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Április van, megúsztuk a 
márciusi hófúvást, örömmel 
tapasztaljuk, hogy a tavasz 
az idei évben sem felejtette 
el a sok éves feladatát, mely a 
növények, rovarok téli álom-
ból való felébresztése. Így 
aztán nekünk sem kell elfe-
lednünk, hogy a kerti mun-
kálatokat minimum ekkor el 
kell kezdenünk, ha vetemé-
nyeskertet kívánunk létre-
hozni. Kertészkedésre fel, de 
azért minket se felejtsetek el 

és olvassatok bennünket! 

Asztalos István
Főszerkesztő
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Húsvéti sonka csoda Séfek a Sous-Vide-ról: Lőrincz György

Retro, vagy hétköznapi vendéglátás

 -erről kérdeztük szakértőinket.

Mit is nevezünk sonkának?

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

mazója, a Hotelinfo Kft. felajánlása.

Interjú: Szilágyi Györggyel beszélget-
tem, aki az Origo Filmstúdió területén 

működő catering cégnek a séfje.

Az endívia

Amunka gyümölcse

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 őshonos fajta hazánkban?

A: SZÜRKEMARHA

B: HOLSTEIN-FRÍZ

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!

Húsvéti sonka csoda

1., Első lépésként darálóban vagy kutterben (aprítógép) őröljük meg a borsot és a 
koriandert. Ananászlével hígítsuk kenhető állagúra a lekvárt, és adjuk hozzá a darált 

fűszereket. Egy kis lábasban 2 evőkanálnyi vízzel hevítsük fel. 
2., Tegyük egy tepsibe a sonkát és öntsük rá a mázat. Kanál segítségével fedjük be ala-
posan a hús felületét.Tegyünk a sonkára ananász karikákat és szúrjuk át a gyümölcsöt 

fogvájóval, így rögzítjük, nehogy leessen, ha már megpuhult. A karikák közepére egész 
vagy félbe vágott koktél paradicsomokat tegyünk. Nyugodtan pakoljuk tele, így sülés 
közben még több íz kerül a sonkára. Ne sózzuk, mert sülés közben elég sok só kijöhet 
a sonkából. Borítsuk be a sonkát ananász karikákkal és tegyünk a közepébe egy-egy 

koktél paradicsomot
3., 3 órán át fólia alatt párolod a sonkát, mielőtt 30 percig készre sütnéd. 

4., A bor nagyjából a felét a sonka alá öntöttem és teljesen lefedtem alufóliával. És 
ahogy mondtam 3 óra, 30-40 percenként meglocsolgatva a boros szafttal. Már a visz-

szaemlékezéstől is éhes leszek.

5., Tálalás előtt gőz alatt pároljuk meg a brokkoli és a karfiol rózsákat

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

Kb 1,2 kg füstölt sonka
3 kávéskanál zöld bors
3 kávéskanál koriander
5 evőkanál sárgabarack 

lekvár
3 evőkanál ananászlé

4-5 db szegfűszeg
5-6 karika ananász

5-6 db koktél paradi-
csom

1 közepes fej brokkoli
1 közepes fej karfiol

1 üveg Tokaji Furmint 
félédes

Stiller Tam
ás rovata



Gasztronauta:      
Séfek a Sous-Vide-ról: Lőrincz György

Jegyzet
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Egy nagyon régóta, lassan egy év-
tizede tartó munka derekán úgy 
gondoltam éppen itt az ideje meg-
kérdezni a Séfeket, szakácsokat, 
oktatókat, magánembereket arról, 
hogyan tudták hasznosítani a tanul-
takat, vagy kihasználni a sous-vide 
gépek precizitását.
Januári riportalanyunk Lőrincz 
György, a Budapesti Babel M15 
Executive Chefje volt.

 Érdekes, hogy eddig még so-
hasem találkoztunk, mégis úgy 
érzem, régóta ismerjük egymást. 
Amikor olvasom a gondolataidat 
a szakmáról, az elképzeléseidet az 
ételkészítésről, teljesen azono-
sulni tudok vele, az önmegvalósí-
tás azonban Neked sokkal jobban 
sikerült.
Az elhivatottságodat mindenki 
jól ismeri a környezetedben és a 
szakmában is, de mint magánem-
bert jóval kevesebben ismernek.  
Neked hogyan sikerül magánéle-
tet élned a szakmád mellett? Ins-
pirálnak Téged a környezetedben 
élő szeretteid?
 Természetesen inspirálnak, hisz az 
ember környezete nagyon fontos, abból 
tud inspirációt ihletet meríteni, ami kö-
rülveszi. Nos, a magánélet komplikált, 
ha hivatásként éled meg a munkád, de 
azért igyekszem megtalálni a kompro-
misszumokat. Néha elég a környezetből 
egy emlék egy illat egy forma és szület-
hetnek új dolgok.

 A tányérjaid színein átsüt az 
életöröm, tele van élénk színek-
kel, vidámsággal, amikor megal-
kotod az elképzeléseidet látha-
tóan a lelked rendben van.  Meg 
tudod jeleníteni önmagad a tá-
nyérjaidon, vagy azért akad benne 
kompromisszum is? 
 Ami a tányérokon megjelenik, az 
mindig minket tükröz. Hiszen csapattal 
dolgozom, egységként, harmóniában, 
az hogy én jelenítem ezt meg, csak egy 
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tisztség, de mindenképp kell, hogy egy emberként tudjunk gondolkodni, működ-
ni, létezni.

 Az új konyhatechnológiák gyakorlati megvalósítása hol és ho-
gyan kezdődött el nálad? 
 Már egész fiatal koromban is nyitott voltam az új és változatos dolgokra, 
mert úgy gondolom, a mi szakmánk a folyamatos tanulásról szól. A gasztronómia 
olyan, mint az evolúció, folyamatosan megújul, változik, de emellett formálható is. 
Örülök, ha egy részét én is tudom reformálni, irányítani, ne adj isten jobbá tenni. 
Ha mindenki megragadt volna ott, ahol elkezdte, rengeteg remek étel, alapanyag 
sosem született volna meg. Folyamatosan kell magunkat tanítani és azokat is a 
tanulásra buzdítani, akik a környezetünkben vannak, mert a változás, az új, nem 
rossz, csak vannak páran, akik ezt nehezen fogadják be.

 Elképesztően természetesek a fogásaid, de érzek a munkáidban a 
molekuláris gasztronó-
miában történt jártassá-
got is, technológiák tu-
datos használata pedig 
lesüt a tányérokról.  Jól 
érzem, hogy megtaláltad 
azokat a konyhai tech-
nikákat, amelyeket már 
sosem fogsz elengedni?
 Igen, vannak olyan dol-
gok, amik már beleégtek, be-
leépültek, azt hiszem mond-
hatom így, a stílusomba. Idő 
volt nekem is, míg kiforrt 
az a tipikusan rám jellemző 
konyha, amit képviselek. Eh-
hez be kell járni egy utat, ki-
próbálni sok mindent, kísér-
letezni, de semmiképp nem 
eldobni az alapokat. Csak így 
lehet építkezni! 

 Azt is megtudhat-
juk Tőled, hogy konk-
rétan melyek ezek az új 
konyhatechnológiai esz-
közök, melyek nélkülöz-
hetetlenné váltak szá-
modra? 
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Szerves része a konyhánknak a Sous-vide, a dehidratáló, a Thermomix, a Hold-
o-Mat, illetve van még pár dolog, ami hadd maradjon az én titkom.

 Mennyire tudtad elfogadtatni a vendégkörrel azt a tényt, hogy 
a precízen hőkezelt alapanyagok színe élénk, a húsoké nem hal meg, 
életszerű és izgató marad, sőt egyesek szerint nyers hatású?
 Úgy gondolom, most már felnőtt, kialakult az a vendégkör, aki már tuda-
tosan keresi az ilyen húsokat, sőt egy pár vendég otthon is használja, ráadásul 
tanácsot is kér, hogy mit és hogyan próbáljon. Én ezt pozitívumként élem meg, 
hiszen lassan, de biztosan az otthoni főzésben is kezd egy bizonyos kultúra kiala-
kulni. Nem mondom, hogy innentől a vasárnapi rántott hús csak Sous-videolva 
menjen, de vannak dolgok, amit jobban megértenek az emberek, ha megtapasz-
talják, megismerik. Örülök, hogy vannak kísérletező kedvű emberek/vendégek, 
hallottam már pár anekdotát az otthoni próbálkozásokról, ez azért jó, mert így 
könnyebben megértik, miért más egy éttermi környezet.

 Mit mondasz arra a vádra, hogy főtt ízűek a sous-vide fogások, 
pedig a klasszikus értelemben vett főzéshez (folyadékban, forrás-
pont felett) igazából semmi köze?
 Nos, ha valaki esetleg főtt ízű húst ad ki, az egyértelmű technológiai hiba. 
Ha valaki tudatosan, illetve precízen használja ezt a technológiát, akkor ez kizárt. 
Illetve úgy kell felépíteni az adott étel struktúráját, hogy fel se merülhessen az 
ilyesmi.

 Milyen eszközöket használsz a sous-vide technológia alkalma-
zásához? Mi a legfontosabb számodra a vásárlásnál? 
 Jelenleg 3 féle cirkulátort használunk, többek között az általatok forgalma-
zott Sous-Vide Chefet is. Az elsők között kezdtük szerintem használni, tesztelni, 
úgy gondolom, hogy egy remek magyar fejlesztés. Mivel regionális, illetve ma-
gyar étterem vagyunk, úgy gondolom, hogy nem csak alapanyag szinten kell a 
voksunkat letenni a magyar fejlesztések, dolgok, termékek mellett.
 

 Szerinted ez trend, vagy csak egy technológia, ami valamiért 
már a konyhákon ragadt? Egyébként én sem gondoltam, hogy itthoni 
megjelenése után 10 évvel már teljesen természetessé vált a konyhá-
kon.
 Úgy gondolom, trend lehet egy tálalás, egy alapanyag, egy táplálkozási hul-
lám. Inkább technológia, ami megragadt, illetve tudatosan elkezdték használni, 
fejleszteni. Szerintem még abszolút nincs maximálisan kihasználva, sok lehető-
ség rejlik még benne, ha valaki megfelelő mennyiségű időt és energiát fordít rá.

 Tehát a sous-vide jelen van, mint a legprecízebb hőkezelési el-
járás, de szerinted mennyire sikerült foganatosítani azt a tényt a 
kollégákban, hogy ez végül is egy mikrobiológiai tartósító eljárás?            
Te kihasználod, hogy hosszú a szavatossági idő és rá tudsz készülni a 
váratlan helyzetekre, vagy a nagyobb rendezvényekre?
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 Az élelmiszerbiztonság elsődleges nálunk, ezt nagyon szigorúan ke-
zeljük, mind a fertőtlenítés, mind a hőkezelés szempontjából. Igen, ha úgy 
adódik, igyekszünk maximálisan kihasználni az ilyen előnyöket, de általá-
ban törekszünk a tudatos feldolgozásra.

 Azt Te is tudod, hogy a szakiskolákban és a technikus képzé-
seken vizsgakövetelmény lett az új konyhatechológiák elméleti 
ismerete, és gyakorlati alkalmazása? Szerinted tud a szakokta-
tás megfelelő képzést nyújtani a konyhatechnológia trendek-
hez?
 Igen tudom, jelenleg is épp részt veszek egy hasonló képzésen. Nos, 
szerintem még van mit csiszolni ezeken az oktatásokon, de mindenképp 

pozitívum, hogy már 
bekerült a tananyagba 
a bő zsírban sütés he-
lyett más is.

 Én most nem 
csak azt szeretném 
megköszönni, hogy 
válaszoltál a kér-
déseimre, hanem azt 
is, hogy lenyűgöző 
munkásságod mel-
lett megmaradtál 
embernek, magabiz-
tosnak, de szerény-
nek. 
 Nagyon szépen 
köszönöm, de a mun-
kásság nem csak az én 
érdemem, mint mond-
tam, egy konyha, egy 
csapat, egy gépezet.

Csidei Tamás
Az új konyhatechnológiák 

szakoktatója
www.gasztronautakft.hu

info@gasztronautakft.hu
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Exclusive

Szilágyi György
....a régi, még fellelhető tudást kelle-
ne felkutatni, épp úgy, mint ahogyan 
Kodály Zoltán tette a népdalok eseté-
ben...



Szilágyi György
háború után természetesen államosították, így csak családi anekdotákból hallottam 
sokat konyhájáról és a különös vendégeiről. 

 Akkor neked honnan az affinitás?
 Az általános iskola elvégzése után egy budapesti gimnáziumban ének-zene ta-
gozaton érettségiztem. A továbbtanuláshoz nem éreztem magam elég tehetséges-

Ebben a hónapban egy olyan személyt szeretnék bemutatni, aki a szak-
ma talán minden oldalát megjárta, a közétkeztetéstől a csillogó helyekig, 
azonban most szakmánk egy speciális szegmensét gyakorolja, ugyanis 
egy, a filmipart kiszolgáló catering cég séfjeként teszi a dolgát. Ő pedig 
nem más, mint Szilágyi György. Érdemes megfigyelni interjúalanyunk 
emberségét, de ezt már mindenki döntse el maga és szűrje le a vele ké-
szült interjúmból a következtetést. Íme, fogadjátok szeretettel:

 Mesélj magadról, rólad 
mit szabad megtudnunk?
 Miskolcon születtem1973-ban 
családcentrikus környezetben. 
Apám erdélyi származású, anyám 
részben felvidéki, részben német 
gyökerű, így családunkban erősen 
keveredtek a szokások, a hagyo-
mányok, s ez hatott a konyhánkra 
is.  Jelenleg Tökölön élek, a felesé-
gemmel neveljük gyönyörű kislá-
nyunkat.

 Volt valaki a családban, 
aki a vendéglátással foglal-
kozott?
 Egy budapesti nagybácsim ét-
terem-tulajdonos volt Budapesten. 
Az egység „Bohém” névre hallga-
tott, nem véletlen, a vendégei főleg 
színészek és művészek voltak. A 
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azóta is büszke vagyok rá, hogy helyt álltam.

 Szerinted mennyire fejlődött az étkezési kultúránk?
 Azt gondolom, hogy vidéken kevesebbet változott, mint a fővárosban. Vannak bi-
zonyos trendek, amik valóban fellelhetők, de az emberek többsége az egyszerű, meg-
szokott ételeket igényli. Vidéken sokkal kevesebb pénz jut éttermi étkezésre. Még 
mindig inkább a szárnyas és a sertés a fő vonal, a marha, a bárány, a birka és az elfe-
lejtett és új zöldségfélék (friss fűszernövények, rebarbara, csicsóka, avokádó…) kevés-

nek, ezért szakmát kellett tanulnom. A konyhában viszonylag sokat mozogtam, mert 
szerettem jókat enni, és néha én is összedobtam valamit. Így a szakács szakma mellett 
tettem le a voksot.

 Milyen eredmény az, amire a legbüszkébb vagy? 
 Miskolcon a Berzeviczy Ger-
gely Vendéglátó-ipari Szakközép-
iskolába iratkoztam. Mivel nagyon 
kevés volt a szakmai gyakorlat, az 
első év utáni vakációt Gyulán töl-
töttem, ahol az „ÁZSIA” nevű in-
donéz étterembe kerültem nyári 
munkára. Megegyeztünk, hogy a 
nyári szünetet lent töltöm próba-
ként, a többit pedig majd meglát-
juk. Gyakorlatilag onnantól kezd-
ve főzök. De, hogy a kérdésedre is 
válaszoljak, amire büszke vagyok, 
hogy ez a nyári munka olyan jól 
sikerült, hogy az után a főnököm 
átíratott a Békéscsabai vendéglátó 
iskolába. Azt kérte, hogy folytas-
sam a munkát, így onnantól már 
szakácsként dolgoztam. Nagyon 
jó vendéglő volt, a tarisznyarák-
tól a langusztán át, az egészben 
sült cápáig mindent készítettünk. 
Ez a nyár nagy hatással volt rám, 
komoly kihívásnak éltem meg, és 

Képünkön:  Szilágyi György
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ismereteket nem egy az egyben kéne átmásolni, hanem a jobb technológiát a magyar 
hagyományokkal kombinálva kéne felhasználni. Sőt, a régi, még fellelhető tudást kel-
lene felkutatni, épp úgy, mint ahogyan Kodály Zoltán tette a népdalok esetében, mert 
az idő halad, és ezek el fognak veszni, pedig jelentős értékek vannak közte.

 Tag vagy, valamelyik szakmai szervezetben?
 Nem vagyok egyikben sem tag. Az oka egyszerű, nem éreztem szükségét, hogy 
csatlakozzam hozzájuk. 

bé keresettek. Üdvözlendő dolog, ha a fesztiválok valamiféle tájegység szerinti ételre 
épülnek, lásd Kocsonya-, vagy Birkafőző fesztivál.

 Mit gondolsz a magyar konyha megújításáról, merre tart és meddig 
tart?

 Sajnos ez is főleg Budapest 
centrikus, de már elvétve máshol is 
tapasztalható fejlődés.   A régi re-
ceptek felkutatásában és újragon-
dolásban látom a magyar konyha 
megújulásának lehetőségét. A há-
rom legfontosabb tényező a kiváló 
alapanyag, a megfelelő technológia 
és a tökéletességre való törekvés. 
Mindehhez meg kellene nyerni a 
termelőket, a tulajdonosokat és a 
szakemberképzést is.

 Szerinted mennyire a séfek-
nek <lenne > a felelőssége a 
vidéken még meglévő receptú-
rák felkutatása?
 Elmaradásának fő oka, más 
országok gasztrokultúrájának 
majmolása. Azok a séfek, akik el-
jutottak külföldre dolgozni, jó 
konyhákra kerültek, igyekeztek be-
hozni azt, amit ott láttak. Vélemé-
nyem szerint a külföldön szerzett 
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„...A régi receptek felku-
tatásában és újragondo-
lásban látom a magyar 
konyha megújulásának le-
hetőségét....”



 Mennyiben más ez, 
mint a vendéglátás többi 
ága?
 Egészen más. Különböz-
nek az igények az éttermi 
vendéglátásban, a közétkez-
tetésben. Mindkettőtől me-
rőben eltér az, amit most itt 
csinálunk, de mindenből van 
benne egy kicsi.

 Mennyire nehéz volt 
ebbe beleszoknod?
 Ha úgy csöppensz bele, 
mint ahogyan én, akkor ne-
héz. Egyik napról a másikra 
váltottam, új csapattal, szá-
momra eddig ismeretlen igé-
nyeket kellett kielégíteni.

 Az oktatásról mi a vé-
leményed?
A mostani tanulóknak nincs 

 Szerinted az érdekvédelem hiányzik-e a szakmából?
 Mindenképpen igen, mert ilyennel még nem találkoztam. Talán akkor csatlakoz-
nék valamelyik szervezethez, ha hallanék róluk, és látnám azt, hogy ez egy olyan cso-
port, ami az érdekeimért harcol és van is valamilyen eredménye. Például: 40 órás 
munkahét, valós bejelentés, munkakörülmények stb. Valljuk be, ez ma még vicces egy 
kicsit!

 Hol dolgozol most?
 Az Origó filmstúdió konyháját vezetem. Mozifilmek, sorozatok, reklámfilmek 
stábjaira főzünk. Nálunk forgatták pl. a Játék határok nélkül című ismert vetélkedőt. 
Ezen kívül különböző rendezvényekre is főzünk.
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alapanyag ismerete, a legegyszerűbb 
technológiákat sem ismerik (vágás-ap-
rítás, sűrítés.)  A tananyagot fel kellene 
frissíteni és nemzetközi szintre felhoz-
ni, az oktatókat is tovább kellene ké-
pezni. Amikor egy tanuló a Sous-vide-
ra, azt mondja, hogy „sós vaj”, azt sem 
tudja mire akarták megtanítani.  

 Mit gondolsz a munkahelyek-
ről?

 Amíg a vállalkozó nehéz helyzetben 
van, addig a beosztottnak se lesz köny-
nyű. Az étteremtulajdonosok legtöbbje 
maximalista abban, hogy milyen az ét-
terem látványa, de egyáltalán nem ér-
dekli, hogy milyen a konyhája. Kevés 
tulajdonos ad a szakmaiságra. Tisztelet 
a kivételnek!

 Beszéljünk a külföldi munká-
ról?
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jelezik, így nem hagyhatom ki a kérdést, hogy mit gondolsz, van-e itthoni 
jó alapanyag?
 Egyre több. Ez pontosan ugyanúgy fejlődik, mint a vendéglátás, vagy bármi más. 
Minél igényesebb a vendég, annál igényesebb a gazda. Éppen nem túl régen hívott fel 
a zöldségesem, hogy figyelj Gyuri, van itt egy alföldi termelő, akinél most van nagyon 
szép színes répa, elfogadható áron. Mondtam, hogy hozzál egy rekesszel és az óta is 
rendszeresen vásárlom. Ugyanúgy lesz színes cékla, és tarlórépa, ami még az orosz 

 Nagyon fontosnak 
tartom. Nem azért, 
hogy majmoljunk má-
sokat, hanem, mert a 
különböző kultúrák 
megismerése gazdagít, 
és fejleszti a beillesz-
kedési képességet. Ma-
gamról is észrevettem, 
hogy az emberekkel 
is sokkal toleránsabb 
vagyok, amióta sok 
országban jártam. Én 
mindenkinek ajánla-
nám a tapasztaltszer-
zést, és nem csak a ven-
déglátás területén.

 Sokan megkérdő-
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ügyelni, ami rajtam 
múlik, azt megteszem. 
A mostani ellenőrzé-
sek tapasztalata azt 
mondatja velem, hogy 
sokszor a befolyás, 
a tekintély nagyobb 
volt, mint az ellenőr-
ző hatóság fellépése. 
Azonban az is igaz, 
hogy már igazából át 
sem látom, hogy ki, és 
mit ellenőriz?

 Az elüzletese-
dett vendéglátás-

mesében is benne van. Azt is tudom, hogy ha a jó minőségű áru, egy magyar munká-
ja, és én tőle vásárolok, ezzel nem csak magamnak, hanem neki is jót teszek. Szeretek 
szombatonként a Ráckevei piacon vásárolni, mert sok az őstermelő és a kézműves 
termék, amelyek megállnák a helyüket, akár egy francia piacon is. Pl. egy bácsi, aki 
sokféle és különleges paradicsomot árul, mindről tudja, hogy milyen fajta, mihez való 
és miben más az íze. Ráadásul meg is kóstolható!  

 A hatóságok munkáját hogyan értékeled?

 Szerencsére az 
utóbbi időben nagyon 
sokkal nem találkoz-
tam. Persze mindig 
ijesztgetik az embert, 
hogy, ha nem ez lesz, 
vagy az lesz, akkor 
majd jól megbüntet-
nek. Az is igaz, hogy 
akármikor volt ellen-
őrzésem, sosem bün-
tettek még meg, mert 
igyekszem a rendre 
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sal találkoztál eddigi karriered során? Gondolok itt az egymás hátán 
való érvényesülésre, egymás eltiprására, stb.
 Abszolút. De vannak kivételek. Amikor lent voltam Gyulán, akkor ott például 
összegyűltünk és nem csak a főnökök, hanem a konyhások, pincérek is, de mindig a 
másik egységében, jókat sztorizgattunk, sokat nevettünk. Ott még létezett a vendéglá-
tós fogalma. Azon felül a konkurencia nem úgy volt, ahogy most látom. Mi élveztük, 
ha egymásnak segíthettünk a munkánk során, akár csak egy pár kiló hússal is.  

 Szerinted mi oldhatná ezt a rossz szokást?
 Talán az előnyös tapasztalatok, a pozitív hozzáállás. Ha a tulajdonosok nem egy-
más ellenségeinek gondolnák egymást, mert attól, hogy valaki a konkurenciám, még 

nem biztos, hogy az ellensé-
gem is kell, hogy legyen. Ez 
intelligencia kérdése, de mi 
ehhez még nem nőttünk fel.

 Mikor lépnél a szak-
mai közéletbe?
 Mindenképpen, az ér-
dekérvényesítés váltaná ezt 
ki. Ha azt látnám, hogy vala-
ki tenne az ellen, hogy száz 
órát dolgozunk, de kettőre 
jelentünk be. A tulajdonosok 
nem biztosítanak munkaru-
hát, még kötözőszert sem, 
ha valaki elvágja a kezét, 
igazából semmit. Ha ezzel 
érdemben is lehetne valamit 
kezdeni, akkor abban min-
denképpen partner lennék. 
Bár ehhez a kormányzati 
szervek is kellenek. Fontos-
nak tartanám a jó minőségű 
hazai alapanyagok könnyű 
és folyamatos beszerzését 
elősegíteni. 
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 Mit üzennél a kollégáknak?
 Azt, hogy szevasztok! Viccet félretéve, kevesebb egoizmus, sokkal több csapat-
munka, sokkal több emberség. Nem kötelező majmolni a televíziós őrülteket, hanem 
meg kell próbálni a múltunkból elővadászni a még létező, még felkutatható értéke-
ket, kincseket, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy kiszakadjunk a fűszerpaprika, 
a bunda, és a szalonna köré épült mítoszból. A hazai konyha és a kultúra ennél jóval 
több.

 Mit kívánnál magadnak?
 A kislányomnak minden pozitívumot, magamnak is sok egészséget. Ezen a he-
lyen ahol vagyok, mindenképpen szeretném letenni a névjegyemet, valami emléke-
zetest létrehozni.

 Mit gondolsz, a saját 
karriered merre mutat?
 Akár a vendéglátást, akár 
a saját munkámat nézem, azt 
gondolom, hogy, ha tudunk 
élni a lehetőségeinkkel, ak-
kor mindenképpen jó lehet 
a jövőképünk. És nem csak 
magamra gondolok, mert ez 
csapatsport, és én nem csak 
saját nevemben nyilatkozok, 
küzdök.

Marad időd hobbyra?
 Jelenleg kevés. Szeretek 
utazni bel- és külföldön egy-
aránt. Érdekelnek egyes vi-
dékek szokásai, más népek 
kultúrája. Van egy álmom, az 
agyaggalamb lövészet. Kelle-
ne egy jó puska, felszerelés, 
stb. Az időmet i nehéz beosz-
tani, világosban szinte min-
dig a konyhán vagyok. 



interjú.

A szeretett kislányodnak, családod-

nak, így neked is jó egészséget kívá-

nok, és bízom benne, hogy vágyaid 

szerint, sikerül majd a névjegyedet is 

letenni.

Addig is maradj meg ilyen egyszerű, 

közvetlen, és egyenes, mert hidd el eb-

ből lesz a legkisebb a konkurenciád! 
/AI/
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A magam részéről ezúton köszönöm 

az interjút, köszönöm, hhogy a ren-

delkezésemre áltál, és örülök, hogy 

annyi idő után végre elkészülhetett az 
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az endívia

 Magyarországon nem igazán ismert, bár a mediterrán konyhák-
nak szinte elmaradhatatlan eleme a rejtélyes endívia. Bár már az 
ókori konyhaművészetnek is fontos szereplője volt, nálunk nem túl 
ismert és nem igazán kedvelt zöldség. Pedig rengeteg előnyös tulaj-
donságot találunk, ha egy kicsit megismerkedünk vele.

Az endívia származási helye nem egyértelműen meghatározható. Nagy valószínűséggel 
India irányából érkezhetett a Mediterráneumba, a tudományos kutatások szerint a 
cikória egyik változata, amely a vadon élő fűszernövényekkel keveredve „vált” endíviává, 
valahol Turkesztán környékén. Ennek ellenére a hazai szakirodalomban rendszeresen 
keveredik a két zöldség, holott egyszerű, közeli rokonokról beszélhetünk csupán.

Endívia

A Zöldségek
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Az ókori egyiptomi és görög civilizációkból ránk maradt emlékek már az 
időszámításunk előtti II-III. Század környékén említik az endíviát. A római 
és hellén kultúrában elsősorban salátaként alkalmazták, olajjal keverve. Caius 
Plinius római író elsősorban gyógynövényként tartja említésre méltónak. 
Arisztophanész 405-ben bemutatott „A békák” című költeményében 
is említésre kerül, de nem feledkezik meg az endíviáról Horacius és 
Ovidius sem, utóbbi „Philemon és Baucis”-ában állít emléket az akkor 
népszerű növénynek, amely a napi étkezés egyik állandó szereplője volt.

 A Földközi-tenger medencéjéből valószínűleg a XIII. században terjedt 
el Európa északabbi területein is. Magyarországra csak később került, 
írásos említése csak egy erdekes kiadványban, az 1823-ban megjelent 
„Deák-Magyar Etymológiai Lekszikon”-ban történik („Készítette oskolás-
gyermekek számára Mokri Benjámin a Görös- és Deák-literatúrának volt 
tanítója”). Túl sokat nem tudhatunk meg az endíviáról, mindössze annyit, 
hogy akkor magyar neve téli saláta volt, manapság nevezik salátakatángnak is.

Európában Belgiumban, Hollandiában és Franciaországban termesztik nagy 
mennyiségben az enyhén kesernyés ízű, halvény, lándzsa formájú levelekből 
álló endíviát. Ízvilágát a benne található, nagy mennyiségű inulin határozza 
meg (akárcsak a rokonságban lévő cikória esetében). A kesernyés ízvilág 
semlegesítése nem csak fűszerezéssel lehetséges, hanem az úgynevezett 

halványítással is. Ez azt jelenti, hogy az endívia leveleinek csúcsát a 
fejlődés egy bizonyos stádiumában alulról felhajtják és összekötik. 
A halványított levelek zsengébbek, ízletesebbek lesznek.

Míg Európa északi részein (így például Magyarországon is) az 
endíviát többnyire salátaként használjuk, a mediterrán területeken 
ennél jóval szélesebb körű a paletta. A legrégebbi ránk maradt recept 
talán a római korból származó „endívia garummal, egy kevés olajjal 
és felszeletelt hagymával. A garum egy speciális halmártás, melyet 
úgy készítettek el, hogy a halakat (főképpen makrélát) erősen 
besózták, majd két-három hónapon át napon „érlelték”. Amikor 
a rendszeres kavargatás és a nap jótékony hatására összefüggő 
masszává vált, egy sűrű nádfonatú kosarat süllyesztetek bele és az 
ezen átszűrt, sűrű masszát fogyasztották mártásként. Nem véletlen, 
hogy Plinius „rothadó halak vérsavója”-ként írta le a garumot.
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A francia és olasz háziasszonyok gyakran készítenek főzeléket az endíviából, 
de sütve és párolva is étrendbe illeszthető. Több fajtája is ismeretes, 
a legnépszerűbb, belga endívia íze kissé a mogyoróra emlékeztet. A 
szakirodalom szerint csirkével, gombával összesütve kiváló ízkomozíció 
hozható létre, céklával, almával, naranccsal is kellemesen párosítható.

A Dél-Európában alkalmazott egyik legnépszerűbb elkészítési mód szerint 
a hosszában félbe vágott endíviát sós-cukros vízzel leforrázzák, sonkába 
csavarják, és besamellel öntve, sajttal szórva kisütik. Párolható borban.
Nem véletlen, hogy gyógyhatását már az ókori orvosok is felismerték. A modern 
tudomány alátámasztotta, hogy az endívia rengeteg C-vitamint tartalmaz, de 
ásványi só tartalma is jelentős, meszet, kalciumot, foszfort és vasat mutattak ki 
benne. Fehérjékben, szénhidrátban gazdag, előnye, hogy az év nagy részében 
termeszthető (vetési ideje szeptember környéke), így a téli, vitaminhiányos 
időszakban is kézenfekvő lehetőség a szervezet karbantartására. Étvágygerjesztő, 
vizelethajtó, hashajtóhatású. Tápanyagtartalma nagyobb, kalóriaértéke 
alacsonyabb a fejes salátánál. A májat méregteleníti, a hasnyálmirigyet 
aktivizálja. Magas rosttartalma miatt önmagában negatív kalóriás étel.

/Kolbe Gabor/

Endívia; Wikipedia



 

Nagylátószög
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Retro, vagy hétköznapi vendéglátás
 Manapság egyre inkább azt lehet tapasztalni, hogy a szakma ifjabb dolgozói (a nagy-
nevű újítók) minősítenek egy-egy elkészült étel fotóját, vagy megszólnak egy-egy hétköz-
napibb, az ehető ételekkel, nagy adagokkal dolgozó kollégát. Ezzel az égvilágon semmi baj 
nem lenne, ha a segítő szándék vezérelné őket, <sajnos azt veszem észre, bár lehet, hogy 
csak én látom rosszul> de a szándék sokszor inkább ezzel szemben nem az. Ugyanis nem 
látom a választ, melyben szerepel az elképzelésük szerinti jó, és melyben feltüntetik a mi-
értet is. Abban az esetben tényleg építő lehetne mindez.
Azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk valamire, hogy retro, vagy hétköznapi, esetleg 
klasszikus, akkor az nem azt jelenti, hogy ósdi, elavult, hanem, hogy valamit keresünk, 
amiért tudatosan nyúlunk vissza a régihez, mert valami értékesnek bizonyult benne, vala-
miért az ki volt találva, és az a valami hiányzik az életünkből. 
Megújíthatunk mi mindent, eltaposhatjuk a hagyományainkat, de így csak saját magun-
kat fosztjuk meg a gyökereinktől. Sajnos sokkal többet tudunk a pektinről, az algizoon-
rol mint a tájegységeink szerint változó klasszikus ételeinkről, amelynek mindnek valami 
története van. 
A nagy séfek, számomra akkor lennének igazán nagyok, ha nem valami külföldit másol-
gatnának, hanem a saját utat járva megismernék saját gyökereiket, és azt feldolgozva nép-
szerűsítenék azt. Talán ez kötelességüknek is érezném, mint a hogyan a  tv-s nagy séfek is 
teszik.
Mindent meg lehet újítani, de egy igazán jó pörköltet nem lehet a modern gépekkel elké-
szíteni, ahhoz továbbra is bogrács kell, esetleg még a lábos, no, meg a főzni tudás, mellyel 
lehet, hogy e, fent említett nagy emberek már nem is rendelkeznek?!
Ketté kell választani a sous-vide-olástól, a birkapörköltet, mint ahogyan a töltött rántott 
húst is, de nem szabad azt mondani, hogy nincsen rá szükség, vagy ez, vagy az nem meg-
felelő és nem jó. (Nem mellékesen jegyzem meg, és nem szabad elfelejteni, a néhányak 
által lenézett klasszikus oldal eteti Magyarország 80-90 %-át, ezt pedig nem lenne így, ha 
nem erre lenne igény.) Mindegyik oldal képviselőjére szükség van, mégpedig mert ez adja 
a gasztronómiai kerek egészet.
Viszont érdekelt, hogy szakértőink hogyan vélekednek erről a kérdésről:

Mit gondoltok a retro, vagy hétköznapi, esetleg klasszikus ételekről?
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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.

A retro nem csak ma divatos, mindig is az volt, csak nem így hívtuk. 
Ha megjelennek az újdonságok, mindenki olyat akar, de hamar rájön, 
hogy nem akarja minden nap. Nem gondolom, hogy a hagyományos 
csak a jó irány, és azt sem, hogy mindent meg kell újítani. Szerin-
tem mindennek meg van a helye. Vendégként azért megyek más-más 
étterembe, mert mást szeretnék. Az egyik helyen csülkös pacalt, a 

másikon Souse-vide kacsamellet. Megváltozott a világ. Nem mozgunk, csak a számító-
gép előtt ülünk. Az információk nagy százalékát onnan kapjuk. Már nem megyünk ki a 
levegőre, és olvasunk el egy újságot, hanem a szobában megnézzük a netet. Meg változik 
étkezésünk is. Sokan nem szeretik a zsíros ételeket, keresik a könnyű, lágy ételeket. Ne-
künk fontos feladatunk a hagyományaink őrzése, úgy is, hogy megfeleljünk fogyasztóink 
elvárásának. Természetesen nem gondolom, hogy mindent meg kell újítani, vagy, hogy a 
bográcsos pörköltnek, halászlének vége. Annak is megvan a helye. Ettől szép ez a szakma, 
hogy ennyien csináljuk, és ennyi féleképpen. Ha pedig valakinek nem tetszik, amit készí-
tünk, akkor el kell fogadni a kritikát. Hogy érdekeljen-e minket, az pedig attól függ, hogy 
mennyien mondják. Az autópályán sem akkor van baj, ha egy autó jön szembe. Viszont, ha 
mindegyik, akkor el kell gondolkodni, hogy jó felé megyünk-e?

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

A szakács, az étel, és a vendégek is mind arányosak, egyenesen és 
fordítottan egyaránt. A halmaz igen nagy. De addig, míg sokféle 
ételre és technológiára kereslet van, addig megállja a helyét szinte 
bármi, a bográcstól a vákuum zacskóig. 
Ott kellene igazán észnél lenni, mikor a szakács kitalál egy ételt, 

akkor ne csak egyféleképpen állja meg a helyét. Az világos, hogy senki nem fog pör-
költet zacskóban főzni, mert nem olyanok a gyökerei. A „retro”, klasszikus, hétköznapi 
ételek teszik ki étkezésünk nagyobb hányadát.
Viszont azt se felejtsük el, hogy az újra gondolt ételek ihletése miből is táplálkozik. 
Szerintem ezt mindenki tudja. Elég, ha csak a L’ ecsó című filmre gondolok. Le merem 
fogadni, hogy van olyan csárda, ahol van Sous-vide eszköz, vagy legalábbis megpróbál-
ták használni, de abban is biztos vagyok, hogy van kemence és bogrács, amiben sütnek, 
vagy amiben a pörköltet főzik.



26.oldal © 2015 www.oldalasmagazin.hu

szezavarja bennük, mi is a fontos, és kell-e a gyökereket ápolni. Szerintem kellő alázattal 
mindent a helyére lehet rakni, de ehhez ők is kellenek.

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. 

A szakma eltunyulásában és az állandó újragondolások első problé-
ma okozója a képzés óriás hiányossága. A fiatal szakácsok olyan kö-
rülmények és képzésformák között találják magukat, ami egyáltalán 
nem inspirálja arra őket, hogy megismerjék gyökereik fontosságát! 
A másik nagy tényező a „trendiség” fogalma, ami még jobban ösz-

Miért nem olyan fontos saját gyökereink, hagyományaink megismerése, mint a néhá-
nyak által favorizált újragondolás? MERT: A saját gyökereink és hagyományaink meg-
ismeréséhez igen el kell menni oda, találkozni emberekkel és az ő elbeszéléseikkel. Az 
újra gondoláshoz pedig elég kütyüket nyomkodni (hiszen a gugli mindenki barátja). Na, 
itt van elszúrva a dolog, mert a fiatalok ugye lázadók is.

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

tudni kell megújulni, azaz haladni kell a korral. 

Azzal kezdeném, hogy gratulálok a legújabb csillagos éttermünk-
nek. Véleményem szerint lehet retro, tradicionális, modern, vagy 
csillagos az étterem, mindig a vendég dönt. Bármilyen negatív,vagy 
pozitív kritikát kap a vendéglő /a blogger, vagy posztoló/ által, nem 

a „VENDÉG” véleményét tükrözi. Egy töltött káposztát is meglehet újragondolva csi-
nálni, de biztos, hogy karácsonykor nem azt rakod fel az asztalra, a halászléről nem is 
beszélve. Ezért azt mondom, mindenki a tudásának, és a tehetségéhez mérten, a vendég 
igényeinek feleljen meg! Ha az elégedettség megvan, a negatív, nem építő szándékú 
kritikák csak az irigység jelei. Ne feledjük, a vendég a legnagyobb kritikus, ő dönt, kell 
ez neki vagy nem.

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



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

húsnak. Ráadásul vannak speciális éttermek, mint pl a pizzériák ahol a meg szokott régit 
kell árulni. Számomra az újra gondolásnak, az alapanyagok minőségi változtatásában van 
szerepe. Sok ifjú titán, azzal leplezi szakmai hiányosságait, hogy kitalál valamit, amiről 
azt gondolja, hogy új vagy modern, vagy mit tudom én, de aztán mindig bebizonyosodik, 
hogy valaki, vagy valakik már régen megalkották azt. Mind két oldalra szükség van, a 
lacipecsenyétől, a Michelin csillagig, és a fogyasztók majd eldöntik aznap nekik melyik 
lesz a befutó.

Az hogy egy étterem mit kínál az étlapján, nagyban befolyásolja azt 
az étterem profilja, helye, törzs közönsége. Vannak jól menő retro 
helyek, és sikeresen újítók is. Ezt a párviadalt, vagy rivalizálást csak 
a butaság és a hozzá nem értés generálja. A tanyacsárdában nincs 
helye a fölösleges újragondolásoknak, az Onyxban meg a rántott 

27.oldal © 2015 www.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.

Rolls-Royce Phantom: Klasszikus, kultikus név, az 1936-os és a 
2015-ös is az egyik maga csoda, a másik meg a tökéletesség! De 
azért nem dobjuk ki, mert régi!
Új idők járnak, jogos, hogy a magyar konyhának meg kell újulnia. 
Jönnek a feltörekvő szakemberek, újítanak! A régiek pedig már 

megszokásból is, úgy dolgoznak, ahogy tanították őket! Mindent újat el kell fogadni, 
de a régi nélkül nincs jövő! Hiányoznak a régi összefirkált fehér zakós, fekete csokor-
nyakkendős pincérek! Hiányoznak a régi ízek, illatok! De a világ felpörgött, és sodor 
az ár mindenkit! Ha pedig nem tudsz klasszikusan elkészíteni egy paprikás csirkét, 
akkor ne gyere az újítással! Becsüld a múltat, hogy a jövőt tud értékelni! Mostanában 
az 1000 fejű Cézárok korát éljük!
Mindenki ért, a konyhához, a gasztronómiához, közben elfejeltük, hol vagyunk, mit 
kínál az ország, milyen történelmi háttér van! Sorolhatnám reggeltől estig az okokat, 
de nézzünk és adjunk jót a rosszban, segítsük egymást! Ja! De ez a kapitalizmus! A kri-
tikusnak a legjobb a dolga, mert nem kell, hogy valaminek örüljön, közben azt felejti 
el, hogy egy nagydolog hiányzik! Ez pedig a nyers paraszti ÉSZ!
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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. 

Retro, vagy hétköznapi vendéglátás? Szóval ez a témakör valóban 
megosztó, mert úgy gondolom, haladni is kéne a korral, de az alap 
magyaros dolgokat is meg kell tartani. Valószínűleg nem a régimó-
di ételekkel van baja a szakmabelieknek, hanem annak méretével 
és kivitelezésével. Sajnos az átlag Magyar vendég nagyon egysze-

rű és Ő egy adag étellel szeretne jóllakni. A többségnek eszébe sem jut, hogy egy levest, 
vagy egy előételt megegyen a főétel előtt, majd esetleg utána egy desszertet. Nem egy 
szűk rétegről beszélünk, és ha a szakma ezt elítéli az is érthető, mert ezen a vonalon nem 
lehet fejlődni, hogy egy giga adag pörkölt vagy egy óriási „Cordon blue”, rizi-bizivel 
legyen a mérték és érték a vendéglátásban, ez nem gasztronómia, az csak egy zabálás. 
Nyilván van rá igény, de valahogy el kellene érni azt, hogy a retroból is lehet a kevesebb 
több. Nem veszítjük el a hagyományainkat, ha valaki csak 3dl húslevest eszik, majd utá-
na egy 15dkg húsból egy töltött-rántott húst körettel és egy 12dkg-os somlóit. Mondjuk, 
így mondhatnánk azt, hogy van étkezési kultúránk is és nem csak zaba kultúra. A vendég 
valóban oda megy enni ahová akar, Ő dönt van igény erre is, arra is, csak 2015-ben már 
ne a szocc legyen a meghatározó, ha a hagyományos ételeket, hagyományos ízeinket le-
het szépen és kulturáltan is csinálni, mind adagban, mind formában. Nem mindig a mé-
ret az érték, ha az lehangoló látványt nyújt. Az üzleti érdeke pedig mindenkinek az, vagy 
legalábbis annak kéne lenni, hogy maga a vendég megtalálja azt, amire vágyik és meg 
is fogja, mert van bőven lehetősége kipróbálni a kifőzdétől a csárdákon át, az egyszerű 
étteremtől az újító bisztrókig, és a fine dining éttermekig. Igény és pénztárca kérdése, 
na persze bizonyos rétegnél a sznobság sem kizárt tényező, hogy mi alapján választ, és 
ítél meg helyeket, ételeket.

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 józanész azt diktálja, hogy ha otthon próbálunk egy „retro” 
töltött káposztát megcsinálni, abba nem olivaolajat fogunk tenni, 
mert nem lesz olyan, mint amilyet megszoktunk. Lehet újítani, 
és hagyományos ételeket újragondolni, de tudni kell a helyén ke-

zelni őket. Így nem is kell állást foglalni a régi szokások hívei és a „feltalálók” közt, 
mindkettőnek van létjogosultsága, hiszen megélnek abból, amit csinálnak.
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Őshonos

 

Mit is nevezünk sonkának?

A falusi emberek november, december kör-
nyékén már levágták és feldolgozták azt a 
disznót, amely hátsó vagy első combját a 
húsvéti sonkának szánták. A sonka készítés 
egy formája volt a hús hosszútávú tartósítá-
sának. Ezért amikor a disznóvágás megtör-
tént, a hátsó combot megformázták majd 
bőségesen besózták és minimum 2-3 hétig 
ebben a sóban hagyták, úgy hogy 2-3 na-
ponta megforgatták. Majd készítettek egy 
10-14 %-os fedőpácot melybe már különbö-
ző fűszereket is tettek (koriander, babérlevél, 
egész bors, stb.) Ebből olyan mennyiséget 
készítettek, hogy a sonkákat ez az oldat tel-
jes egészében ellepje. Ebbe a fedőpácba 1-2 
hónapi tartották, majd  mikor a fedőpácból 
kivették, tiszta vízzel átmosták és 1-2 napi 
lógatták, lecsöpögtették. Utána a füstölő 
intenzitásától függően, 1-2 hétre füstölőbe 
rakták. Amikor innen kivették, száraz, hű-
vös, szellős helyre rakták (20 C alatt) még a 

húsvét el nem jött. A hagyományok szerint a húsvét, a sonkabontás ideje is. Az elmúlt 10-
20 évben fokozatosan csökkent a háznál való sertés tartás, viszont a húsvéti sonka iránti 
igény nem csökkent. Ezért kisebb húsüzemek és a nagyobb húsipar is ráállt a sonkák 
gyártására. A fokozatosan emelkedő igények és az árverseny a mai napra a húsvéti son-
kának mondott termékek igen széles palettájával rukkol elő. Ezen sonkaszerű termékek 
nagy része már gyorsított eljárással készül, melynek az egyik technológiája a tűs pácolás 
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és a tümblerezés. Ezzel az eljárással az egyébként  hagyományos módon 4-6 hónapig tartó 
folyamatot, 4-6 napra csökkenthetik, oly módon hogy a fecskendővel a páclevet a húsba 
fecskendezik, majd egy betonkeverőhöz hasonló szerkezetbe (tümbler) helyezik melyben 
lapátok helyezkednek el és a lassú forgatás és a húsok mozgatásának eredményeként, a 
húsokba fecskendezett páclé pár óra alatt képes átjárni a húst, belülről kifelé. Az így gyár-
tott sonka a technológia által nemhogy veszít a súlyából, hanem még súlygyarapodást 
is produkál. Utána, jó esetben 1-2 napra valódi füstre kerül, rossz esetben egy speciális 
eljárással füstolaj (aroma) kérget kap. Már biztos sok embernek volt rossz tapasztalata a 
kötözött sonkával kapcsolatban, mégpedig hogy a hálón belüli sonkarészek darabos hú-
sokból voltak összerakva és főzéskor ezek széthullottak. Az eredeti kötözött sonkát, a ki-
csontozott sertéscomb részeiből kellene elkészíteni ( dió, felsál, frikandó ) külön pácolva, 
megformázva, kötözve és füstölve. Így a háló csak arra szolgál, hogy a húsrész a füstölőbe 
akasztható legyen és száradáskor formát tartson. Ezt a hálót, a sonka megfőzése előtt el 
kell távolítani, és a valódi kö-
tözött sonkát így kell meg-
főzni.
Még egy aprócska gondolat 
a végére, ha 1 kg sertéscomb 
1200-1600 Ft körül kapha-
tó és ha ezt valódi sonkának 
készítenénk el, akkor a teljes 
folyamat végére a súlyából 
kb.20% veszít. ( Akkor kér-
dezem én ) Mennyire lehet 
valódi sonka az amelynek 
kilós ára nem haladja meg a 
nyers tőkehús árát ?
Ezt a témát még hosszasan 
lehetne taglalni, de én min-
denkinek csak kellemes hús-
vétot és figyelmes bevásárlást 
kívánok ! Ezen ismeretek 
birtokában, mindenki maga 
döntse el, hogy mit is nevez 
sonkának ?!

Őshonos Delikát
1137 Budapest, Radnóti Miklós u.22.   I   www.oshonosdelikat.hu   I   oshonosdelikat@oldalasmagazin.hu
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Látogasson el 

Veszprémbe és kí-

sérje figyelemmel 

programjaik soka-

ságát az esemény-

naptárban.

Bemutatja

A

Veszprém

Veszprém belvárosa a város közigazgatási, közlekedési, kereskedel-
mi és kulturális központja. Veszprém látványosságainak túlnyomó 
része itt található, itt ülésezik a városi és a megyei önkormányzat, 
itt találkoznak a Budapest, Balatonalmádi, Balatonfüred, Tapolca, 
Szombathely és a vasútállomás felől a városba érkező utak, és itt van 
az autóbusz-pályaudvar is. A belváros északnyugati részén, egy 40 
méter magas dolomitsziklán helyezkedik el az egyetlen utcából álló 
vár. Délebbre a város hagyományos központja, egykori nagyobbik 
piactere, a 19. századi–20. század eleji polgárházakkal szegélyezett 
Óváros tér, a Ranolder tér és a Szabadság tér, majd a Színházkert 
található. A Szabadság térről keleti irányba indul a gépkocsiforga-
lomtól elzárt Kossuth utca a 20. század második felében kiépített ‚új 
városközponttal’, mely a Vásárcsarnokkal és a közelmúltban épített 
Balaton Plázával Veszprém tradicionális bevásárló-övezetét képezi. 

veszprem.hu
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*A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület, által Nemzeti Egység 
Klaszterbe csatlakozott a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség. Ezzel az 
együttműködéssel bízunk benne, hogy hamarosan komoly eredményeket tu-
dunk majd felmutatni.

* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület segítségét ajánlotta fel, Ba-
logh Rudolf és számtalan séf barátja által életre hívott, a magyar termékeket 
is népszerűsíteni kívánó szakácskönyv elkészüléséhez. A könyv egy első refe-
renciának szánt kiadvány lesz, mely a későbbiekben egy komolyabb, az egész 
országot feltérképező hiánypótló könyvet előz meg.

Kövesd figyelemmel munkásságunk: 
www.oldalasmagazin.hu 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

Egymás tisztElEtE 
A mai felgyorsult világban egyre fon-
tosabb az egymás tisztelete, még 
akkor is, ha tudjuk, hogy mind má-
sok vagyunk. Számtalanszor ad-
tunk már mi is hangot a hierarchia, 
vagy az érdekek okozta, felesleges 
egymásra mutogatás, pocskondiá-
zás megszüntetésének. 
Sokszor, ha magunkba nézünk és az 
üzleti érdekeinket is félre tesszük, 
akkor beláthatjuk, hogy ennek 
nem sok értelme van, mert ezzel 
épp úgy megöljük a szakmaiságot, 
mint akikre éppen kiabálunk. A 
szakmaiság, csak az alázat, a tisz-
telet, a tisztesség, az elhivatottság 
és a becsület megtartásával végez-
hető. Minden más esetben mind-
az, amire büszkék vagyunk, és mi 
azt gondoljuk, hogy az a megfelelő 
út, az mások számára egy átlátszó, 
elüzletesedett, és nevetséges bu-

rokban lévő világ. Így vigyázzunk, 
nehogy a nagy szakmaiság, vagy a 
magunknak megítélt szakmai-, és 
erkölcsi alap áttetszővé váljon má-
sok számára, mert akkor, ugyan jól 
érezhetjük magunk a világunkban, 
de az csak látszólag és rövid ideig 
tarthat. 
Éppen ezért javaslom mindenki-
nek, hogy a figyelmet a problémá-
ra mindenképpen továbbra is hívja 
fel, de mindazt a segítő, vagy építő 
szándék vezérelje, ne pedig a saját 
magunk fényezése, vagy az üzleti 
érdek. Sokkal szebb lesz az a világ, 
ahol a séf, a séfnek, de akár még a 
mezei szakácsnak is szívesen segít 
A megítélése mindenképpen jobb 
lehet, ezt szinte borítékolhatjuk. 
Így én erre szavazok! 

/AI/

H

34.oldal © 2015 www.oldalasmagazin.hu

DUNAI HAJÓS

Vilmos körte
PÁLINKA

www.dunaihajospalinka.hu 

  Rövid az élet:

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!

Nehezen elkészíthető, csúcsmi-
nőségű gyümölcspálinka. Erő-
teljes ízéhez tiszta gyümölcsös 
illat társul, melyet a palackban 

töltött idő tesz teljessé.



  

Jöjj ki, napocska,

itt apád, itt anyád,

sót törünk, borsot törünk,

tökkel harangozunk!

          -

Süss fel nap,

fényes nap,

kertünk alatt két kis bárány

majd megfagy.

Eredj fel az égbe,

fehér lepedőbe,

kérd ki a kis kulcsot,

hívd be a hideget,

engedd ki a meleget!

           -

Bújj el hideg, süss ki, nap,

kert alatt a bárányok

megfagynak.

          -

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!

           -

Fű, fű, fű, szép zöld fű,

eredj ki te zöldfülű!

Minek az új?
Ha a régi MegbízHatóbb!

- rendekné Olga rOvata -

A munka gyümölcse

Ez az életre nevelés! Ezt a fogalmat 
szeretnénk megismertetni a gyere-
kekkel és fiatalokkal.
Egyre több jó tapasztalatunk van ez-
zel a nemes, de nem egyszerű mun-
kával kapcsolatban.
 A fiatalok egyáltalán nem te-
hetnek róla, hogy sok-sok mindent 
nem tudnak az élettel a fennmara-
dással kapcsolatban.
 Az akaraterejük meg van 
vagy önszántukból, vagy pedig egyes 
ISKOLÁK tanárainak, akik elhozzák 
hozzánk az emberpalántákat.
 Régen ezt a szót használták 
pedig manapság is jó lenne kibonta-
ni, mit is jelent.
Bizony a palántákat nevelni, gon-

dozni kell ahhoz, hogy termést adja-
nak. A gyermekeket ugyanígy.
A Rendek Tanya programjaiban 
mind olyan feladatokat kapnak a fi-
atalok, amelyet könnyedén, de oda-
figyeléssel, előre gondolkodással el 
tudnak végezni.
Ahhoz, hogy tudjunk sütni, főzni, 
azaz enni, ahhoz először a tűzrevalót 
be kell gyűjteni, de még szárazon
Ahhoz, hogy ki tudjuk sütni a ke-
nyeret, be kell fűteni a kemencét.

Sorolhatnám az egymásra épülő 
munkákat, amelyek a gondolkodás-

módjukat is megformálja, a végén 
meghozza gyümölcsét.

-Rendekné Olgi-

Rigmusok:
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Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et! - De szép ez a szobor! 

Honnan van?

- Én magam faragtam 

ki egy hatalmas kő-

tömbből.

- És honnan tudtad, 

hogy benne van?

- Miböl veszi észre az indián, hogy 
kiszáradt a folyó?

- ???
- Porzik utána a kenu.

A zsidó optikus tanítja be segédjét:
- Amikor a vevő kiválasztotta a 
szemüvegét, és az árat kérdi, azt 

mondod: 10 dollár. Ezután figyeled 
a reakcióját. Ha nem szörnyed el, 
akkor hozzáteszed: A lencse még 
10 dollár. Ha még ezt is elviseli, 

akkor azt mondod: Darabonként.Szőke nő sétál a réten. Egy-
szer csak észreveszi, hogy 
hátulról egy bika fut feléje. 
Ő is elkezd rohanni, majd 

miután már nem bírja, 
megáll:

- Inkább egy borjú, mint 
egy tüdőgyulladás!

Székely bácsi komor arccal vacsorázik az étteremben: zavarja a 

zenekar hangos játéka. Odahívatja a pincért:

- Mondja, főúr, meg lehet kéri a zenekart, mit játsszanak?

- Igen, uram. Mi volna a kívánsága?

- Szóljon nekik, hogy amíg ebédelek, játsszanak inkább pókert.

Budapesten beszélget két em-
ber:

- Hallottad, hogy Kecske-
méten agyonlőtte magát egy 

mérnök?
- Hallottam.
- Jó a füled.

A hónap vicce:

- Képzeld tegnap vizsgám volt autóvezetésből, 

és meghúztak.

- Hogy-hogy?

- Bementem a körforgalomba, ki volt írva hogy 

30. Hát én körbe is mentem 30-szor, de mégis 

meghúztak.

- Nem lehet hogy elszámoltad?!

Bíróságon:
- Vádlott! Mivel tudja ma-
gyarázni, hogy mellbe lőtte 

az anyósát?
- Aláhordott a puskám.

- Lányom, szeretnék a ve-
jem kedvében járni! Szerin-
ted melyik ruhámat vegyem 

fel?
- Szerintem azt, amiben 

utazni szoktál.

- Hogy hívják az örökké 

vesztes indiánt?

- Szopacs.
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Április 1.
„BOLOND ÁPRILIS” BOLONDOK NAPJA

Április 7.
EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP

Április 8.
AZ EMBERSZERETET VILÁGNAPJA

Április 10.
NEMZETI RÁKELLENES NAP

Április 12.
A MUHI CSATA EMLÉKNAPJA – 1241

Április 22.
A FÖLD NAPJA

Április 30.
A MÉHEK NAPJA MAGYARORSZÁGON

Losonczi
Parola
2013

A Losonci Borház fehér házasítá-
sa alapbor kategóriában. Összeté-
tele egyelőre változó, de minden 
esetben törekszenek a „szerethe-

tőségre” és az egyensúlyra.

www.losonci.hu

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. 05. 01. 
LAPZÁRTA: 2015. 04. 15.
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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 partnere, az 

Étrend, Magyar 
Konyhafőnökök 

Egyesülete, és  
Magyar Grillszövetség.

Havi szállóige:
„A háborúban Isten mindig az erősebb zászlóaljakkal tart .”

(II. (Nagy) Frigyes)

Április 1.
„BOLOND ÁPRILIS” BOLONDOK NAPJA

Április 7.
EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP

Április 8.
AZ EMBERSZERETET VILÁGNAPJA

Április 10.
NEMZETI RÁKELLENES NAP

Április 12.
A MUHI CSATA EMLÉKNAPJA – 1241

Április 22.
A FÖLD NAPJA

Április 30.
A MÉHEK NAPJA MAGYARORSZÁGON
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TAVASZHÓ, SZELEK 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 


