz mindenkinek hivatása a gaszt-
ronómia. Az egyik összetevő egészen biztos 
az a szenvedély, amivel képes magával ra-
gadni azokat, akik érdeklődnek az általa 
képviselt terület iránt. A másik a közvet-
lenség és a magától értetődő alapvetés, fő-
zünk, és azt megesszük, eköré nem kell föl-
tétlen lila ködöt varázsolni, elég egy inspi-
ráló recept. Ezt azzal magyarázza, hogy 
olyan családban nőtt föl, ahol nagyon jól 
főztek. édesanyja családja Kunmadarason 
élt, onnét eredezteti a falusi életmód sze-
retetét, a házias, termelői alapanyagok is-
meretét, szeretetét. A klasszikus, falusi  
vasárnapi ebédek világa ez. Apai ágon bu-
dapesti, itt a nagymamától tanulta meg  
a fontos érzelmi ételek készítését, a hét-
köznapi magyar konyha klasszikusait, a  

főzelékeket, leveseket. na és az édesapjá-
tól, hiszen gyerekkorában ő főzött a csa-
ládnak.

diplomatából	gasztroblogger
teljesen más pályán indult el, végzettsége 
szerint közgazdász. Az egyetem után a 
közigazgatásban Eu-s ügyekkel foglalko-
zott, amelynek legfontosabb állomásaként 
2003 és 2008 között diplomataként dolgo-
zott Brüsszelben.

– sokfelé és sokat éltem külföldön, közben 
rengeteg gasztronómiai inspiráció ért, 
emellett a szakirodalmat is tanulmányoz-
tam és főzőtanfolyamokra jártam a világ 
különböző pontjain. Ekkorra már annyi 
mondanivaló gyűlt össze bennem a gaszt-
ronómiáról, amit otthonról hoztam, illetve 
amiket külföldön tanultam, hogy eljött az a 
lélektani pillanat, amikor kerestem egy 
olyan felületet, ahol ki tudom írni a bennem 
felhalmozódott sok tudásanyagot és benyo-
mást. Amikor hozzákezdtem, akkor derült 
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ki, hogy az írás részét is szeretni fogom, 
emlékszik a kezdetekre.
Ennek a formája egy blog lett, aminek a  
Chili és vanília nevet adta és 2005-ben indí-
totta el. Ez a műfaj akkor még gyerekcipő-
ben járt, még teljesen más volt az interne-
tes világ, nem volt Facebook és In s tagram 
sem, sőt, még blogok sem léteztek. Az övé 
az elsők között látott napvilágot, és ma a 
legolvasottabb magyar gasztroblog. A ma-
gyar gasztronómia is egészen máshol tar-
tott, mint most. A receptek és az ételekről 

való írás nagyjából a női magazinok utolsó 
oldalára szorult, a Főzőcske, de okosan ro-
vatba. Messze nem azon a méltó helyen ke-
zelték a gasztronómiát, ahol lennie kell.
Amikor Brüsszelből hazaköltözött, maga 
mögött hagyta a diplomáciai pályát, ráéb-
redt, igazából nem az az ő útja. Vett egy mély 
levegőt, és a főzést, a blogírást választotta.
nem sokan lehetnek a világon olyanok, akik 
lemondanak a diplomáciai pálya minden 
előnyéről és kiszámíthatóságáról azért, 
hogy „főzőasszonyok” legyenek. Ami hajtot-

ta, az a főzés és az ételek iránti szen vedélye. 
Ami segített a döntésben, az akkori élet-
helyzete, amikor csak magáért felelős az 
ember, és akár kockázatot is vállalhat azért, 
hogy a szenvedélye legyen a hivatása.
Azt gondolta, ha nem próbálja meg, élete 
végéig bánni fogja. Igaz, okozott némi fejtö-
rést, hogy akkor most mi is lesz ő pontosan, 
mert nem éttermi szakács és nem séf, de 
akkor minek nevezik majd? Ma már úgy ér-
zi, megtalálta azt a hivatást, ami hozzá leg-
inkább passzol.
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A	mákos	bejgli	
mutatta	meg	az	új	irányt
A fő missziója az otthoni főzés örömének 
közvetítése, az összes recept és írás azért 
születik, hogy ösztönözze az embereket, 
főzzenek otthon. részben azért, mert úgy 
látja, a mostani felgyorsult, rendkívül 
ingergazdag világban a családi étkezés 
maradt az egyetlen olyan fórum, amikor 
az emberek leülnek egy asztalhoz és be-
szélgetnek. Ennek a jelentőségét nem sza-
bad lebecsülni, mert ez igazi minőségi idő. 
Másrészt, mindig olcsóbb és egészsége-
sebb otthon főzni, mint máshol étkezni.
– Az évek során az ember és a körülötte lé-
vő közeg is sokat változik, az én érdeklődé-
si területeim is mások most, mint néhány 
évvel ezelőtt. A gasztronómia nagyon krea-
tív terület, jó közeg, rengeteg oldala van, hi-
szen nemcsak receptfejlesztésből áll, szól 
gazdaságról, kultúráról és társadalmi kér-
désekről is.
Az foglalkoztatja, miként lehetne áthi-
dalni, egyensúlyt teremteni a fővárosi 
gasztro forradalom és a vidéki életmód, a 
hagyományok között. Ezzel együtt egyre 
jobban érdeklődik a kistermelők világa 
iránt.
– A piacozás az egyik legjobb módja ennek, 
imádok piacokra járni. Hiszen amit ott ve-
szek, tudom kihez kötni, előttem van az ar-
ca, sokkal személyesebbé válik, és ezután 
tudom tisztelni a munkáját.
Minden a mákkal kezdődött. tavaly kará-
csony előtt egy átlagos helyen vett mákot, 
nyolc rúd bejglihez valót, majd sütés után 
derült ki, hogy szinte ehetetlen lett az 
egész, mert a mák rossz ízű, keserű volt.
Felháborította, hogy a drága alapanyag és a 
sok munka veszendőbe ment, ezért elhatá-
rozta, utánanéz a máktermesztésnek, és 
felkutatja a legjobb termelőt. Meg is találta 
Hajdúböszörményben, kifaggatta az egyik 
ikonikus magyar alapanyag termesztésé-
nek részleteiről. Aki tisztában van azzal, 
hogy mennyi munka, energia, tudás és koc-
kázatvállalás van egy-egy alapanyag, ter-
mék előállításában, egészen másként tekint 
az élelmiszerre, és szívesebben vásárol a 
termelőtől.
– Hiszek abban, hogy ezeken a személyes 
történeteken keresztül tudjuk a jó minősé-
gű termelői árut a hétköznapjainkba is be-
vonni. Ezért az utóbbi időben egyre több 
ilyen témájú blogot írtam. A mi felelős-
ségünk, hogy megmutassuk, felkaroljuk, 
helyzetbe hozzuk ezeket a termelőket. én is 
egészen másként főzök, mióta tudom, hon-
nét kerül a konyhámba a zöldség, a gyü-
mölcs, a fűszer.

Hozzávalók (4-6 adag):
• egy formás, kisebb méretű, kerek sütő-
tök (pl. Hokkaido, nagydobosi)
• 2 evőkanál olívaolaj
• só, bors
• 30 dkg reszelt sajt, vegyesen (minél jobb 
a sajt, annál finomabb a végeredmény)
• 1,5 dl száraz fehérbor
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 teáskanál étkezési keményítő
• 5 dkg zsemlemorzsa
• a tálaláshoz bagett, sült zöldségek, sa-
vanyúságok

Először a tököt teljes egészében megsüt-
jük. Ehhez a sütőt előmelegítjük 200 °C-ra 
(alul/felül üzemmód). A töknek vízszinte-
sen levágjuk a kalapját, és a belsejét – tök-
magot, rostokat – kanállal kivájjuk. A tök-
magot leöblíthetjük, megszáríthatjuk, majd 
megsüthetjük. A tök belsejét sózzuk, bor-
sozzuk, meglocsoljuk kevés olívaolajjal, 
visszatesszük a kalapját. Kb. egy óra alatt 
90%-osra megsütjük (legyen már puha, de 
még további 30 percre visszakerül majd a 

sütőbe). A pontos sütési idő a tök fajtájától 
és méretétől függ.
Miközben sül a tök, előkészítjük a sajtokat, 
a reszelő nagy lyukán lereszeljük őket. Ka-
rakteres ízű, keményebb sajtokat érdemes 
használni, két-három fajtát vegyesen (pl. 
hegyi, érettebb sajtokat). Egy tálban ösz-
szekeverjük a reszelt fokhagymával és az 
étkezési keményítővel (ez segít stabilizál-
ni a fondü állagát).
A megsült töknek levesszük a kalapját, ha 
nagyon sok víz keletkezett benne (tökfaj-
tától függ), akkor óvatosan kiöntjük belő-
le. Megtöltjük a reszelt sajttal úgy, hogy ré-
tegenként tesszük bele, egy réteg reszelt 
sajt, rá a fehérbor harmada, a zsemlemorzsa 
harmada, és így tovább, amíg van a sajtból. 
A sütő hőfokát ismét 200 °C-ra állítjuk. Visz-
szatesszük a megtöltött tököt (most már 
kalap nélkül), és kb. 25-30 percig sütjük, 
amíg a sajt teljesen felolvad. Azonnal tálal-
juk. Mártogatáshoz bagettet, zöldségeket 
adunk mellé, vagy négy-hatfelé vágjuk az 
egészet, és mindenki a saját tányérjába 
kapja a mártogatós sajtot és a sütőtököt.

Sajtfondü egészben sült tökben
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piacozások	ihlette	fogások
Kíváncsi vagyok, hogyan születnek a recep-
tek, vajon mi játszódik le egy gasztroblogger 
fejében, ha ránéz egy láda zöldségre.
– nálam ez a piacozással indul, minden 
szombaton reggel ott kezdek, és vidéken is 
egész jó kis beszerzési hálózatot építettem 
ki. A receptötletek teljesen életszerűen jön-
nek, sodródom az évszakokkal és a kínálat-
tal. nem vagyok vegetáriánus, de kevés 
húst eszek és készítek, inkább a zöldségek 
ihletnek meg, avat be az ételek születésé-
nek részleteibe.
Amikor ránéz egy zöldséges standra, azon-
nal beindul a fantáziája, hiszen szereti a 
színes ételeket, és olyan alapanyagok is 
összekapcsolódnak a képzeletében, amire 
mi nem gondolnánk, a legutóbbi példa er-
re a sütőtök és a homoktövis házasítása. 
Meséli, amikor meglátta a melegsárga szí-
nű tököt, képzeletében megjelent a jó sö-
tétre sült sütőtök és a saját készítésű mé-
zes-chilis homoktövisbefőtt harmonikus 
kettőse.
Így már érthető a Chili és vanília névválasz-
tás is, mint mondja, nagyon szereti a fűszere-
ket és a kontrasztokat is, ezért az ételeiben 
mindig van egy kis meglepetés, egy kis csavar.
Az utazások is remek inspirációforrások, az 
ott látottak, tapasztaltak beépülnek elő-
ször a fejbe, aztán a konyhába. olyan nem 
fordul elő, hogy nincs ötlet és ihlet.

A tavaszi karantén idején például nemcsak 
azt mutatta meg a receptekben, hogyan le-
het alkalmazkodni főzéskor a kialakult 
helyzethez, hanem mozgósítva számos sza-
kácsot és a sztárséfet, egy hét alatt megszü-
letett szervezésében a Karantén kantin cí-
mű szakácskönyv is, amit több jótékonysá-
gi akció követett.

Ötletek	a	jövőre
Rengeteg dolog izgatja a fantáziáját a 
gasztronómia jövőjét illetően. Például a 
húsmentes étkezés, amely egyre elterjed-
tebbé válik. tudjuk, hogy akkor teszünk 
jobbat a természetnek és magunknak is, ha 
kevesebb húst fogyasztunk. Kihívás, ho-
gyan tegyük ezt a mi konyhánkban, hiszen 
a magyar gasztronómia erősen húsalapo-
kon nyugszik. 
– Mindig hangsúlyozom, hogy a magyar 
identitásnak fontos része a vasárnapi húsle-
ves, a rántott hús és a csirkepörkölt, amiről 
nem kell lemondanunk. Apróbb lépésekben 
viszont érdemes haladni a húsok túlsúlyá-
nak csökkentése felé. Ez végül is nem új ke-
letű dolog, hiszen régen sem került minden-
nap hús az asztalra, inkább csak vasárnap és 
ünnepnapokon. Hét közben főzelék, krump-
li, tészta alkotta az étkezést. A régi falusi 
életmód minden olyan hívószónak megfelel, 
amit most fontosnak tartunk, lásd a fenn-
tarthatóság, vagy a pazarlásmentes élet.

Konkrétan a főzelékekben lát óriási fantá-
ziát, bár a marketingjük nem túl jó, de a 
végtelenségig lehet kísérletezni velük, 
ezért mindent elkövet, hogy a figyelem kö-
zéppontjába helyezze őket.
Gasztropályájának elején nem álmodozott 
arról, hogy ismert ember lesz, de mégis így 
történt. Úgy gondolja, hogy a média nyúj-
totta lehetőségeket már végigpróbálta és 
megélte. A logikusnak az tűnik, hogy erre 
az ismertségre felépítsen egy cégbirodal-
mat, mint ahogyan itthon is megvalósítot-
ták néhányan, ő azonban másik utat válasz-
tott, tudatosan maradt független, mert a sa-
ját útját szeretné járni.
A főzés nem marad el, de a kutatás és az 
írás fog nagyobb hangsúlyt kapni a jövő-
ben, és a létrehozó, értékteremtő dolgok 
kerülnek előtérbe. Emellett szívesen báto-
rítja azokat, akik most indulnak el ezen az 
úton, és adja át a tapasztalatait nekik. és 
valószínűleg az eddigi kilenc szakácskönyv 
mellé is fog új kerülni.
Egészen övön aluli ütésnek érezte, ami- 
kor a kedvenc étele felől érdeklődtem, sze-
rinte erre egy tisztességes gasztroblog-
ger nem tud releváns választ adni, függ  
ez sok mindentől, hangulattól, környezet-
től, évszaktól, időjárástól, de egy rendes 
rakott krumplival mindig le lehet venni a 
lábáról.

Sárközi Judit 


