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Köszöntő

Amikor  a  gasztronómiai  rovathoz  készítettük  az  anyagot,  a  porhanyós  
tészta  nem akarta  hozni  a  nevéhez méltó  állagot,  inkább ropogott,  mint  
omlott. Nekiálltunk még egyszer. Közben azon járt a fejem, hogy ugyanott 
tartunk, mint egy évvel ezelőtt, online riportok és megbeszélések, körül-
tekintő szervezés, hová mehetünk, hová nem, végül ismét karantén. Elő is 
vettem a magazin korábbi lapszámát, újraolvastam, amit tavaly tavasszal 
a bevezetőben írtam, és akár idemásolhatnám, ugyanolyan aktuális lenne. 
Egy gondolat kivételével, ami arról szólt, hogy hamarosan elmúlik, és jö-
vőre – mármint most – nyoma sem lesz az egésznek.
Közben nemcsak a helyzetet, a tésztát is átgondoltuk, újraterveztük, és si-
került. A fennakadást az új alapanyag okozta, ami valójában régi. A múlt 
század első felében a cukrászok kedvence volt a szamárzsír, ezzel készül-
tek az omlós és a leveles tészták, esküdtek rá, hogy a krémes tésztája csak 
ezzel  lesz  tökéletes.  Nekünk új  volt,  meg kellett  tanulnunk,  hogyan bán-
junk vele. Ha egy összetevő megváltozik, megváltozik sok minden. Ponto-
san úgy, ahogyan most az életünkben.
Az  újratervezésre  szükségünk  van,  kivéve  azoknak  a  szerencséseknek,  
akiknek nem változott sokat az életük. Ezt éreztem, amikor kint álltunk a 
Mátra fennsíkján, ahol új alapanyagok után kutattunk, és néztük, ahogyan 
a bivalyok és a szamarak békésen legelésznek. Ezt teszik egész évben, 
mert már zöldell a fű és nemsokára virágba borul a mező. A gazdaságban 
dolgozók ugyanazzal a rutinnal látják el az állatokat, ugyanúgy készül a 
szalámi, a sonka, a kolbász. talán most kicsit nehezebb eladni… Ugyanez a 
helyzet a földeken, a gyümölcsösökben, háztáji gazdaságokban, kertek-
ben. Most kezdődik a szezon, ilyenkor nem lehet megállni, esetleg valami-
nek újra nekirugaszkodunk, de haladunk tovább, történjen bármi. Akik 
ezt teszik, azoknak talán könnyebb még az újratervezés is.
Ezért kiáltottunk fel, hogy végre tavasz van, és gyönyörködünk az üde, 
színpompás virágcsokrokban, a húsvéti asztaldíszekben, amelyek virág-
kötőnk kezei közül kerültek ki. Ezért mutatjuk meg, milyen újdonságokkal 
rukkoltak elő a virágnemesítők, mit ültessünk, hogy virágillatban ússzon 
a kert. Már éledeznek a botanikus kertek növényei is, ezért a tatai Geoló-
gus Kert virágaival buzdítunk arra, hogy nézzék meg a gyűjteményes ker-
teket, hiszen ezt most is szabad. Írásainkban feltűnnek a nárciszok, a ba-
zsarózsák, a medvehagyma, egyszóval csupa szépség, amit ad a természet, 
és amit senki nem vehet el tőlünk.
És igen, egyetértünk a borászportré főszereplőjével, Pühra Beával, hogy 
mindig a legjobbra kell törekedni.
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