
Egy cenzúrázott  
interjú?

Exclusive

BÖJTMÁS HAVA      I      2015. Március

Ricottás rakott brokkoli 

Vajaskenyér parizerrel

C hefek  a  S ous-Vide-ról

Nyerj Hungary Cardot!

Szakmai érdektelenség?

03

6. Évfolyam
     .szám



2.oldal © 2015 www.oldalasmagazin.hu



Játék
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Hamarosan beköszönt a ta-
vasz, újra zöld lesz minden, 
virágok nyílnak, azok illata 
körbelengi majd a minden-
napjainkat. Ekkor a feltöltő-
dés időszakát éljük át, mely-
re a szakmában is nagyobb 
szükségünk lenne, mint va-
laha. Igyekezzünk hát tole-
ránsabbnak lenni másikkal 
szemben, mert így ránk is ez 
fog visszaköszönni. Magazi-
nunkkal erre a problémára 
szeretnénk felhívni a figyel-

met. 
Olvassátok hát!  

Asztalos István
Főszerkesztő
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Ricottás rakott brokkoli Séfek a Sous-Vide-ról: Pépei Róbert

A szakácsok érdektelensége! -erről 
kérdeztük szakértőinket.

 Vajaskenyér parizerrel

Játsszon velünk, az értékes nyeremé-
nyért! Mely a Hungary Card forgal-

mazója, a Hotelinfo Kft. felajánlása.

Interjú: Széll Tamással, a második 
Magyar Michelin csillagos szakáccsal, 

(már amennyi elkészülhetett az interjú-
ból)

Belgák kincse: a cikória

A z orvosi zsálya

Minek az új?
A zöldségek történelme

Őshonos

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
Melyik egy főzeléknövény?

A: CSALÁN

B: TULIPÁN

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

Havi nyereményünk a Hungary Card forgalmazója, a Hotelinfo Kft. felajánlása.

A játékban, csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A nyertest e-mailen értesítjük!
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Havi nyereményünk a Hungary Card forgalmazója, a Hotelinfo Kft. felajánlása.

A játékban, csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A nyertest e-mailen értesítjük!

Ricottás rakott brokkoli 
1., Az első lépés, hogy elkészítjük a krémet, elöző este összekevertem a hozzávalókat. 

Fólia alatt egy éjszakára pihenni hagytam.

2., Másnap az alaposan megmosott sütni való burgonyát vékonyra szeleteljük. Egy 

30×30 cm-es tepsi alját kivajazzuk és elrendezzük egymáson a felszeletelt burgonyá-

kat. Sózzuk, borsozzuk és 180 fokra előmelegített sütőben elősütjük. (kb. 15 perc)

3., Szedjük virágaira a brokkolit, egy keveset a szárából is hagyhatunk, mert az is fo-

gyasztható. Forrásban lévő sós víz fölött addig pároljuk, míg élénkzöld színe nem lesz. 

4., Oliva olajon pirítsuk meg a darált húst, amit hasonlóan fűszerezhetünk, mint a 

krémet. Közben főzzük meg keményre a tojásokat.

5., Az elősütött burgonya talapzaton rendezzük el a brokkolit, erre jöhet a darált hús és 

a szeletelt kemény tojás, majd a fűszeres ricotta. Végül az egészet lefedjük a vékonyra 

szeletelt burgonyával. Kenjük meg oliva olajjal és grill módban 25-30 percig süssük. 

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

250 ml ricotta
1-1,5 dl 20%-os tejföl
2 kávéskanál (dijoni) 

mustár
2-3 kávéskanál oregano
2-3 kávéskanál bazsa-

likom
2 evőkanál olivaolaj

Só, fokhagyma
50 dkg brokkoli

30 dkg darált hús
4 főtt tojás

3 nagy sütnivaló bur-
gonya

Stiller Tam
ás rovata



Gasztronauta:      
Séfek a Sous-Vide-ról: Pépei Róbert

Jegyzet
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Egy nagyon régóta, lassan egy évtizede 

tartó munka derekán úgy gondoltam, 

éppen itt az ideje megkérdezni a sé-

feket, szakácsokat, oktatókat, magán-

embereket arról, hogyan tudták hasz-

nosítani a tanultakat, vagy kihasználni 

a sous vide gépek precizitását.

Márciusi riportalanyunk Pépei Ró-

bert, a Zip Brewhous volt Chefje volt.

 Robi, rég volt, amikor először talál-
koztunk. Akkor kezdtem oktatni a sous-vide 
technológiák. Nagyon hűségesen jártál a kur-
zusokra, jól tudtad alkalmazni ezután?
 Számomra már akkor sem volt ismeretlen a 
sous-vide voltak próbálkozásaim, de rengeteget ta-
nultam a kurzusokon és nagyon élveztem az oktatá-
sokat. Amellett hogy sokat tanultam sok barátságot is 
kötöttem a kurzusok alkalmával ezért duplán köszö-
net neked.

 Hol hallottál először a sous vide-ról, 
és miért keltette fel az érdeklődésedet?
 Elég vicces, mert kb. 7-8 éve voltak próbál-
kozások egy szlovák munkahelyemen ahol volt vá-
kuumgép és kombi sütőben próbáltunk sous-vide-
olni persze az oktatásokon erre fény derült, hogy 
ezek tényleg csak próbálkozások voltak, mert amit 
akkor csináltunk az nem sous-vide volt. De ott indult 
el az érdeklődésem a téma iránt, ami a kurzusaidon 
csúcsosodott.

 Az új konyhatechnológiák gyakorlati 
megvalósítása hol és hogyan kezdődött el 
nálad?
 Az előző kérdésnél  megadtam a választ, mert 
azóta vonz a téma és keresem a számomra új dol-
gokat, új technikákat, technológiákat, ami a szak-
mámmal kapcsolatos és ezeket próbálom minden 
munkahelyemen honosítani amennyiben még nem 
alkalmazzák.

 Külföldön is tudod alkalmazni a ta-
nultakat, tapasztaltakat?
 Jelen pillanatban bécsben dolgozom, itt szin-
tén a „honosítás” rögös útjait járom, de szeretem a 
kihívásokat és bízom benne, hogy sikerül, amit elter-
veztem.

 Mennyire lett ausztriában elterjedt a 
sous-vide és mennyire számít az ár a beruházás-
nál? 
 Mint mindenhol természetesen itt is nagy az 
árverseny, de nagyon fontos a minőség. Nem régóta 



vagyok még ausztriában, de a meglá-
tásom az, hogy leginkább a top étter-
mek alkalmazzák az új technológiákat, 
a legtöbb étterem inkább a tradíciókra 
épül. A régebb óta kint levő kollégák, 
akik másképp látják, remélem, most 
nem köveznek meg.

 Mennyire tudtad elfo-
gadtatni a vendégkörrel a sous-
vide technológiával készült 
ételeket? Hogyan értékelték, 
hogy omlós és szaftos húsda-
rabokat kapnak szárazkóró he-
lyett?
 Mindenki szereti a minő-
séget, de legfontosabb szerintem a 
kommunikáció. A felszolgáló kollégák 
megfelelő tájékoztatása hogy minden 
kérdésre tudjanak választ adni, ami a 
vendégektől érkezik. És természetesen 
tudjanak mesélni a technológiákról, 
hogy fel tudják kelteni az érdeklődést. 
Tehát a legkönnyebb elfogadtatni az 
így készült ételeket, ha továbbadod a 
tanultakat a kollégáknak, akik ezáltal 
megfelelően tudják továbbítani a ven-
dégek felé.

 Külföldön is komoly gond 
a szakácshiány. A szomszédban 
dolgozó kollégák tudatosan 
használnak sous-vide koncepci-
ót, hogy emberi erőforrást tud-
janak megtakarítani?
 Valószínűleg igen, de rengeteg 
képzésre lenne szükség ott is, hogy a 
tulajdonosok és kollégák meglássák a 
lehetőségeket a sous-vide-ban és széle-
sedjen a látókörük az új technológiák 
felé.

 Milyen eszközöket hasz-
nálsz/használtál a technológia 
alkalmazásához? Mi a legfonto-
sabb számodra a vásárlásnál?
 Sous vide chef berendezést 
használok, mert számomra fontos a 
minőség a megbízhatóság és termé-
szetesen a rengeteg tanács és segítség, 
amit a gépek megvásárlása után ka-
punk.

 Mérted már a hőkezelési 
veszteség optimalizálásából nyert be-
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X

ruházási megtérülést?
 Nem, de van egy nagyon 
kedves barátom, aki a megszállott-
ja a sous-vide-nak és tőle minden 
érdekességre választ kapok. 

 Szerinted ez trend, 
vagy technológia, ami valami-
ért a konyhákon ragadt?
 Azok, akik először hallanak 
a dologról, biztos úgy vannak vele, 
hogy már nem tudnak mit kitalál-
ni, és minek bonyolítani a dolgokat 
megsütöm a húst és kész. Viszont, 
ha veszik a fáradtságot és beszél-
getnek egy hozzáértő személlyel, 
vagy netán utána olvasnak, akkor 
rájönnek, hogy rengeteg előnye van 
a sous-vide-nak.  Minőségi és gaz-

dasági előnye egyaránt.

 Azt tudtad, hogy a 
szakiskolákban és a techni-
kus képzéseken vizsgaköve-
telmény lett az új konyha-
technológiák ismerete, és 
alkalmazása?
 Igen hallottam róla és örü-
lök neki.már előbb kellett volna 
megtenni ezt a lépést.

 Végezetül megoszta-
nál az olvasókkal egy féltett 
receptedet?
 Konkrét féltett receptem 
nincsen szeretek mindig megújul-
ni új dolgokat kitalálni kipróbálni.
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Csidei Tamás
Az új konyhatechnológiák szakoktatója

www.gasztronautakft.hu
info@gasztronautakft.hu
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Exclusive

Az interjú, mely nem 
készülhetett el...



a múltban és nem kívánunk eltérni ettől a jövőben sem. Hisszük és valljuk, 
hogy a hitelességünket csak így őrizhetjük meg. 

 Büszkék vagyunk arra, hogy a kollégák körében népszerű séfek mellett 
olyan, a szakma túlnyomó többsége számára megkérdőjelezhetetlen tudású 

Az Oldalas magazin elmúlt öt esztendejének egyik legkedveltebb 
olvasnivalója volt a hónapról hónapra elkészített „nagyinterjú”. A 
beszélgetések célja a szakmában megbecsülésnek örvendő kollé-
gák bemutatása, munkájuk és személyiségük részletesebb meg-
ismertetése. Az interjúk középpontjában, valamennyi esetben az 
ember szerepelt, de egy szakmai lapban természetes, hogy szóba 
kerültek a szakma problémái és a megoldásra váró feladatok is.

 Mivel független magazin-
ként jelenünk meg, nem kell 
megfelelnünk semmilyen ránk 
erőltetett elvárásnak, nem kény-
szerülünk arra, hogy elvtelen 
kompromisszumok határoz-
zák meg kérdezési stílusunkat, 
mindig őszinte és nyílt beszél-
getések során születtek meg az 
interjúink. Természetes, hogy 
– az újságírás már csak ilyen 
szakma – néha provokatív kér-
dések is szóba kerültek, de az 
érzékenyebb témaválasztás, a 
kellemetlennek tűnő kérdések 
valamennyi interjúalanyunk 
esetében nyitott fülekre találtak 
és konstruktív, értékes válaszo-
kat „provokáltunk”. Így volt ez 
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szakítani ránk a séf...

 Eltel egy hét, kettő, három... Nem vagyunk türelmetlenek, de akkor már a 
telefonhoz nyúltunk, és udvariasan megkérdeztük: ugyan, mi az oka a néma 
hallgatásnak?

 A sajtókapcsolatokért felelős hölgy alaposan kikérdezett (mit akarunk, mi-

konyhafőnökök is partnerként (és nem ellenségként) kezelték magazinunkat, 
mint – a teljesség igénye nélkül – Kalla Kálmán mester, vagy épp Lipher Tamás 
és Merczi Gábor.

 Márciusi magazinunk veze-
tő anyaga az interjúsorozat kö-
vetkező része a hazai szakma 
vitathatatlanul egyik legtehet-
ségesebb, még mindig a fiatal 
szakácsgenerációhoz tartozó 
konyhafőnöke, a Michelin csil-
lagig és Bocuse d’Or 10. helye-
zésig jutó Széll Tamás lett volna.

 Interjúigényünkkel – annak 
rendje és módja szerint írás-
ban - megkerestük a munkál-
tató sajtóreferensét. Az apropót 
az adta, hogy a cég megkereste 
magazinunkat, hogy nem kö-
zölnénk-e le az általuk átküldött 
sajtóanyagot. Ezt természetesen 
örömmel megtettük, majd vá-
laszüzenetben ment is az inter-
júkérésünk, ezután türelmesen 
vártuk a választ, mikor tud időt 

Képünkön:  Széll Tamás <lenne>
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„...Ide szúrtuk volna be a 
riport, egyik, szerintünk 
érdekes monadtát...”



a korábbi interjúalanyainkkal korrekt együttműködésben dolgozhattunk, az el-
készült anyagokat átolvasásra, véleményezésre, javításra megkapták, ez alapvető 
etikai kérdés. Egyetlen olyan betű, szó, mondat nem került szerkesztésre, amit ne 
hagytak volna jóvá. Egyikük sem dicsekedhetett Michelin-csillaggal, de mind-
egyikük elhivatott, szakmáját szerető és kollégáit – annak szaktudásától függetle-
nül – tisztelő EMBERként ült le velünk beszélgetni. Aki nem így tesz, az csak ha-
mis, érdekektől vezérelt fényben fürdőzik! Mivel minden, ez is elmúlik majd… 

kor, mennyi időt venne igénybe? - tehát a profi közegben szokásos protokoll). 
Ígérte, hogy megkérdezi „fentről” és ránéz korábbi magazinjainkra. Itt már 
gyanús volt, hogy az eltelt három hétben nem történt semmi...

 Talán nem tetszett, amit lá-
tott (vagy „fent” láttak), mert a 
visszahívás továbbra is váratott 
magára. Mivel továbbra sem va-
gyunk türelmetlenek, vártunk 
lelkesen, de a lapzárta közeledté-
vel ismét a telefonhoz nyúltunk.
A „mutatvány” szinte szóról 
szóra megismétlődött: rákérdez, 
mert „fentről” még nem kapott 
választ...

 Ezt követően döntöttem úgy, 
hogy a Széll Tamás interjúra szánt 
felületet nem adom oda másnak:  
a válaszok üresen maradt flekkjei 
minden kérdés és minden válasz 
nélkül beszélnek majd a szakma 
mindennapjainak egyik nagy 
problémájáról. 

 Büszkék vagyunk arra, hogy 
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„...mindig nyitott 
szemmel kell járni 
és mindent meg 
kell kóstolni, mert 
ebben a szakmá-
ban nincs olyan, 
hogy nem szere-
tem...”



Maradok tisztelettel! 

Asztalos István, 
az ember, aki háromszor 
keresett! 

*****

Kedves Olvasók! 

Az alábbiakban tehát kö-

vetkezzék a Széll Tamás 

interjú. Pontosabban 

amennyi elkészülhetett 

belőle, itt nálunk, „lent”.

 Kedves Széll Tamás! 

Őszintén remélem, hogy mindez a tudtod nélkül történt. Szeretném, ha tudnál 
róla, háromszor kerestünk, hogy interjút készíthessünk pályafutásodról, rólad, 
munkádról, sikereidről. Mindezt tettük volna vélhetően a kollégák nagy örö-
mére.
 Az Oldalas magazin öt éves történetében ez a második eset, hogy interjú-
kérelmünk süket füleket ostromol. Molnár B. Tamás 2011-ben legalább vette 
a fáradtságot, hogy közölje velünk, az a színvonal, amit magazinunk (és nyil-
ván ezzel összefüggésben annak olvasóközönsége) képvisel, számára méltatlan 
környezet, amellyel nem kívánja megosztani értékes gondolatait.
 De ő legalább kimondta, „fent” még erre sem képesek.
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 Hogyan indult a pályafutásod, 
miért éppen a szakács szakmát vá-
lasztottad?

 Volt valaki a családodban, aki 
vendéglátással foglalkozott?

 Melyik iskolában végeztél?

 Milyen helyeken dolgoztál? 

 Mit gondolsz a külföldi munká-
ról? 
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 Ha összehasonlítjuk a pályádat, mondjuk egy külföldi csillagossal, akkor 
mennyire lehetsz elégedett az itthoni megbecsüléssel?

 Mi a véleményed 
a hazai alapanyagok-
ról, az Onyx-ban, 
vagy a Gerbaud-ban 
ezeket mennyire tud-
játok, akarjátok pre-
ferálni?

 Mesélj a Miche-
lin csillag megszer-
zéséről, egyáltalán, 
hogyan tudtad meg, 
hogy megvan?

 Miben változtatta 
ez meg az életedet?
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az eredményhez. Viszont azt te is megjártad, és itt teszem fel a kérdést, hogy 
véleményed szerint az itthoni kollégák közül lett volna még alkalmas, aki ott 
helyt állt volna, vagy már szinte minden jó kolléga elhagyta az országot? Mert 
én úgy tudom, hogy Gábor Németországban dolgozott és talán még ott is dol-
gozik. 

 A mai világban a gasztronómia fejlődését a fine dinninghoz, vagy verseny-
zéshez kötjük, szerinted tényleg ez a valódi fejlődés iránya? 

 Számomra egészen furcsa helyzet az, hogy úgy tudunk egy plakátnak ör-
vendeni, mintha csak éppen eltaláltuk volna a sósságát egy ételnek. (Persze 
a hazai sikernek én is örültem!) Tehát semmi köze sincs a gasztronómiához. 

 Néhány éve, volt az az ominózus budapesti Bocuse döntő, melyben a kiju-
tás volt a tét, akkoriban sokan azt érezték, hogy a Szabó Lacika munkája volt a 
győztes, ennek ellenére te jutottál ki. Ezt hogyan élted meg, hogyan értékelted 
a munkáját? Egyáltalán volt valaki, aki ezt a kérdést fel merte tenni? 

 A Bocuse tízedik 
helyezéseddel meny-
nyire voltál megelé-
gedve? Esetleg volt, 
vagy lehetett volna 
abban több? 

 Az idei  Bocuse 
versenyen Molnár 
Gábor képvisel-
te hazánkat, aki ti-
zenharmadik lett és 
neki is gratuláltunk 
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Szerinted ezekkel az eredményekkel csak saját magunkat csapjuk be?

 Mit gondolsz a mai magyar gasztronómiáról?

 Te a csillaggal, és ez általi befolyásoddal tudsz-e, akarsz-e valamit tenni a 
kollégák fejlődéséért, boldogulásáért, vagy a feltételeik javításáért?

 Egyáltalán mennyire vagy lekorlátozva a munkáltatód által?

 Mi a véleményed a szakmai képzésről és a kollégák felkészültségéről? 

 Mit tartanál megfelelő képzésnek?
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tűnt, azután nem sok idő alatt lett három is, és lehet, jön a negyedik hamaro-
san, ha jól tudom. Szerinted ez mennyivel befolyásolta a hazai gasztronómia 
fejlődését, vagy mennyiben változtatta azt meg. Esetleg ez semmit sem befo-
lyásol csak üzleti szempontból előnyös, ha van?

 Mikor lennél megelégedve saját munkásságoddal?

 Mit tervezel még a jövődre nézve?

 Marad-e időd valami hobbira?

 Mit gondolsz, mennyire kell, 
vagy lehet egy ilyen szintű em-
bernek, mint te, beleszólnia a 
hétköznapok konyhájába, gon-
dolok itt a háziasszonyok világá-
ra?

 A „nagyáruházas” együttmű-
ködésed számomra kissé furcsa, 
mert én túlmisztifikáltam ezt a 
csillagot, ezt érthetőbben fogal-
mazva rangon alulinak gondol-
nám. Bár biztosan erre is van 
más példa a világban. Te, hogy 
látod ezt?

 A Michelin csillag megszer-
zése néhány éve még fényévekre 



Amennyiben azonban megengedik „fentről”, 

hogy válaszolj a most már ismert kérdése-

inkre, természetesen továbbra is állunk ren-

delkezésedre…  

/AI/
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 Mit üzennél a kollégáknak?
 (Erre a kérdésre a dolgok jelenlegi állása 
szerint tudjuk a választ: semmit...)
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Belgák kincse: a cikória

 Habár már az ókori civilizációk is ismerték – és gasztronómiájukban gyakran 
alkalmazták –, a cikória tömeges elterjedése a XIX. századig váratott magára. Ge-
netikai őse egy, a Mediterranumtól Szibériáig szinte mindenhol honos gyomnö-
vény, a kék virágú mezei katáng, napjainkban pedig termesztésének központi te-
rülete egy kis, európai ország: Belgium.

 Még a szakmai cikkek is nehezen választják külön a cikóriát és az endíviát. 
Egyes források  könnyedén egyenlőségjelet is tesznek a kettő közé, de – bár nem 
túl távoli rokonokról van szó – a két növény, bizony, nem ugyanaz.

Cikóriasaláta

A Zöldségek
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 Az egyiptomi civilizációból maradt ránk az első papírusztekercs, ahol 
említésre kerül a cikória, igaz, ekkor még csak emésztési problémákra, máj-
betegségekre ajánlják a fáraók orvosai, és nem is a ma ismert formájában, 
hanem vadon termő változatát, a kék virágú mezei katángot. (a növény kék 
színét egy réges-régi angol mese szerint egy hajóra szálló és az útról soha 
vissza nem térő kedvesét sirató lány szemei után nyerte el...)

 A római költő, az I. században élt Horatius is a kedvencei között tartotta 
számon, mint írja egy helyen „Me pascunt olivae, me cichorea, me malvae” 
(„Ami engem illet, az olíva, a cikória és a mályva nyújt táplálékot...”).  A gö-
rög és római kultúrában is elsősorban gyógyászati jelentőségét ismerték fel 
a korszak kiváló orvosai. A gyomnövény katáng nemesítése csupán a XVII. 
században történt meg, talán nem véletlen, hogy a ma ismert cikória leg-
fontosabb termőterülete Belgium, hiszen a középkorban az itteni trappista 
szerzetesek – akik eleinte takarmányként, jószágaikat etették a cikóriával – 
ismerték fel, hogy gasztronómiai szempontból sem elhanyagolható az. Egy 
1750-es belga folyóirat megemlékezik a „Kapucinus szakálla” néven illetett 
növényről, amely valójában már a nemesített cikória lehet.

 A napóleoni háborúk idején, a 
külföldi szállítások megszűnése miatt 
kezdték a cikória gyökerét kávépótlás-
ra használni, a feljegyzések pedig egy 
bizonyos Breizer úr nevéhez kötik a 
felismerést, hogy a cikória nagy, fehér 
levelei alkalmasak az emberi fogyasz-
tásra. Más források ezt a dicsőséget 
Jan Lammersnek adják, aki 1830-ban, 
a belga függetlenségi háború kapcsán 
fellépő kávéhiány enyhítésére félre-
tett cikóriájának váratlan hajtásait 
kóstolva jutott a megállapításra: ez 
nem is rossz!
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 A cikória igazi sikertörténete ebben az időszakban – és még sokáig - azon-
ban továbbra is a pótkávé (köznyelvi nevén: frank-kávé) volt. Már a XVIII. szá-
zadban felismerték, hogy a cikória gyökerét felaprítva és megpörkölve az ere-
deti kávébabból készülthöz megtévesztésig hasonló ízű ítal készíthető. Nem 
véletlen talán, hogy 1766-ban Nagy Frigyes császár egyenesen betitotta a 
kávébab importot Poroszországban, ezzel segítve az első nagy pótkávé gyár-
tó, Christian Gottlieb Förster vállalkozását, aki koncessziót nyert erre a tevé-
kenységre és 1795-re már 24 üzemben készülhetett a cikóriakávé. 

 De miért hívjuk frank-kávénak? Nos, a XIX. század elején egy bajor úr, 
Johann H. Franck kezdett kísérletezni a cikóriával, majd megnyitotta első 
üzemét. Olcsó terméke hamar népszerűvé vált. Nem kevesebb, mint 14 
gyermeke vitte tovább a vállalkozást, és nyitották meg első külföldi gyáru-
kat 1892-ben, Zágrábban, majd Magyarországon is, ahol Kassán, Budapes-
ten, Nagykanizsán és Jánossomorján készült (utóbbi helszínen még napja-
inkban is) a Franck-kávé. 

 Napjaink gasztronómiájában elsősorban hideg és meleg 
salátaként, illetve krémlevesként használatos a cikória. Szé-
lesebb körű felhasználása Belgium környékén ismert, ahol 
a zöldségek királynőjének is nevezik. Nem véletlen, hogy 
Németországban ”brüsszeli cikóriának”, Angliában „belga 
cikóriának” hívják. A magyar konyha kevéssé preferálja a 
kesernyés ízeket (sós-ecetes lében áztatva kesernyéssége 
mérséklődik), pedig a piacokon ma már többféle változat is 
beszerezhető. Ráadásul a cikória a téli, vitaminhiányos idő-
szakban kiválóan illeszthető az étrendbe, hiszen számtalan 
hasznos vitamin és ásványi anyag található benne. Olajban, 
vajban párolva, majd hirtelen pirítva húsokhoz nagysze-
rű köret készülhet belőle. Kesernyés ízvilágát citrommal, 
curryvel, fehér borssal, gyömbérrel, pirospaprikával tehet-
jük szalonképesebbé. 
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 Magas inulintartalma miatt a diabetikus táplálkozás egyik fontos alkotóele-
me lehet, de az egészséges bélflóra kialakításában mindenki számára kézenfekvő 
eszköz. Csökkenti a koleszterinszintet és az epekő kialakulás kockázatát, haté-
konyan vehetjük fel a harcot a reuma, a köszvény tüneteivel, a nép gyógyászat 
emésztési problémákra, az ókori polihisztor Plinius fejfájásra, a II. században 
élt Marcus Galenus (a római Marcus Aurelius császár orvosa) májbetegségekre 
ajánlja. Karotintartalma vetekszik a sárgarépával, ásványi sót, foszfort és C-vita-
mint is gazdagon tartalmaz.

/K G/

Lilacikória



 

Nagylátószög
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Terítéken a szakácsok érdektelensége
 Manapság számtalan lehetőség kopogtat az ajtóban, azonban viszonylag nehéz dolga 
van annak, aki valamit tenni akar. Nehéz, mert a szakmában viszonylag kis létszámú kör 
az, akit mozgósítani lehet.  

 Vannak persze érdekcsoportok, akik tizen-huszon egynéhányan, ugyan üzleti érdek-
ből összedolgozva, de mégis aprókat cselekedve, egymást fényesre maszkírozzák különféle 
írásokkal, még akkor is, ha mindez inkább áttetsző és szánalmas, mintsem szakmai. Az 
is igaz, hogy ez a fajta érvényesülés, ugyan látványos, és hatékony, de rövid ideig tarthat, 
mint a kérészek élete.
Viszont az is igaz, hogy a szakma többi része Csipkerózsika-álmát alussza. 
Kiálthatnánk: Ébresztő! – de ki hallaná meg? 

Véleményem szerint nagy bajban a vendéglátóipar, hiszen amellett, hogy egy-egy verse-
nyen elért helyezéssel, vagy adott esetben a plakátverseny elsőséggel <amely egyáltalán 
nem a gasztronómiáról szól>, elhitetjük magunkkal, hogy még életben vagyunk, de köz-
ben már régen elsüllyedtünk. Elsüllyedtünk, mert a szakácsok már régen nem 15 napot 
dolgoznak, már csak hárman csinálják az öt emberre felépített konyhát, és nem 12 órát, 
hanem 16-ot dolgoznak, de mégsem mozgósíthatóak.

Vajon minek kellene történni ahhoz, hogy a szakácsok elhiggyék, nekik is tartozniuk kell 
valahová, méghozzá, ha nem is feltétlenül azért, hogy aktív részesei akarnak lenni az ese-
ményeknek, vagy a döntéseknek, hanem, azért, hogy valaki igenis tehessen, felszólalhas-
son az ügyükben, tehát képviselhesse őt, és ne pedig külföldre kelljen menekülni.
Érdekelt szakértőink véleménye, erről a sokakat érintő érdekes kérdésről, így erről kérdez-
tem őket:

Mit gondoltok miért érdektelenek a kollégák, és mivel le-
hetne őket érdeklődőbbé tenni?
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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.

Valóban komoly problémát jelent ez manapság. A szakácsok nagy ré-
sze elfoglalt, rengeteget dolgozik. Azt mondja, szívesen elmegyek a 
gyűlésre, csak ne legyen rendezvényünk, ne kelljen benn maradnom, 
és valaki szervezze meg. Az igaz probléma, hogy az érdekeit is csak 
szeretné. ha valaki képviselné, de ő dolgozik. Akinek van ideje, és 
ott van az üléseken, arra vár, hogy valaki mondja meg, mit csináljon. 

Szerencse, hogy vannak megszállott fanatikusok, akik próbálják befolyásolni a változáso-
kat, illetve generálni azokat. Számtalan példát látunk arra, hogy valaki hogyan lesz egyik 
pillanatról a másikra érdektelen. Nem kell más, csak egzisztenciális problémák. Termé-
szetesen érthető, hogy előbb megélni szeretne, aztán foglalkozni az egyesület munkájával. 
Addig, amíg szakmánkban nem lesz tartós létbiztonság, addig megoldás sem lesz. Nincse-
nek hivatalos bérek, nincsenek hivatalos munkaidők, nincsenek emberi értékek. Természe-
tesen tisztelet a ritka kivételnek. Szakácsaink nagy része éjjel nappal dolgozik, és ha van 
egy kevés ideje, azt másodállásban tölti. Azzal lehet megmozdítani, ha igazi értéket terem-
tő képzésen tud részt venni. Ehhez azonban pénz kell, és nem kevés. Ami igazán hiányzik 
szakmánkból az az egység. Mindenki járja saját útját, több, kevesebb kísérővel. Ha együtt 
mennék, igazán sokan lehetnénk. Én bízom benne, hogy egyszer ez így lesz.

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

Manapság számtalan lehetőség kopogtat az ajtóban, azonban vi-
szonylag nehéz dolga van annak, aki valamit tenni akar. Nehéz, 
mert a szakmában viszonylag kis létszámú kör az, akit mozgósítani 
lehet. 
Véleményem szerint nagy bajban a vendéglátóipar, hiszen amel-

lett, hogy egy-egy versenyen elért helyezéssel, vagy adott esetben a plakátverseny el-
sőséggel <amely egyáltalán nem a gasztronómiáról szól>, elhitetjük magunkkal, hogy 
még életben vagyunk, de közben már régen elsüllyedtünk. 
Miért érdektelenek? Mert a mai világban inkább elfordulnak egymástól az emberek. 
Nehezen mozdulnak ki, mindenki az okos kütyüit nyomkodja. Van pár egyesület, közös-
ség. De csak általánosságokról van bennük szó. Ugyan mindegyiknek vannak céljaik és 
eredményeik, amik mindenképp elismerésre méltók. De egyiket sem tartom nagyon di-
namikusnak. (bár megpróbáltam én is tagja lenni az egyiknek. feladatom is volt és mivel 
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szakmához hű, emberibb szövetség ami, vagy aki felvállalná a mindennapi ember támoga-
tását, és szem előtt tartva megadná a lehetőséget, hogy a szakmáján keresztül jót adhasson 
Mindenkinek!

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. 

Szerintem, a mai napig harcol az érdek-ellenérdek a szakmai elhiva-
tottságú emberekben. A klikkekben tömörült tagokban, akik magukat 
nem tudják megvalósítani vagy érvényesíteni, olyan „halmazokat” 
hoznak létre, ahol védettnek érzik magukat! Nem hiszem, hogy ez 
javára szólna a szakmának, a szakácsoknak. Kellene egy ténylegesen 

nem tudtam eleget tenni, ezért inkább lemondtam, hogy jöhessen egy aktívabb ember, 
aki el tudja látni azt a feladatot. ) szerintem helyesen cselekedtem. 
Azt gondolom a vendéglátásban olyan gyökeres változások szükségesek, melyek meg-
változtatják mind a vendégek szemléletét, mind a szakemberek hozzáállását.
Pl.: nem nagyon láttam, de nem is nagyon hallottam volna olyat, hogy szakmai szerve-
zetek leültek volna egymással beszélgetni. Mert pl. ha egyesült erővel lépnének fel a 
vendéglátást sújtó problémákkal szemben, akkor lehet, nem ennyire rossz helyzetben 
lennénk.
Mindezek ellenére nagyon jó látni, hogy szakácsaink igen is alkotnak, még annak elle-
nére, hogy nem mindig jók a kilátásaik. Nekik csak gratulálni tudok, és semmi kép ne 
hagyják abba!!!
Érdeklődőbbé tenni egy embert úgy lehet, hogy biztatjuk és teret engedünk munkájának, 
segítünk tervei megvalósításában, és hagyjuk kibontakozni. 

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

tudni kell megújulni, azaz haladni kell a korral. 

A szakmában teljesen megváltozott a dolgozók hozzá állása a mun-
kához. Pontosan a munkaidő,és a kevesebb létszám miatt, elcsi-
gázottak lesznek az emberek. A túlélésért és a megfelelésért dol-
goznak, a megélhetésért sok mindent eltűrnek muszájból. Maga a 



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. 

Az érdektelenség elkezdődhet annál a pontnál, ahol úgy érzed, 
nem éri meg hajtanod a kevés pénzért, amit kapsz. Vagy a moti-
váció szűnik meg, amit a szakmai megbecsülés hiánya is okozhat. 
Ahol megfelelőek a körülmények, ott jó esetben érdeklődőek il-

letve motiváltak a szakácsok. Mindig voltak es lesznek is munka vagy szakmaőrül-
tek, és olyanok is, akik már megfáradtak az elmúlt évtizedek hosszú es érdektelen 
műszakjaitól.

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

pénzt ad ki, de mindenképpen megspórolja a bejelentés költségét, így pedig egyfajta pro-
fitra tesz szert. A szakácsok pedig jó esetben kapnak egy kis kiegészítést, de onnantól a 
munkájuk igazi gályává válik, ahol előbb-utóbb megszűnik a jókedv, jönnek a folyamatos 
piszkálódások, majd a munkahelyváltás. Csak bízni tudok abban, hogy végül jönni fog 
egy érdekvédelmi szervezet, aki ténylegesen a szakácsok és a vendéglátásban dolgozók 
érdekében jön létre, és megoldást talál arra, hogy legyen a szakmánknak, az abban dolgo-
zóknak újra becsülete. Akkor újra érdeklődőbbek lesznek a kollégák.

A szakácsok miért is ne lennének belefáradva, hiszen, ha valaki am-
biciózus, akkor azt a saját kollégái is képesek kicsinálni, hiszen megy 
a harc a munkahelyekért. A tulajdonosokat nem érdekli a szakácsok 
sorsa, csak és kizárólag a haszon. A szakácsok, ha többet dolgoznak, 
akkor az a vezetőnek jobban megéri, mert ehet, hogy kicsivel több 
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csalódottság teszi érdektelenné őket. Amíg nincs motiváció, addig csak a kötelező lesz, 
mert hát, „hova menjek, hisz mindenhol ez van!” Gyakorlatilag a szakácsok összefogása 
„nulla”.  Addig, amíg nincs egy olyan érdekképviselet, amelyik kézzelfoghatóan tenni 
tud a dolgozóért, és képviselni képes a munkaadónál, de ne számítsunk csodára.
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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. 

Akkor bele is vágok a közepébe! Nem az a fő probléma, ha bizonyos 
körök fényezik egymást nekik „sikerült az élet” és hol feljebb, hol, 
lejjebb de haladnak valamilyen szisztéma szerint. Ezzel inkább az 
a baj, hogy másokra nem kíváncsiak, és akik nem kerülnek be ebbe 
a körbe, már-már maguk is elhiszik, hogy senkik a szakmában. Pe-

dig ez nem így van! Sokszor előkerülnek a semmiből nagyon jó szakácsok, csak nem 
az „elit” tagjai és nehezebben jutnak el hozzánk. Értem ezalatt a szakmai újságokat, de 
erre van az Oldalas magazin és Asztalos István, aki töri mindenkinek az utat, hogy ne 
csak a Paprika tv-s szakácsok tudjanak érvényesülni. Az igazi gond szerintem politikai 
szinten kezdődik, itthon is kéne a rend és szigor, értem ez alatt a szakmai minimálbé-
rezést a ledolgozott évek arányában, valamint, hogy a munkaadónak ne lehessen 10-12 
óránál tovább dolgoztatnia a munkavállalót, ezt kéne főleg betartatni, mert ettől leszünk 
érdektelenek. Jön a taposómalom effektus a napi 14-16 órával, közben jó esetben 8-órás 
bejelentés, minimálbérrel. Ha sikerülne azt elérni, hogy a munkaadó se legyen agyon 
adóztatva és be is tartatnák vele azt, amit a nem olyan messze Ausztriában, Németor-
szágban, Hollandiában stb. megoldották, akkor nem lennénk 35-40 évesen kiégett, a 

Légy részese és használd ki a lehetőséget, küldj Te is kérdést a „Nagylátószög” című rovatunkba, hogy azt 
szakértőink megválaszolhassák! E-mail: info@oldalasmagazin.hu

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.

A szakács, az egy egyéb állatfaj! Mindenki hajtja, a főnök, a pin-
cér, a vendég! És, hogy nincs ideje pihenni, és meg sincs fizetve! 
Gondolj bele, dolgozik, hajt a hétvégén, ünnepnapokon, nem di-
csérik, csak szidják. Megfásul, unja a mókuskereket, közben jön az 
1000 fejű Cézár!

A főzés olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá, de nem tudja mindenki csinálni! 
Jöttek a hülye Tv-s szakács műsorok, az okos kritikusok! Néha hülyének érzi a hétköz-
napi szakács magát. Pedig nincs miért, járunk autószerelőhöz, fogorvoshoz, bankba, 
de ott nem más szakmabeli orvosol, javítja az autónkat, stb.: mi főzni tudunk! Hajrá 
szakácsok!
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vendéglátásból kifelé kacsingató kényszervállalkozók, vagy agyon strapált szakácsok. 
Akik egy része inkább hanyagolja a családot, barátokat, mert őrült módon nyomni kell 
a robotot sok órában, kevesebb emberrel, mint az normális, csak azért, hogy a számlá-
inkat fizetni tudjuk, és akkor még nem beszéltem a szabadságról, pihenésről, amely idő 
alatt persze még fizetés sem jár, mert félig feketén vagyunk dolgoztatva. Szóval előbb 
magasabb szinten kell változtatni, hogy ne merüljünk a teljes érdektelenségbe, mint 
egy gyári munkás a futószalag mellett!
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Őshonos

 

Vajaskenyér parizerrel

Már gyerekkoromban szerettem a jó kovászolt 
kenyér savanykás ízét, a zsírpapíros teavaj édes-
kés ízével, amire a kornát az imádott parizer tet-
te fel. Pesti létemre, szerencsés gyerek voltam, 
mert Zuglóban a nagymamám szembe szom-
szédja egy bolgár kertész volt, a Linek bácsi. 
A reggeli szendvicsemmel átbaktattam hozzá 
és nyári időben mindig kaptam egy napmeleg 
paradicsomot vagy egy ropogós, édes paprikát. 
Gondolom ez a fajta élmény sokakban nosztal-
gikus emlékeket ébreszt. Iskolás korom körül 
(kb.40 éve) jelentek meg a különböző, műanyag 
burkolatú vörösáruk. (Párizsi, szafaládé, krino-
lin, virsli) Ezeknek már sem az íze, sem az állaga 
nem hasonlított a régi parizerre. Ettől fogva sok 
ember már nem egy élményt jelentő felvágottat 
vásárolt, hanem az ára miatt egy olcsóbb kategó-
riájú terméket. Dicsfényét vesztette, ez az egyéb-
ként többre érdemes felvágott. Mivel a helyzet 
napjainkban sem változott, ezért az emberek 
– érthető módon – kezdtek elpártolni ezektől a 
termékektől. Felvetődhet a kérdés, hogy miért 
nem lehet tisztességes vörösáruk gyártani, ami-
kor az eredeti rceptúra szerint, ez egy finom, jó 
minőségű felvágott lehetne ?!

Mikor megnyitottuk az üzletünket – Őshonos Delikát – „boltosként” az egyik célkitűzésünk az 
volt, hogy újra, tisztességes vörösárut kerítsünk. Szerncsére találtunk olyan gyártót (Dunabog-
dányban, Bordány Pista), aki hajlandó volt ezeket a termékeket az eredeti receptúra szerint, jó 
minőségben előállítani. Sajnos az elmúlt 40 év rossz tapasztalata, mély nyomokat hagyott az em-
berekben, és legtöbben meg sem akarják kóstolni a párizsinkat mondván, hogy tele van szójával 
és amúgy is mindent beledarálnak...Némi noszogatás után, mégiscsak megkóstolják, és felcsillan 
a szemük : végre ÍZ, végre egy harapható párizsi !!
Szeretném azt a tévhitet is eloszlatni, miszerint a párizsi tele van vízzel. 
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Álljon itt néhány gondolat a vörösáruk gyártásával kapcsolatban :
 A vágóállatok húsa (mint minden hús) tartalmaz vizet. A vörösáruk gyártásához, magához a 
technológiához szükséges még jégpehely, hogy a gyártás folyamata alatt, a húspép hőmérséklete, 
ne emelkedjen egy bizonyos pont fölé, mivel így a színét és a textúráját veszítené el. A készítésnél 
a víz mennyisége max. 24-28 % lehet. Tehát az eredeti párizsi és egyéb vörösáruk 72-76%-ban 
tartalmaznak húst és zsiradékot. Ez kölcsönöz a terméknek, egy rugalmas, roppanós állagot. A 
valódi bélbe való töltés után, a termékeket 90C-os füstön füstölik, egy főző-füstölő szekrényben, 
ahol is kialakul a kellemes, komplex íz. Az eredeti recept szerint  a párizsi, a krinolin, a szafaládé 
és a virsli,  hús és víz tartalma megegyezik, azonban a fűszerezettsége eltérő. Sajnos, a ma kapha-
tó, legtöbb termék ízében azonos. A legtöbb terméket, vízzáró műbélbe töltik, ami a természetes 
füstöt nem engedi be, viszont a vizet sem engedi ki. Ezért találkozhatunk azzal, hogy az ilyen 
termék, otthon a hűtőben kieresztik a vizet (hiszen fölvágták) és átnedvesítik a csomagolópapírt. 
A természetes füstöt az ipar különböző ízfokozókkal, szintetikus füstaromával pótolja. Valamint, 
hogy az ár alacsonyan tartható legyen, húspótló adalékok (pl.szója) kerülnek a termékekbe. Vá-
sárláskor gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehet ezek alapján, 6-800 Ft / kg áron vörösárut 
előállítani ?! 

Végül nézzük meg, 
100 kg kész termék 

anyagfelhasználási szük-
ségletét :

•	 58 kg elsőosztályú hús
•	 20 kg sertésszalonna
•	 28 kg jégpehely
•	 1,5 kg fűszerek
Ez összesen : 107,5 kg

A főzés-füstölés során a valódi, 
félig áteresztő bélen keresztül, 
70%-ban vízként, 30%-ban zsi-
radékként veszíti el a termék a 
100 kg feletti 7,5 kg-os részét. 
Így lesz a fenti arányokból, 100 
kg vörösáru.

Ezen dolgok ismeretében min-
denkinek azt kívánom, hogy 
találja meg azt a helyet ahol be-
szerezheti azokat a vörösárukat, 
amelyek visszahozzák gyerek-
korunk felejthetetlen ízeit.

Őshonos Delikát
1137 Budapest, Radnóti Miklós u.22.   I   www.oshonosdelikat.hu   I   oshonosdelikat@oldalasmagazin.hu
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„Eger mindenkié, az Öné is, ha vonzódik ehhez a „mesevároshoz”. Mindenkié, 

aki szeretettel érkezik a hazafiság, a hősi helytállás otthonába. Eger mindenkié, 

aki szívébe zárta történelmünk alakjait, akiket Gárdonyi Géza Egri csillagok című 

regénye emelt a magasba. Eger mindenkié, aki kedveli a legendát, s közben felüdü-

lést, nyugalmat keres szabadsága idejére. A mi városunk mindenkié, aki hajlandó 

meglátni, megízlelni a szépséget, s Eger mindenkit hazavár, aki szívesen barangol 

a művészetek, a különböző korok és borok világában.

Az Egert mélyen a szívébe záró író, Márai Sándor azt írta: „Ezt a várost nem hata-

lom és tömeg, hanem ízlés és lélek alkotta.”

Meggyőződésünk, hogy az élmények írják az igazán nagy történeteket, és Eger 

teli van történetekkel. Az „EGER a te történeted” - jelmondatunkhoz híven arra 

kérem Önt, hogy az internetes böngészés után mihamarabb látogasson el hozzánk 

személyesen is, és érezze magát otthon nálunk! Éljen át és vigyen el magával minél 

több szép egri történetet a vitézekről, egy belvárosi sétáról, egy kellemes masszázs-

ról, egy jó pohár borról, vagy éppen egy különlegesen sikerült fényképről!”

Habis László
polgármester

Látogasson el Vi-

segrádra és kísérje 

figyelemmel prog-

ramjaik sokaságát 

az eseménynap-

tárban és az aktu-

alitások között!

Bemutatja

A

EgEr
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* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület, részt vett a Földművelés-
ügyi Minisztériumban megtartott, Zsigó Róbert Államtitkár úr által összehí-
vott, a minőségorientált közétkeztetést célul tűző szakmai fórumon.

* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület 2015. február 21-én meg-
tartotta Télűző ökörsütés című hagyományőrző rendezvényét. Mely során a 
Kiskunság Néptáncegyüttes és Néptánciskola közreműködésével kiszebábot 
égetett, hogy elűzze a telet. A rendezvény sikeresen zárult.

Kövesd figyelemmel munkásságunkat: 
www.oldalasmagazin.hu 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

Van hazai, jó termék! 
Mint minden a hazai termékek pa-
lettája is változik. Ráadásul javul, bár 
ezt sokan megkérdőjelezik. Kiváló 
Magyar termékek már pedig léteznek, 
még akkor is, ha azt néhány nagynevű 
séf, ki tudja, mi okból letagadja. Teszik 
ezt úgy, hogy az alapanyagaikat kül-
földről szerzik be, amit épp oly nagy 
problémának látok, mint azt, hogy 
kategorikusan kijelentjük, hogy itthon 
csak rossz termékek vannak. Ezzel vé-
leményem szerint éppen, hogy falat 
húznak a kiváló termékek és maguk 
közé, mert elzárkózik attól. De mi-
ért jó ez neki? Talán kényelmes. Mert 
kényelmesebb egy beszállítótól meg-
rendelni az árut, mint folyamatosan 
a felkutatással, vagy a termeltetéssel 
foglalkozni, Ez bizony igaz, akkor is, 
ha a külföldről megrendelt alapanya-
gok sok esetben éppen a magyar ter-
melők portékái, csak éppen azok vé-
gigmentek a felvásárlók és kereskedők 
láncán. 

Én a magam részéről örülök a javu-
ló tendenciának, és pár pökhendi séf 
radikális állítása sem tántorít el a kö-
rülöttem lévő termékektől. Bár abban 
igazuk van, hogy a termékeket nem 
tudják a pesti aszfaltról beszerezni, de 
itt vidéken megvan ám minden, még 
akkor is, ha azt nem tudja csak az, aki 
nem rest utánamenni. 
A termelőkkel kapcsolatban pedig itt 
jegyzem meg, hogy miért is termeljen 
jobbat, szebbet, ne adj Isten még ol-
csóbbat is, ha nem ismerjük el a mun-
káját azzal, hogy belátjuk, igenis van 
fejlődés. 
Azt gondolom, hogy én onnantól tu-
dok igazán nagyra tartani egy séfet, ha 
minden idegszálával azon van, hogy a 
háttériparát megmentse, ahhoz min-
den segítséget megadjon, mert anélkül 
elveszíti gyökereit, és csak a külföldire 
támaszkodhat.

/AI/

H
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DUNAI HAJÓS

Meggy
PÁLINKA

www.dunaihajospalinka.hu 

  Rövid az élet:

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!

Dunavecse gyümölcsöseiben 
termelt érdi „jubileum” meggy 
válogatott terméséből készült 
illatos pálinka, mely megőrizte 
a gyümölcs tiszta ízét. Bármely 

hölgy szívét felhevíti!



 

Hallod-e te kiskovács!

Mit dohog a kalapács?

Azt dohogja, döndeleg

- ekevasat élezek,

mert a tavasz közeleg!

             -

Sándor József, Benedek,

zsákban hozzák a meleget.

              -

Szürke veréb, sárgabegy,

a tavasz megérkezett.

              -

Cin-cin cinege,

itt a tavasz örülsz-e?

             -

Gyere tavasz, várva várlak,

hozz zöld ruhát fűnek fá-

nak!

            -

Cine-cine, cinege,

jön a tavasz, hiszed-e!

Süss ki Nap, fa alá,

Bújj el hideg, föld alá!

          -

Katicabogárka, nyisd ki a 

ládádat,

Mutasd még énnékem a se-

lyemruhádat.

           -

Szárnyát tárja szitakötő,

örül mert ma szép az idő!

            -

Azt mondják a cinegék,

itt a tavasz, nyitni kék!

Minek az új?
Ha a régi MegbízHatóbb!

- rendekné Olga rOvata -

Az orvosi zsálya

Melegigényes, szárazságtűrő, fiatal 

korban vízigényes növény. Talajban 

nem válogat, de a gyorsan melege-

dő, meszes, levegős talajokon sikere-

sebben termeszthető. Futóhomokon 

nem termeszthető. Fagyveszélynek 

kitett helyeken fagykár érheti. Tár-

sult gyomnövénye a betyárkóró, 

mely ellen védekezni kell termeszté-

se esetén.

Gyulladáscsökkentő, izzadáscsök-

kentő, hasfogó, összehúzó, antibioti-

kus hatású. Ideges panaszokat csök-

kenti. Vizes kivonata szájöblítőként 

alkalmazható, mivel fertőtlenítő 

és gyulladáscsökentő hatással bír. 

Aranyeres ülőfürdőként is hatásos.

Illóolaja túladagolás esetén epilepti-

kus és ideges szívpanaszokat okoz-

hat, lenyelése tilos. Alkalmazása kül-

sőleg, bedörzsölésre, párologtatásra 

alkalmas.

Levéldrogja teaként, ülőfürdőként 

használható. Mellgyulladás esetén 

szoptató anyáknál napi 2-3 dl tea el-

fogyasztása javasolt, klimakterikus 

tünetekre szintén jól alkalmazható. 

Lázas megbetegedésekben, influen-

za esetén használata javasolt.

-Rendekné Olgi-

Rigmusok:
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Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et! Akarja, hogy kirendel-

jünk önnek egy védő-

ügyvédet? - kérdi az 

ügyész a vádlottól.

- Köszönöm, inkább 

egy jó tanút szeretnék.

- Hogy hívják a Vatikán focicsapat 
edzőjét?

- ???
- Tréningatya.

A sportolót beviszik a kórházba. A 
nővér kiveszi a lázmérőt, és odaad-

ja az orvosnak.
- Mennyi a lázam doki?

- 39.9 fok.
- Az sok?
- Nagyon.

- És mennyi a világcsúcs?Pasi a konditeremben oda-
megy az edzőhöz:

- Melyik gépet kell hasz-
nálnom, hogy fel tudjam 
szedni azt a szőke csajt?

- A bankautomatát a bejá-
ratnál!

A székely nagyon összeveszik a feleségével. Olyannyira, hogy a 
férj elmegy otthonról.

Eltelik egy év, két év, öt év, tíz év, amikor végre újra megjelenik.
Az asszony kérdőre vonja:
- Hol voltál ennyi ideig?

- Kinn.

A stewardess kérdezi az utas-
tól:

- Parancsol vacsorát?
- Miből lehet választani?

- Igen vagy nem.

A hónap vicce:

Három politikusnak felteszik a kérdést: „Miért 

nincs hús?”

Afrikai: „Mi az hogy hús?”

Kapitalista: „Mi az, hogy nincs?”

Kommunista: „Mi az, hogy miért?”

- Van valami ajánlása a régi 
munkahelyéről?

- Igen. Azt ajánlották, hogy 
sürgősen nézzek új munka-

hely után.

A könyvelő mondja a 
főnöknek:

- Főnök, megcsináltam a 
negyedéves kimutatást! Tíz-

szer is utánaszámoltam.
- Nagyszerű.

- Tessék, itt van mind a tíz 
eredmény!

- Hogy hívják a kövér indi-
ánlányt?

- ???
- Pocakhontas!

37.oldal © 2015 www.oldalasmagazin.hu



Március 1.
A POLGÁRI VÉDELEM VILÁGNAPJA

Március 3.
A BÉKÉÉRT KÜZDŐ ÍRÓK VILÁGNAPJA

Március 6.
NEMZETKÖZI ENERGIATAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP

Március 8.
NEMZETKÖZI NŐNAP

Március 21.
A CSILLAGÁSZATI TAVASZ KEZDETE

Március 22.
A VÍZ VILÁGNAPJA

Március 23.
METEOROLÓGIAI VILÁGNAP

Áts
Furmint
2013

A mádi Szent Tamás és Betsek 
dűlőről származó, Furmintból 
készült, tartályos és fahordós er-
jesztésű bor, friss, ropogós, gyü-
mölcsös ízekkel. Halakhoz, fehér 
húsokhoz, salátákhoz ajánlott, 

10-12 C°-on fogyasztva. 
Palackozva: 2926 db

www.facebook.com/atspince

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, 2015. 04. 01. 
LAPZÁRTA: 2015. 03. 15.
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www.csintex.hu 



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 partnere, az 

Étrend, Magyar 
Konyhafőnökök 

Egyesülete, és  
Magyar Grillszövetség.

Havi szállóige:
„A diplomácia a sértés nélküli igazmondás művészete. ”

(Winston Churchill)

Március 1.
A POLGÁRI VÉDELEM VILÁGNAPJA

Március 3.
A BÉKÉÉRT KÜZDŐ ÍRÓK VILÁGNAPJA

Március 6.
NEMZETKÖZI ENERGIATAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP

Március 8.
NEMZETKÖZI NŐNAP

Március 21.
A CSILLAGÁSZATI TAVASZ KEZDETE

Március 22.
A VÍZ VILÁGNAPJA

Március 23.
METEOROLÓGIAI VILÁGNAP
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TAVASZELŐ, KIKELET HAVA

Az Oldalas magazin 

időszakonként az MTI 

híreit és fotót használja.

Az Oldalas magazin 

eddigi, és az ezen túl 

megjelenő digitális 

változatát, az Orszá-

gos Széchényi Könyv-

tárban megőrzik.
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www.hungarycard.hu 


