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Manapság egyre többen tá-
madják a Magyar konyhát, 
valamint megkérdőjele-
zik hagyományinkat. Ezért 
mindenkinek azt javaslom a 
nyári szezonra, hogy keres-
sétek a magyaros irányzatú 
éttermeket, azok kínálatát. 
A magunk részéről mindent 
meg fogunk tenni, hogy el-
lensúlyozzuk ezen szándé-
kot, ezért mindenképpen 
segítsétek munkánkat leg-
alább azzal, hogy továbbra 
is követitek és olvassátok 
magazinunk megjelenő szá-
mait. Ne feledjétek értetek is 

dolgozunk!  

Asztalos István
Főszerkesztő
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Lecsós afrikai harcsa hajdinával és 
görög joghurttal Séfek a Sous-Vide-ról: Tornyos Ba-

lázs, a veszprémi Olíva étterem Chef-
jét kérdeztük.

A keleméri báránykák közleményé-
ről kérdeztük szakértőinket.

Június sztárja, Julius kedvence: a spárga

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

mazója, a Hotelinfo Kft. felajánlása.

Interjú: Bíró Lajossal, a Bock Biszt-
ró, a Vendéglő a kisbíróhoz, a Séf  

utcájaának séfje, valamint az MGE tag-
ja.

„Én jó sajtot akartam készíteni!”
- Csurgódombi Sajtkonyha Jól enni !

Minek az új?
Őshonos delikát

A Zöldségekről

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
Mi a herélt kos neve?

A: Ürü

B: Jerke

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!

Lecsós afrikai harcsa hajdinával és 
görög joghurttal

1., A hajdinát 30 perc áztatás után mossuk át többször, majd négyszeres sós, enyhén 

olíva olajos vízben főzzük 15 percig.

2., Egy serpenyőben olvasszuk meg a vajat, majd kezdjük el benne sütni az afrikai 

harcsát.

Amíg sül daraboljuk fel a gyors lecsónak valókat. A darabolt kolbászt előbb is a hal 

mellé dobhatjuk, hogy a hal átvegye az ízét.

3., Jöhetnek a zöldségek. Hagyjuk hol kellemesen megpuhuljon, majd sózzuk. Ameny-

nyit a kolbász enged.

4., Jöhet készre főtt hajdina, és az egészet alaposan forgassuk össze.

Tálaláskor egy jó nagy adag görög joghurttal öntsük nyakon.

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

1 csésze hajdina

1 egész afrikai harcsa 

filé

10 dkg füstölt kolbász

1 póréhagyma

2 db paradicsom

4-5 bébi paprika

5 dl görög joghurt

50 gramm teavaj

Stiller Tam
ás rovata



Gasztronauta:      
Séfek a Sous-Vide-ról: Tornyos Balázs

Jegyzet
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Egy nagyon régóta, lassan egy évtizede 
tartó munka derekán úgy gondoltam 
éppen itt az ideje megkérdezni a Séfe-
ket, szakácsokat, oktatókat, magánem-
bereket arról, hogyan tudták haszno-
sítani a tanultakat, vagy kihasználni a 
sous-vide gépek precizitását.
Júniusi számunkban  Tornyos Balázs, 
a veszprémi Olíva étterem Chefjét kér-
deztük.

  Balázs, rég volt, amikor először találkoz-
tunk. Akkor kezdtem a Sous-Vide technológia in-
tézményi oktatását nagyobb tömegek részvételével. 
Nagyon hűségesen jártál a kurzusokra, jól tudtad 
alkalmazni ezután?
 Jól tudtam alkalmazni és a mai napig használom, na-
gyon sokat tanultam a kurzusaidon (kedves Pepe kollégám-
mal rád is aggattuk a Sous Vide Jedy nevet :-)), mondhatni 
ezután lettem a technológia rabja.

 Hol hallottál először a sous vide-ról, és mi-
ért keltette fel az érdeklődésedet, és miért jöttél 
el a kurzusokra?
 Azt hiszem 7 éve egy Osztrák Michelin csillagos séf 
mellé sikerült keverednem és ott halottam erről a technoló-
giáról először. Nagyon megtetszett hiszen alacart éttermet 
viszek, ahol a frissesség, gyorsaság, és az állandó minőség az 
elvárás. Majd itthon kezdtem el kísérletezni, sütőben, hold-o-
mat ban kisebb nagyobb sikerrel. A 2009-ben megjelent első 
szakácskönyvemben már pár receptben utaltam a technoló-
gia jótékony hatásaira, majd 2010-ben az étterem konyhájá-
ra vásároltunk két darab, egy nagy és egy két kis aknás sous 
vide kádat egy vákuumozó géppel. Ezután megindulhatott 
az igazi kísérletezgetés.

 Az új konyhatechnológiák gyakorlati meg-
valósítása hol és hogyan kezdődött el nálad?
 7-8 éve, szinte autódidakta módon illetve külföldi 
tanulmányok során, és sok blogot olvastam ezzel kapcsolat-
ban.

 Külföldön is tudtad alkalmazni a tanul-
takat, tapasztaltakat? Jártál Olaszországban, úgy 
hallom ott már átadtad a tanultak egy részét, ho-
gyan fogadták?
 Hajjaj, Olaszországban alkalmaztam először. Igen 
2014-be meghívást kaptam az olaszországi Rieti városába 
a La Palazzina nevü étteremben ahol már kétszer is voltam 
tanulni. Szinte barátok lettünk a tulajdonossal Peppével. Mi-
kor Magyarországon jártak mindig betértek hozzám az étte-
rembe, és ott keltettem fel az érdeklődésüket a technológiára. 
Egy év elteltével megvették az eszközöket a konyhájukra és 
ezután mentem ki hozzájuk egy 2 hetes oktatásra. Először 
furcsálltam miért akarnak egy trattóriába ilyen technológiát Képünkön: Tornyos Balázs és Csidei Tamás



bevezetni, mert mikor kint voltam kiváló minőségű marha, 
borjú, bárány húsokkal dolgoztam és a 90%-át faszénen sü-
tötték, de kiderült, hogy szeretnének csirkét, halat és zöldsé-
geket az étlapra ezzel a technológiával.

 Mennyire elterjedt Olaszországban a  Sous-
Vide és náluk mennyire számít az ár a beruházás-
nál? 
 Kint azt halottam, hogy már elég sok helyen dol-
goznak a környéken ezzel a technológiával, de magát az ok-
tatást nagyon drágán kínálják. Mint később kiderült ezért 
kértek meg engem erre a feladatra. (először kicsit fura is volt, 
hogy én innen Magyarországról menjek ki oktatni, mikor 
ők gasztronómiába még mindig előttünk járnak)A gépek 
vásárlásánál sokat vaciláltak mire megvették a megfelelőt.
 

 Mennyire tudtad elfogadtatni a vendég-
körrel a Sous-Vide technológiával készült éte-
leket? Hogyan értékelték, hogy omlós és szaftos 
húsdarabokat kapnak száraz, rágós húsok, vagy 
túlpárolt fogások helyett?
 Az elején volt nehéz mikor a sous vide sertés szűzre 
azt hitték, hogy pulykamell. :-) Inkább a roppanós zöldsé-
gekkel küzdöttem sokat, de most már szinte kivétel nélkül 
mindenki kimondottan szereti a textúrákat és a koncentrál-
tabb letisztultabb ízeket. Mint egy kedves felszolgáló kollé-
gám mondaná „kérik, követelik”.

 Külföldön is komoly gond a szakácshiány. 
Az Olaszországban dolgozó kollégák tudatosan 

használnak sous-vide koncepciót, hogy emberi erő-
forrást tudjanak megtakarítani?
 Igen ez tudatos, első olaszországi látogatásom során 
a tulaj éppen egy Rational sütőt vásárolt kimondottan abbol 
a célból, hogy egyel kevesebb embert kelljen foglalkoztatnia 
a konyhán. Ez részben igaz a sous vide technológiára is.

 Milyen eszközöket használsz/használtál a 
technológia alkalmazásához? Mi a legfontosabb 
számodra a vásárlásnál? Fontos számodra, hogy 
hazai gyártású eszközt vegyél?
 Most már csak szigorúan Sous vide kád, vákuu-
mozó gép, amit használok. Régebben sütőt vízfürdőbe tett 
maghőmérővel, és hold-omatot használtam. Megbízható és 
pontos legyen a gép. Most már csak hazait vennék, ezeknek 
biztosabb szerviz háttere.

 Mérted már a hőkezelési veszteség optima-
lizálásából nyert beruházási megtérülést?
 Konkrétan nem, de a tulajdonosokkal az évek során 
tapasztaltuk, hogy az alapanyag felhasználás költsége csök-
kent és ez ennek a technológiának köszönhető. A beruházás 
mára teljesen megtérült.

 Szerinted ez trend, vagy egy jó technológia, 
ami valamiért már a konyhákon ragadt?
 Ez szigorúan egy jó technológia.

 Hogyan tudod beilleszteni az alapvetően 
olaszos konyhádba a Sous-Vide technológiát?
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X

 Ismereteim szerint 
a jó alapanyagok, a frisses-
ség az olasz konyha legfon-
tosabb alapkövei.
A jó alapanyagokat, mint az 
érlelt húsok azokat sehogy, 
nem is kell, inkább a zöld-
ségeken sertés és szárnya-
sokon volt a hangsúly. Sok 
marinádot, és fűszerolajat 
is csináltunk.

 Te oktatsz is, 
ezért betalál a kérdés; 
hogyan látod a szak-
oktatást, az oktatók 
felkészültségét, a diá-
kok érdeklődését az új 
konyhatechnológiák 
oktatásával kapcsola-
tosan?
 Igen ez abszolút 
pozitívum, nekünk a suli-



www.sousvidechef.hu
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ban is van ilyen technológia és használjuk is. Szerintem néhol 
még mindig a Veneszből főznek, ami alapnak kitűnő, de még 
sok helyen felkészületlenek az oktatók. A diákok érdeklődé-
sét manapság dupla annyi munka felkelteni, mint mikor én 
voltam tanuló, nehéz a szakoktatók helyzete. Sokszor kérdezi 
a párom mikor egy egész napos oktatás után hulla fáradtan 
hazamegyek, hogy -miért csinálod, ebben sokkal jobban el-
fáradsz, mint az éttermi munkába- azért mert ha már tíz gye-
rekből háromnak fel tudom kelteni az érdeklődését és látom 
rajta hogy lelkes és eredményes, az tripla erőt és energiát ad 

számomra. Akin látszik, hogy igazán érdekli a szakma az na-
gyon érdeklődő a technológia iránt.

Csidei Tamás
Az új konyhatechnológiák szakoktatója

www.gasztronautakft.hu
info@gasztronautakft.hu

Tornyos Balázs; Thai citromfüves tanyasi 
csirke ropogós bőrrel

Recept 4főre:
4db szárnytöves, bőrős tanyasi csirkemell
3ek. méz
2db lime (kifacsart leve és reszelt héja)

étolaj
só
Mártás:
5dkg friss gyömbér (apróra vágva)
1db thai citromfű (a kés fokával megütögetve)
fél liter hús alaplé
1db thai chili
1ek. durvára vágott friss koriander 

A Csirkemelleket megtisztítjuk és 10%-os sóoldatba 
rakjuk kb. 1 órára, majd alaposan átöblítjük. Egy serpe-
nyőben kevés olajon a csirkemelleket körbepirítjuk és 
hagyjuk kihűlni. 

Elkészítjük a marinádot: három evőkanál mézet össze-
keverünk kettő lime reszelt héjával és levével. A csirke-
melleket hőálló vákuumzacskóba rakjuk, és ráöntjük 
a marinádot, majd levákuumozzuk. 65°C-on  2 óra 10 
percet sous vide-oljuk. A zacskóból a csirkemelleket ki-
emeljük és itató papíron lecsepegtetjük. Egy serpenyő-
ben olajat hevítünk és bőrével lefelé addig sütjük míg 
ropogós nem lesz.

A mártás elkészítéséhez a hozzávalókat egy forralóba 
alaposan összeforraljuk, a citromfüvet eltávolítjuk. Hoz-
záöntjük a vákuumzacskó tartalmát és beredukáljuk.
Tálalásnál a pirított csirkemellekre öntjük. Ropogós 
zöldségekkel egy kitűnő nyári fogás.
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Objektív

Bíró Lajos
„...az ember, akit nem kell bemutatni...”



 Több étterem fonódott össze a nevével. Hogyan lehet ennyi házat menedzselni, ho-
gyan telnek a mindennapjai? 

Általában fél 7 körül kelek, nyolcig relaxálok, ugyanis annyi idő kell, hogy felébredjek. Akkor kimegyek 
a piacra (Séf utcája – a szerk.), ott bekészítjük az ebédet, csinálok egy próbatálalást, majd jövök a Pesti 
Bock Bisztróba, utána átmegyek a Budaiba, ahol ott vagyok este 8-ig. Utána vissza Pest és így tovább.

Havi interjúalanyommal készült beszélgetésünk, már csak azért is ajánlom mindenki fi-
gyelmébe, mert köztudottan nem tartozunk egy „csapatba”, éppen ezért a megkereséseimet 
rendre vissza is utasították. Eddig! Na, de térjünk vissza interjúalanyomhoz, akit amolyan 
„megmondóembernek” tekintek, legalábbis számomra ez a kép rajzolódott ki az eddigi mun-
kásságából. Amellett pedig Ő a Bock Bisztróknak, és a Séf utcájának a séfje, valamint az MGE 
tagja, és a Bocuse Akadémia tiszteletbeli elnöke. Ő pedig nem más, mint Bíró Lajos. Olvassátok 
hát, a vele készült <szerintem nem mindennapi témákat boncolgató> interjúmat.

 Nem hiszem, hogy Bíró Lajost be 
kellene mutatni az olvasóinknak. 
Mit tartana mégis fontosnak, ha a 
szakmai múltjáról kérdezném?

 Vendéglátós akartam lenni, de nem 
kimondottan szakács. Előbb mégis az let-
tem, majd dolgoztam, mint felszolgáló, 
végül a nagykövetség miatt ismét szakács 
lettem, mert oda csak úgy tudtam beke-
rülni. Azóta pedig szakácsként is tevé-
kenykedem.

 Volt valaki a családban, aki Ön 
előtt a vendéglátással foglalko-
zott?

 A szüleim boltosok, vendéglősök, 
kocsmárosok voltak Békés megyében, 
azon belül pedig Pakson.
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„...az ember, akit nem kell bemutatni...”



 Mi kell ahhoz, hogy egy fiatal szakácsból jó versenyző legyen?

 A versenyen való induláshoz mindenek előtt rengeteg gyakorlás kell, hogy a munkafolyamatok pre-
cíz végrehajtása biztosított legyen. Hiába főzi le sokszor és gyakorolja be a versenyző, ha nem csinálja 
meg ugyanakkora helyen, ugyanolyan gépekkel, adott idő alatt, akkor az kevés. És ehhez jön hozzá az 
elkerülhetetlen versenydrukk is.

 Nem megterhelő ez a tempó?
 Ezzel együtt kell élni, egy idő után megy ez magától. Most egy kicsit sűrűbb, mert az étlapot cseréljük.

 Milyen gyakran cserélik az étlapot?

 Az étlapot évente háromszor cseréljük szezonális jelleggel. A táblán pedig kéthetente jelenik meg 
plusz 10-12 étel, ami szinte sosem ismétlő-
dik.

 Melyik étterme áll a legközelebb 
a szívéhez?

 A pesti jobban megy, azt már 11 éve csi-
náljuk. A budai 3 éves, de azt nehezebb fel-
futtatni. Egyszerűen nem értem meg, hogy 
a belvárosi, zsúfolt, és zajos teraszt jobban 
szeretik az emberek, mint a szép zöld, és 
csendes budait. Így arra sokkal jobban oda 
kell most figyelnem.

 Indult valaha szakácsversenyen?

 Fiatalabb koromban több alkalommal 
is.  Abban az időben, amin elindultam azt 
meg is nyertem. 
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szakács. Legalább az angolt mindenkinek tudnia kellene, anélkül nem lehet eredményesen dolgozni 
külföldön.

 Tudtommal Ön az MGE egyik alapítója és a Magyar Bocuse d’Or Akadémia tisztelet-
beli elnöke. Tag még valamelyik szervezetben?

 Nem. Már öregnek érzem magam ahhoz, hogy gittegyletek tagja legyek. Régebben több szerve-
zetben is aktívan szerepeltem, ahol mindig megpróbáltunk valamit tenni a szakmáért, de valójában a 
szájtépésen kívül nem történt semmi. Ezekre manapság már nincs időm.

 Beszéljünk az oktatásról. Milyen lesz Ön szerint ez az új rendszer és a duális képzés? 
A munkahelyek fel lesznek erre készülve? 

 Az oktatás az úgy rossz, ahogy van, nem is érdemes beszélni róla. A duális képzés meg még rosz-
szabb, felejtsük el! Az utóbbi több mint két évtizedben nem történt semmilyen változás az oktatás terü-
letén. Az intézmények próbálnak fejlődni, megújulni, de ez csak a szinten tartáshoz elegendő. Addig, 

amíg az iskolák kvótákra dolgoznak, addig 
nem is lesz megfelelő képzés. Van olyan is-
kola, amelyik két évvel ezelőtt asztalos kép-
ző volt, de mivel nem jelentkeztek annyian 
az asztalos szakmára, ezért az oktatókat át-
képezték szakács tanárrá, tehát ugyanazok 
tanítják a szakács szakmát, akik tanították 
azelőtt a gyalulást. Nyilvánvaló, hogy ilyen 
körülmények között a cél, hogy az iskola 
fent tudjon maradni, nem pedig az, hogy 
naprakész szakácsokat képezzen. Ezzel 
együtt nem értem, hogy hogyan lehet eny-
nyi idiótának bizonyítványt adni? Nagyon 
sajnálom, de nem vagyok híve az ingyenes 
iskolának. Hiszem, hogy egy gyerek 14 éve-
sen még nem tudja, milyen szakmát szeret-
ne tanulni. Érettségizzen le, aztán döntsön.

 Mit gondol a külföldi munkáról?

 A külföldi munkával kapcsolatban van 
egy borzasztó nagy hátrányunk, mégpedig, 
hogy nem nagyon beszél nyelvet a magyar 
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Képünkön:  Bíró Lajos

„...tavaly meghívtam a la-

kásomra 25-30 séfet, és fel-

tettem a kérdést: miért ciki 

egy magyar szakácsnak, ha 

meg akarja mutatni magát 

marhapörköltet főzni. Mert 

ez jelenleg sajnos valóban 

ciki!...”



állandóan a külföldi példákat állítjuk a 
szakma elé, kellene legyen olyan magyar 
szakács, akire azt mondjuk, hogy igen, ő 
egy példa értékű. Mindig van két-három 
kolléga, akit tolunk előre, de ebben sem 
egyezik a véleményünk, mert én azokat a 
szakácsokat tartom nagyra, akik tudnak 
gazdaságos éttermet üzemeltetni. Azo-
kat is szeretem, akik „csak” nagyon jó 
szakácsok, de azokat sosem venném fel. 
Nem szeretnék olyan éttermet üzemel-
tetni, ami csak azért van nyitva, mert én 
vagyok annyira jópofa és megtehetem, 
hogy finanszírozzam. Ha 40 eurós stea-
ket árulnék 2 euróért, akkor az Erzsébet 
hídig állna a sor, viszont biztosan hamar 
tönkre is mennék benne. Erre egyébként 
sok példa van.

 Mi lehet a fő oka ennek a jelen-
ségnek?

 Talán az étteremkritikusok, vagy a 
trend, ami hibás. Speciel én nem tesztel-
nék olyan éttermet, ami legalább két-há-
rom évig nem üzemelt. De biztos, hogy 

 Hallani innen-onnan, hogy megromlott a viszony az egyesületen belül. Igaz ez a szó-
beszéd? Milyen a viszonya most az MGE vezetésével?

 Nem beszélhetünk viszályokról, de tény, hogy vannak nézetkülönbségek. Nem mindenben értünk 
egyet Tamással (Molnár B. Tamás, a Magyar Gasztronómiai Egyesület szellemi vezetője és irányítója. A 
szerk.), általában szakmailag vagyunk más véleményen.

 Mit gondol, ezek származhatnak abból, hogy Ön - vele ellentétben – gyakorlati szak-
ember?
 Nem feltétlenül, de talán ez is benne van. Úgy gondolom, hogy biztosan van olyan magyar szakács, 
akire nem csak a sajtónak, de Molnár B. Tamásnak is több figyelmet kellene szentelnie. Nem jó, ha 
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Képünkön: Bíró Lajos (balra) és Danó Zoltán



alapfeltétel lenne a gazdaságos működés is.  Egészen más eredmények jönnének ki. Eleve más az, ha a 
kritikus egy olyan helyre megy be, ahol van két asztal, ott lehet, hogy még fel is ismerik, és akkor már 
elég csak arra az asztalra odafigyelni. Viszont egy olyan helyen, ahol 300 fő ül le egyszerre, mint mond-
juk a Spílerben, akkor ott sokkal nehezebb, és nem is fog tudni olyat kiadni a szakács, ami alapján va-
lóban összehasonlítható legyen. A kritikusnak ugye az számít, ami a tányéron van, azt értékeli. Én ezt 
rossz szisztémának tartom, de nem tudok vele mit kezdeni. Amit még elképesztőnek rossznak tartok 
az a TripAdvisor, ahol akár a sértődött, vagy haragos is beírhat, és nem tudod megvédeni magad. Ez is 
egy rossz trend, nem beszélve arról, hogy valószínűleg befolyásolni is lehet az eredményeket.

 Mi a véleménye a mostanában elharapódzó újhullám kontra klasszikus konyha el-
lentétről?
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szemben mást látok. A Séf utcájában, a piacon egyszerű ételeket adunk, és a modern technológiával, 
de mégis megmaradtak a régi ízek.  Addig, míg én ott a piacon, pénteken délre nem tudok annyi só-
letet főzni, ami elég legyen, nem tudok annyi pacal pörköltöt főzni, ami elég legyen, nem tudok annyi 
lecsót csinálni, ami ne fogyna el pillanatok alatt, addig igenis van rá igény, itt az ideje és ezt kell adni. 
Azt látom, hogy mióta a Ferran Adria a molekuláris éttermét bezárta, azóta kezd ez az egész egy kissé 
lecsengeni. Szerintem szép lassan az autentikus ételek fognak visszajönni és az lesz újra a divat.

 Én tavaly meg-
hívtam a lakásomra 
25-30 séfet, és feltet-
tem a kérdést: mi-
ért ciki egy magyar 
szakácsnak, ha meg 
akarja mutatni ma-
gát, marhapörköltet 
főzni. Mert ez jelen-
leg sajnos valóban 
ciki! És nem értem, 
hogy miért, mikor 
egy francia szakács 
büszkén főzi a vörös-
boros kakast, amit 
100 éve ugyanúgy 
készítenek arrafe-
lé. Erre a séfek azt 
mondták, hogy en-
nek nincs itt az ide-
je. Én a piacon ezzel 
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hogy az ételt úgy újítjuk meg, főként technológiában, hogy amikor meglátod, nem ismered fel, de ha 
megkóstolod, az íz egyértelmű. Ennek a főzési stílusnak azonban előfeltétele, hogy meg kell tudni csi-
nálni a régit is, mert csak abból indulhatok ki.

 Mi a véleménye, a hazai alapanyagokról? Valóban olyan rosszak, mint mondják? Jogos 
a vezető éttermek részéről, hogy külföldről szerzik be az árut?

 Időszakonként nagyon jó termékeket kapok itthon, de nincs meg a folyamatosság. Külföldön fo-
lyamatosan ugyanazt a minőséget kapom meg. Arra ki lehet dolgozni technológiát és így állandó mi-
nőségű lesz az étel. A sertésnek a felét mi is kint vásároljuk, a másik felét itthon. A marhát Amerikából, 
mert az a jó. Volt itthon jó minőségű beszállító, be is tettük, elkezdtük használni, majd két hónap múlva 
elfogyott a húsuk. 

 Ön szerint létezik-e, és ha igen, akkor mi nevezhető annak, egyszóval mi a magyar 
konyha?

 Azt senki nem tudja. Különböző nézetek vannak, ebben a kérdésben sem értek egyet Molnár B. Ta-
mással. Ő azt vallja, hogy az 1800-as évek végi 1900-as évek eleji erdélyi konyha, az a magyar konyha. 
Biztosan utánanézett, de én ezzel szemben azt mondom, hogy azt nem tudjuk már rekonstruálni, mert 

nincs ember, aki még emlékezne 
arra. Hiszen hiába van leírva, az 
csak egy dolog. Szerintem a két vi-
lágháború közötti konyhát kellene 
menteni, mert ott még van élő tu-
dás. Ha egy ilyen könyv a kezembe 
kerül és megfőzöm az adott ételt 
belőle, akkor még emlékszem a 
nagymamám által készített ízekre, 
így jobban is tudom rekonstruálni 
azt.

 Van-e a séfeknek szerepük 
ennek feltérképezésére, meg-
őrzésére?

Az ételek megőrzésének egy fajtája 
az is, amit például mi is csinálunk, 
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 Mi kellene ahhoz, hogy megoldódjon a hazai alapanyag ellátás?

 A termelőnek megérje előállítani a minőséget, valamint rá kellene építeni egy logisztikát. Azon 
felül megértetni, hogy az a business, ha feldolgozva adom el a terméket. Viszont ez iszonyat sok pénzbe 
kerül. Végül a gondolkodás. Például. A Bocuse d’Or versenyre vittünk borjúínt, amit úgy csináltunk 
meg, mintha Szent Jakab-kagyló lenne. Amikor elkezdtük felhasználni a több száz kiló borjúínt, amit 
senki nem vett előtte, akkor még 200 Ft-volt, majd mikor már 400 kilókat rendeltünk, akkor felment, 
majd 800 forintra. Na, ezt nem lehet. Most újra nem vesszük, és fogadni mernék, hogy senkinek nem 
kell. 

 Régebben elég sokat támadták a Bocuse d’Or akadémiát, azután kicserélődött a veze-
tés, és minden más lett, hogy értékeli annak jelenlegi munkáját?

 Az Akadémia mára sikerré vált. Nagyon nehezen vágtunk bele, de végül nem bántuk. A sikert pedig 
a komplett, hovatartozástól független szakma elismerése okozza. Egyáltalán egyébként, hogy ott vagy 
ebben a mezőnyben, már az egyfajta sikerként könyvelhető el. Jelenleg az Akadémiáért legtöbbet Hamvas 
Zoli dolgozza, aki már a jövő évi európai selejtezőt szervezi. Nem is értem, hogy bírja...

„...biztosan van olyan ma-
gyar szakács, akire nem csak 
a sajtónak, de Molnár B. Ta-
másnak is több figyelmet 
kellene szentelnie. Nem jó, 
ha állandóan a külföldi pél-
dákat állítjuk a szakma elé, 
kellene legyen olyan magyar 
szakács, akire azt mondjuk, 
hogy igen, ő egy példa érté-
kű. Mindig van két-három 
kolléga, akit tolunk előre, de 
ebben sem egyezik a véle-
ményünk...”
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hozni, én egy levest nem tudok ennyiből kigazdálkodni.

 A norma emelésével minden megoldódna?

 Az étel minőségére egyértelműen kihat az alapanyagok ára. Minél jobb minőségű alapanyag, an-
nál drágább, és annál jobb ételt lehet belőle készíteni.

 A Matusz Balázs nemrégiben meghívta az idei Bocuse d’Or győztesét és a coachot, 
amire az Akadémia tudtommal bár kapott meghívást, de mégsem fogadta azt el. Ennek mi 
volt az oka?

Nem tudom, biztosan időnk sem volt. De ezt a Matusz tőlünk függetlenül csinálta. Ha megkeresett volna minket, 
akkor biztosan ott lettünk volna, viszont 
akkor sokkal szakmaibb is lehetett volna. 
Így ez egy talk show volt. 

 A mai gasztronómiai nem ép-
pen a fénykorát éli, mi lehet az, 
ami kimozdíthatja a holtpont-
ról?

 Csak a pénz, a vásárlói fizetőké-
pesség. Amíg nincs az embereknek 
pénze addig nem is lesz változás. Az 
idézőjeles luxus dolgokból visszább 
veszünk. Ha gazdasági jólét lenne, 
biztosan nem lenne ennyi probléma.

 A közétkeztetésről mi a vé-
leménye?

 Semmilyen rálátásom nincs a te-
rületre, megmondom őszintén. Nem 
is értem, hogy tudnak annyi pénzből 
(420.- Ft- a szerk.) három fogást ki-

„...Szerintem a két világháború közötti konyhát kellene menteni, mert 

ott még van élő tudás. Ha egy ilyen könyv a kezembe kerül és megfő-

zöm az adott ételt belőle, akkor még emlékszem a nagymamám által 

készített ízekre, így jobban is tudom rekonstruálni azt.”



csenek benne a szakmában, és nem értenek hozzá.

 Mit gondol a magyar szakácsokról?

Mivel rossz a képzés, ezért gyengék. A probléma ott kezdődik, hogy sok az étterem is, ezáltal sok olyan 
szakács van pozícióban, aki egyébként nem érdemelné meg. Évtizeddel ezelőtt az MGE létrejöttével 
volt némi változás, de mára már igazából nem látom a folytatást. 

nem vagyok elragadtatva. Gyakorla-
tilag, aki befizeti a díjakat, az mind 
elvégzi, és a címet megkapja, itt még 
szerintem nem bukott meg senki.

 Mit gondol, eljön-e, és mi-
kor jön pozitív változás a szak-
mai szervezetek megítélésében? 

 Amíg nincsen valamilyen jogo-
sítvány valamely szakmai szervezet 
kezében, például az ipar-, vagy mű-
ködési engedélyek kiadásának terü-
letén, addig ezek csak gittegyletnek 
tekinthetők. Ezen Molnár B. Tamás 
felháborodott, de vállalom a véle-
ményem: a jelenlegi szakmai szer-
vezetek csak arról szólnak, hogy a 
hasonló gondolkodású szakemberek 
összejönnek havonta, kéthavonta és 
jót beszélgetnek. Különböző terveket 
szőnek, amiből nem igen lesz semmi. 
Nem tudjuk magunkat sehol igazán 
képviselni, mert a fejünk felett hoz-
zák a döntéseket, olyanok, akik nin-
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 Mindenkitől, így Öntől is megkérdezem, hogy mi a véleménye a szakmai szervezetek-
ről, azok működéséről?

 Amíg egyik szervezetnek sincsen igazi jogköre, addig nem is lesz igazi változás. Ha például a ka-
mara helyett az MGE adná ki a mesteri címeket, akkor mindjárt más lenne. A mostani rendszertől 

„...Szerintem a két világháború közötti konyhát kellene menteni, mert 

ott még van élő tudás. Ha egy ilyen könyv a kezembe kerül és megfő-

zöm az adott ételt belőle, akkor még emlékszem a nagymamám által 

készített ízekre, így jobban is tudom rekonstruálni azt.”
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 Mi a véleménye a hatóságok munkájáról?

 Egyre jobbak, egyre normálisabban állnak hozzá. Persze van még most is bürokrácia gazdagon, és 
sokszor kapaszkodnak értelmetlenül a jogrendszerbe, de azért pozitív a változás.

 Milyen vendéglátóipart álmodna magának?

 Már semmilyet, még egy évtizedet szánok magamnak, utána már nem igen szeretnék ugrálni a 
szakmában. Már most is nehezen viselnek el a kollégáim. 

 Ha lehetne egy kívánsága, mi lenne az?
 
 A kívánságom az lenne, hogy a fővároson kívül, de a közelben egy teljesen önellátó éttermet tudjak 
nyitni, ami mellett ott van egy saját kis gazdaság, ahol a fiammal együtt dolgozhatnánk. A lányom pe-
dig ott hagyná a jogászkodást és cukrászként tevékenykedne. De persze ez olyan, mint egy mese. Lehet, 
hogy sosem sikerül...

A magam részéről ezúton köszönöm, hogy a rendelkezésemre állt, és bízom benne, hogy ez a jövőben sem lesz másképp. 

/AI/



 

Nagylátószög
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A Keleméri báránykák hivatalos közleménye
Egy szakács kolléga küldte, és hívta fel a figyelmünket a következő nyílt levélre, melyet a Keleméri báránykák 
honlapján tettek közzé. Az eset pikantériáját az adja, hogy a tenyészet rendelkezik az Arany szalag plakettel, így 
különösen érdekes, hogy éppen a kibocsájtók által <véleményem szerint> favorizált húsboltban, a közlemény 
tanulsága szerint „a Keleméri Bárány nevével visszaélve próbálnak extra haszonra szert tenni”. 
Az eset után a következő kérdések fogalmazódtak meg bennem. Tényleg ennyire csak a pénzről szólna  a fejlő-
dés, a „nagy gasztroforradalom” <létrehozunk egy eladható terméket, majd egy olcsóbb egészen más termékkel 
pótoljuk azt?>? A nagy csapaton belül is igyekeznek egymást átverni? Így el fog maradni a nagy fejlődés, ha már 
a kiválasztott, minőségileg megfelelő termékeket és a tenyésztőt sem tisztelik meg azzal, hogy segítjük azok pia-
cának bővülését. Ez számomra egészen megdöbbentő és innentől a rendszer hiteltelen. 
(Az már egészen más kérdés, hogy a Keleméri báránnyal szemben mondjuk a sziki birka, miben marad el mi-
nőségileg? Egész biztos vagyok benne, sőt meggyőződésem, hogy az is van olyan jó! – és ezzel nem a Kelemérit 
kívánom alábecsülni.)
Mellékelem a közleményt is, íme: 
„ HIVATALOS KÖZLEMÉNY
 Tisztelt Magyar Gasztronómiai Egyesület!
Tisztelt Gault&Millau!
Tisztelt Elnök Úr!
A Keleméri Báránykák, Keleméri BárányR  védett márka, és védjegy az alábbi hivatalos közleményt közlöm 
Önökkel.
B.- N. E. a Keleméri Báránykák, Keleméri Bárány tulajdonosa, 2015.04.01.-én tudomásunkra jutott információ 
szerint, a MOM parkban lévő A Húsbolt, és a Budagyöngye Bevásárlóközpontban lévő Húsbolt K. József hentes 
nevéhez köthető üzletekben a VÁSÁRLÓK TUDATOS MEGTÉVESZTÉSE TÖRTÉNIK. A nevezett üzletek Ke-
leméri Bárány néven értékesítenek friss húst, ami semmilyen formában nem lehet vállalkozásunk termékei. Az 
említett üzletekkel NEM ÁLLUNK üzleti kapcsolatban, és SOHA nem szállítunk bárányhúst, valamint a jövőben 
sem fogunk. Felháborító, hogy ezek az üzletek az igazoltan világszínvonalú Keleméri Bárány nevével visszaélve 
próbálnak extra haszonra szert tenni, és ezt a tulajdonos tudta, és ismerete nélkül teszik.
Ezúton kérem, felszólítani az érintett üzleteket, hogy haladéktalanul távolítsák el a védett márka, védjegy megne-
vezéseket üzleteikből, és írják ki, hogy: A vásárlók tudatos megtévesztése történt üzleteikben a Keleméri Bárány 
esetében!
Vállalkozásunk nem engedheti meg magának, hogy ezeket a folyamatos visszaéléseket, jogsértéseket ne terelje 
jogi és hatósági útra!
Kérem, honlapjukon és Facebook oldalaikon ezen közleményt, teljes tartalommal feltüntetni szíveskedjék!
Köszönöm együttműködésüket!
Üdvözlettel: B.-N.E.”

A téma pikánssága és érdekessége miatt, erről a témáról kérdeztük szakértőinket:

Mi a tanulsága, üzenete számotokra az esetnek?
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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.

Azt gondolom, hogy borzasztó amilyen világot élünk. Van egy ter-
mék, ami világszínvonalú, azt azonnal elkezdjük hamisítani, nevével 
visszaélni. Nagyon helyes, ha jogi útra tereli, mint ahogy teszi ezt 
rendszeresen több világcég is, ha hamisítanak. Sajnos az ilyen ese-
tekben a büntetésnek nincs visszatartó ereje, mert sokkal nagyobb 
hasznot húz abból, hogy visszaél a nevével. Jó lenne bevonni az en-
gedélyét, aki ezt meg meri tenni.

A termelő megpróbál magas színvonalú árut készíteni, majd lerombolják nevét.
Az is érdekes kérdés, vajon hogyan nem veszi észre a vásárló chef a különbséget? Vagy 
nem tudja milyen az eredeti (én sem ismerem sajnos), vagy a másik árú is nagyon jó mi-
nőség, csak a neve nem az. Én nagyon szeretem a karcagiak birkáját, mert nagyon finom. 
Ugyan így a jól tartott rackát is. Lehet, hogy sokkal több igazán jó termékünk van, mint 
amiről hallunk? Jó lenne egyszer igazán összerakni, hogy a hagyományosan Magyar ter-
mékek (mangalica, szürkemarha, racka, kendermagos csirke stb.) egy egységes minősítés 
mellett milyen minőségűek. Ha egységes a tenyésztés, akkor milyen különbségek lehetnek 
a termékben? A szürkemarha nagyrészt nemzeti parkokban él. Táplálékának több mint fele 
gyógynövény. Van olyan termelő, aki egy kóddal lát el minden állatot. Ennek segítségével 
meg tudsz kapni minden információt a koráról, tartásáról, vágásáról. Mi a minőség, ha 
nem ez? Aki mindent fel mer vállalni az nem csal. Rendet kellene tenni ebben is, ahogy 
sok mindenben.

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

A kutyabőrbe bújt farkas esete, a bárányhússal... Hirtelen röviden 
így jellemezhetnénk ezt. A világtörténelemben mindig voltak olyan 
emberek, akik visszaélve mások jóindulatával, megpróbálnak an-
nak hátán felkapaszkodni, mindezt mosolyogva, szemrebbenés nél-
kül. 

Azt gondolom, hogy az eset után nem biztos, hogy elég lenne némi jól szövegezett elné-
zéskérés. Azon berken belül igen is történjen kivizsgálás és kártérítés! Majd igen is min-
den egyes szalag és plakett tulajdonos felé, egy helyreigazító mély és nagy elnézéskérés, 
hogy ilyen a jövőben még véletlenül se fordulhasson elő. 
Vagy egy olyan szankcionáló rendszer kidolgozása, amitől mindenki megnyugszik. Mert 
ugye azt is tudjuk, ha hibázunk, annak ára van!!!
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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. 

Nem csodálkozom azon, hogy ez megtörténhet, hiszen manapság 
lépten-nyomon átverik az embert. Van, aki utána sem néz, honnan 
érkezik az áru, amit megvásárol, de annak sincs könnyű dolga, 
aki foglalkozik az ilyesmivel. Hányszor hallani átcsomagolások-

illeti a jogos haszon, aki tett is érte valamit, tehát megtermelte, tenyésztette, sőt nem ritka, 
hogy hosszú évek munkájával tökéletesítette!

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. 

Kis hazánkban vannak – sajnos - érdekvédelmi, csoportok, akik meg-
próbáljak eldöntetni mi a jó! Ez felháborító, mert így olyan haszon 
reményében befolyásoljak a fogyasztókat, ami abszolúte nem illeti 
meg őket! Nem lehet azt senkinek eldöntetni - csupán haszon érdeké-
ben - mi is az, ami megfelel másoknak. Tényleg itt tartunk már?! Azt 

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

minőségéből, még hosszú távon se engedjen. Az ideális eset ez lenne.
A hentesre és az adott esetre visszakanyarodva. Szerintem az ilyen adott esetnek a kivizs-
gálása után az Arany szalag tanúsítvány kibocsátójának lenne a leginkább fontos, hogy 
rendezze a helyzetet, valamint kemény fellépéssel, komoly büntetéssel példát statuáljon, 
hogy ezzel megvédje a plakettjének hitelességét. Azonban számomra ez a jelenlegi csend 
az esetről, sokat elárul… Ezek után joggal kérdezhetjük: ennyit az Arany szalagról???

Számomra az eset tanulsága az, hogy még mindig a legmegbízhatóbb 
forrás a termelőtől való közvetlen vásárlás. Ezzel amellett, hogy ki-
zárjuk az árfelhajtó tényezőnek számító felvásárlót, kereskedőt, hen-
test, így az árkülönbözet jó helyre kerülésével, még támogathatjuk 
is a termelőt, ezzel ösztönözve, hogy a megfelelő árú termékének 
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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. 

A siker keltette nyomás...  Amiért bele mennek a játékba a szaká-
csok vagy séfek, az nem más, mint a „15perc hírnév” reménye. 
Mindenki keresi a kitörés lehetőségét szakmán belül, felülve a tv-s 
főzős műsoroknak, ami remekül van szerkesztve ugyan, de nem 
adja vissza a mindennapi nehézségeket! A megfelelő körülmény-

nek és háttérnek rengeteg anyagi vonzata van és ezt a tulajdonosok be is akarják vasalni 
a konyhán keresztül. Hiába keresnek séfet, aki tudná a dolgát, mert úgy is a tulajdonosi 
igényeket kell elsősorban kielégíteni, legyen az bármilyen dilettáns is, és innentől nincs 
meg a szabadsága, önállósága a séfnek. Bár azt hallja, hogy szabad kezet kap, de ez nem 
szokott sokáig tartani a fent említett tulajdonosi iránymutatások miatt. Lehet nyomás 
alatt dolgozni, ha a séf partner ebben, de itt jön képbe a munkaidő hossza, hogy 14-
16órás napokat folyamatos terheléssel nem lehet sokáig győzni, de mondjuk 8órában, 
jó fizetéssel többet tudna kihozni magából az ember. Heti 6-7nap, napi 14-16óra biztos 
nem segít „topon” maradni!

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.

Itt semmi más nem történt, mint a másik férfi férfiszervével verték 
a csalánt! Ez tipikus, hogy felvállalják az apró kellemetlenséget! 
Hiába ez hétköznapi bevet szokás lett a társadalomban, mindegy 
csak sunyi módon több legyen „nekem” ez a legfontosabb!  Ezt a 
jelenséget már nem tudjuk kiirtani a társadalomból, legfeljebb le 

tudjuk csökkenteni a veszteséget! Itt nem lehet szégyenről beszélni, sajnos csak a bána-
tunkat elmondani. A kereskedő majd visszaveszi a táblát a kirakatból, elnézést nem fog 

ról! A fogyasztóvédelem fejlődése és a nyomon követés a kulcskérdések.
A hús nyomon követése igenis jól működik, de kell ehhez az is, hogy a vásárló is fog-
lalkozzon a kérdéssel. Ha valaki nagy mennyiségben akar jó minőségű húst vásárolni, 
igenis nézzen utána, honnan érkezik, vagy vegye fel a kapcsolatot a termelővel.
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kérni. De az élet megy tovább, közben újra meg kell vívni ezt a csatát! Sajnálom a te-
nyésztőt, nagy kitartásra van szűksége, és sok pénzre, hogy nyerjen! Igaz, ez van, a többi 
hasonló eset is sok időt, pénzt, fáradságot fog felemészteni, hogy legalább a tisztesség 
egy kis részét visszakapják a munkájuk után! Sok sikert hozzá!

A kiadó  a rendelkezésre álló információk alapján a cikk beküldőjének és a Keleméri Báránykák honlapján megta-
lálható közlemény alapján tette fel a kérdését. Annak valóságtartalmát nem vizsgálta, így csak a rendelkezésre álló 
információk alapján tette fel kérdését a szakértőinek! A kérdésünk egyéb iránt nem is a konkrét esetre, sokkal inkább 

annak tanúlságára vonatkozott!

A „Nagylátószög” című rovatunkban megjelent válaszokat változtatás nélkül közöltük a lapban,
 nem a kiadó álláspontját tükrözi! 

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



Amikor az iparágban dolgozó barátokkal, ismerősökkel beszélgetek, szinte nincs is olyan, aki 
ne kérdezné meg, „Nem tudsz egy jó szakácsot?” Sajnos a válaszon a legtöbbször gondolkod-
nom sem kell, egyszerűen annyit mondok: „Nem”. Legalább tíz éve tart ez az állapot, misze-
rint nincs elég képzett munkaerő, amely kielégítené a hazai vendéglátóipar igényeit, ráadásul 
a helyzet napról napra rosszabb.
Jelen problémát számos aspektusból vizsgálhatnánk. Én most csak hármat emelek ki ezek 
közül, annak tudatában, hogy a témakörhöz kapcsolódó minden egyes pillér igencsak kényes 
kérdéseket vet fel. Ilyen kényes pont a szakképzési oldala, a munkaerő foglalkozatásának kö-
rülményeit vizslató része és ugyanilyen érzékeny terület a mindezekkel szorosan összefüggő 
elvándorlás témaköre egyaránt, de lássuk csak szépen sorjában!

 Szakképzés:
A szakképzés rendszere majdnem 
minden évben új formát ölt, mégis, 
mintha minden maradna a régiben. 
A vizsga elvárási rendszere továbbra 
is a nyolcvanas évek előtti idők ma-
gyaros receptjeinek a bemagolását 
célozza, színvonalát tekintve pedig 
némi túlzással, leragadt a balra kö-
ret, jobbra feltét, felülre csalamádé 
szinten. Kevés az alapanyagok tu-
lajdonságainak ismeretét szolgáló 
tanagyag tartalom, és persze a diá-
kok fejlődését elősegítő gyakorlat is 
egyaránt. Mi ennek az oka? Nos, az 
első az, hogy nem mindenkinek ér-
deke a haladás. A magyar emberek-
re általánosan jellemző a konokság, 
és az, hogy lehetőleg ne lépjen ki a 
saját komfortzónájából. Másképpen 
szólva, sokkal kényelmesebb a meg-
szokott dolgok és ismeretek mellett 
letenni a voksunkat, és ehhez büsz-
kén, foggal-, körömmel ragaszkod-
ni, mint önkritikát gyakorolva a 
fejlődés lehetőségét választani, és új 
ismeretek birtokában naprakésszé 
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„Nem tudsz egy jó szakácsot?”

DÖME KONYHÁJA



azt gondolja, hogy magyaros kony-
ha ellenes vagyok, az téved. A szak-
mai ismeretek zömének elsajátítását 
magyaros ételeken keresztül tartom 
szerencsésnek, hiszen az alapvető 
technológiák zöme ezen ételeinken 
keresztül elsajátítható, és a hazafias 
identitás igenis fontos. Ezen túl, vi-
szont, ha az alapok megvannak, és a 
szakembernek igénye van rá, jöhet 
a ráépülés, mégpedig oly módon, 
hogy mindenki a hozzá legközelebb 
álló területen, ha úgy tetszik, szak-
irányon fejleszthesse tovább magát. 
A magam részéről egyértelműen 
ellene vagyok, hogy receptek szá-
zainak magolásával töltsék a diákok 
az idejüket, és ily módon, akinek 
nincsen fotografikus memóriája, 
viszont kiváló egyéb szakmai kész-
ségekkel rendelkeznek, esélyt se 
kapjanak arra, hogy szakemberekké 
válhassanak. Mindezt elsősorban 
nem azért állítom, mert magam is 
nehezen éltem meg a végtelen recep-
tek elsajátításának kényszerét (per-
sze ez is igaz), hanem azért, mert a 
napjainkban kimagaslóan teljesítő 
francia, angol, skandináv és ameri-
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váltani ismereteinket. Át lehet-e törni ezt a falat? Sajnos úgy néz ki, aligha, ezért nem megva-
lósíthatóságról mindössze vízióról beszélhetek a következő néhány sor kapcsán.

 Szerintem mi az igazság? 
Az, hogy minden a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy valóban világszínvonalú gasztronómi-
ánk legyen. Saját hagyományainkon nyugvó magyaros konyhakultúránk elemein túl, nap-
jainkban már elérhetővé váltak a legmodernebb szakkönyvek és egyéb naprakész szakmai 
anyagok, a világ minden tájáról. Vannak minta értékű oktatási rendszerek, amelyek bizonyí-
tottan kiválóan működnek. Egyre több kiváló minőségű alapanyag érhető el kis hazánkban, 
és mi vagyunk az egyik legkreatívabb nemzet is a világon. Ráadásul, ha anyagi biztonságban 
érezzük magunkat, képesek vagyunk kőkemény munkára és teljesítményekre egyaránt. Utób-
bi alatt nem csak a hazai, sokszor 14-16 órát munkával töltő dolgozókat, de a számtalan kül-
földön (kényszer-) munkát vállaló szakemberünket is értem. 
A vendéglátásban mindenki szakosodik. Nem a hagyományosnak mondott magyaros fűszer-
paprikás receptek ezreit kellene mindenkinek ismernie, hanem a technológiát, ahogyan el 
lehet készíteni azokat. Ha tudunk bánni az alapanyagokkal, és ismerjük az alapvető kony-
hai technológiákat, elő lehet venni a legrafináltabb magyaros, vagy francia alapreceptet is 
akár, el fogjuk tudni készíteni, hiszen rendelkezünk a szükséges szakmai ismeretekkel. Aki 
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kai oktatási rendszerek tanulmányozása során egyöntetűen mutatkozott meg számomra az a 
tendencia, miszerint a szakmai vizsgákra a diákok kész receptúrákkal érkeznek. Magyarul, a 
vizsgák alkalmával nem azt vizsgálják a szaktanárok, hogy ismeri-e a diák az adott receptet, 
hanem azt, hogy az adott receptúra alapján, milyen minőségben képes elkészíteni az adott 
ételsort. Mondanom sem kell, hogy minderre a képzések tananyagtartalmának felépítése és a 
kivitelezés módszertana ad lehetőséget.
Mi ebből a tanulság? Az, hogy sokkal több, jól képzett szakembert bocsáthatnának ki az isko-
lák, ha a képzés illetve a vizsgák során, az alapanyagokra és a technológiákra koncentrálhat-
nának, ellentétben a mai, elavultnak mondható lexikális tudásra alapozó módszerekkel. 
Ahogyan azt említettem, előremutató volna, ha a szükséges alapvető ismereteket a magyar 
konyha fogásait alapul véve sajátíthatnák el a hallgatók, majd a stabil alapokra építkezhetné-
nek, a vendéglátás egy-egy adott területére specializálódva, legyen az nagyüzemi, vagy fine-
dining, illetve magyaros vagy akár a napjainkban oly népszerű skandináv konyha. Amennyire 
én tudom, évek óta vannak hasonló kezdeményezések, remélem egyszer meg is valósulnak 
majd!

 Volna még mit írni a téma kapcsán, de egyelőre lépjünk tovább, emlékezzünk meg a kö-
vetkező összetevőről, azaz a munka-
adókról.
Ahogyan említettem, ez is igencsak 
kényes téma. Korábbi cikkemben 
írtam az állami költségvetés hiá-
nyának pótlását célzó irreális köz-
terhekről, amely röviden azt jelenti, 
hogy az egyébként is alacsony fize-
téseknek nagyjából 40 %-a marad a 
munkavállalónál, és 60 % az állam-
kasszába vándorol. Tehát 200.000 
forintból 80.000 forintnyi árut va-
gyunk képesek megvásárolni, sőt 
ebből fizetjük ki a parkolást, súly-
adót, stb. Nem árulok el nagy titkot 
azzal sem, hogy nem csak ez a prob-
léma.

 További gondot jelent a társadal-
mi rétegek közti óriási különbség is, 
és itt most konkrétan a munkaadók 
és munkavállalók közti különb-
ségekre gondolok. Nem azokról a 
vállalkozókról, sokszor kényszer-
vállalkozókról van most szó, akik 
belerokkannak a közterhekbe és a 
felvett hitelekbe, és nem is arról a 
kevés tulajdonosról, akik eljutottak 
arra a szintre, hogy tisztességesen 
megfizessék alkalmazottaikat, bele-
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értve a mosogatókat is. Jelen esetben azokra a „gazdálkodókra” gondolok, akik napi szinten 
súlyos százezreket vagy akár milliókat keresnek, míg az alkalmazottaiknak sokszor megalázó 
fizetést nyújtanak. Ez az a típus, aki 40 milliós autóval járkál, és a felvételi beszélgetés alatt 
készségesen mosolyog, ámítja a jelentkezőt, de ha 30 napos munkáért és teljes anyagi fele-
lősségért cserébe véletlenül európai fizetést kér az illető séf, gúnyosan felháborodva, jó szí-
nészként kel ki magából, és már-már megalázó módon tessékeli tovább az illetőt a kijárat felé. 
Fenti típussal séfként, jómagam számos alkalommal találkoztam, szerintem nem én vagyok 
az egyetlen. Ez az a réteg, aki nem is érti, mit jelenthet a mondás: „Élni, és élni hagyni”.
A probléma mindezeknél nyilván sokkal összetettebb, de ha csak erre a néhány részletre ha-
gyatkozunk, akkor sem kérdéses miért kényszerül külföldre a hazai szakácsok jelentős része, 
amely témakörrel jelen cikk kapcsán máris a harmadik harmadba érünk. 

 Jómagam is több európai országban dolgoztam, 2-6 hónapon keresztül, rendszerint anya-
gi nehézségek okán. Bármennyire is nehéz volt a külföldi munka, a családtól való távollét és a 
lenézett külföldi munkavállaló szerepének megélése, illetve mindezek pszichés feldolgozása, 
egy dolog azért minden esetben teljesült. A munkámért cserébe tisztességes fizetést kaptam. 
Olyan bért, amely az adott országokban is kényelmes megélhetést biztosított volna, nem csak 

a magam, de a családom számá-
ra egyaránt. Pontosan ez az az ok, 
amiért vendéglátósok tíz, vagy talán 
százezrei is az emigrációt választják. 
Hogy én miért jöttem mindezek el-
lenére mégis mindig haza, és dol-
goztam tovább a hazai vendéglátás-
ban annak minden egyes nyavalyája 
ellenére? Nem…, nem azért, mert 
teljesen bolond vagyok. Az egyik 
ok az, hogy bármennyire is elfogad-
nak külföldön valakit, mindig lesz 
olyan, aki idegennek titulálja majd. 
Bár én ezt sokszor megtapasztal-
tam, mindenestre hosszútávon sem 
magamat, sem a gyermekeimet nem 
szeretném kitenni ennek. Szomorú, 
hogy sokan ennek ellenére is a kül-
földi boldogulást kénytelenek vá-
lasztani. Másrészt pedig azért, mert 
él bennem az az idealista remény, 
hogy egyszer elérjük azt az állapo-
tot, amikor naprakész képzettség 
birtokában, megbecsülve dolgozhat 
majd minden hazai szakács, szak-
ember és dolgozni akaró munka-
vállaló, itthon, ahová származása, 
identitása és nem utolsó sorban a 
szíve köti!

 Döme
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Őshonos

„Én jó sajtot akartam készíteni!”
- Csurgódombi Sajtkonyha 

A közelmúltban csatlakozott 
az Őshonos Delikát beszállítói 
köréhez egy remek sajtkészítő, 
akit szeretnénk Önöknek be-
mutatni…és, hogy milyen az 
élet fintora, ő is szakács…

A Kelet-Bakony lábánál egy 
kis műhelyben egy több orszá-
got megjárt chef, Pózer István 
- aki külföldi tapasztalatait ma 
már a minőségi sajtkészítésben 
kamatoztatja-, keze alatt ké-
szülnek a Csurgódombi sajtok 
egy modern kis konyhában, a 
Csurgódombi Sajtkonyhában.

„Régóta játszottam a gondo-
lattal, hogy sajtot készítsek, de 
hosszú ideig kellett arra vár-
nom, hogy minden adott le-
gyen ahhoz hogy olyan sajtot 
készíthessek, amilyet én egy-
szer megálmodtam. Több mint 
20 év itthoni és külföldi kony-
hákban szerzett konyhában szerzett tapasztalatom alatt megtanultam milyen fontos a minőségi 
alapanyag. Egy chef, de egy jól tájékozott háziasszony is azonnal különbséget tud tenni az olyan 
alapanyagok között, ami valóban az aminek mondják, illetve azok között ami már hozzáadott, 
oda nem illő anyagokat tartalmaz, vagy netán az értéket elvették belőle. Én se hozzáadni, se el-
venni nem akartam, csak és kizárólag jól tartott állattól, tiszta, teljes értékű tejből, szigorúan kö-
vetett, saját magam kialakított technológiával akartam hosszan érlelt jó sajtokat készíteni, mert 
hiszek abban, hogy ha jót csinálok, az előbb utóbb utat tör magának. Mára ez úgy érzem sikerült, 
bár hogy minden fronton biztosítsam a minőséget, most még egy személyben vagyok kisebb 
szakmai segítséggel tejtermelő, sajtkészítő, érlelő és kereskedő is egyben. Kedvesem Erika min-
den fronton társam és segítőm, és kereskedelmi fronton Ő erősebb is nálam.
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A lelke a sajtnak a jó tej a tárolás és az érlelés. A jó tejben már ott van a sajt, csak ki kell hozni 
belőle, és a saját igényességem szerint sajttá formálni azt, éppen ezért én hosszú érlelésű sajtok 
készítésébe vágtam a fejszémet, ahol a rossz, vagy a rosszul kezelt tej hibáit nem lehet elnyomni 
különböző ízesítésekkel, mert a sajt az érlelés során az összes tejhibát, vagy általam elkövetett hi-
bát megmutatja, ami a fűszeres sajtnál még nem mutatkozik. Sajnos a sajtkultúránknak még van 
hova fejlődnie, és még hosszabb időbe telik, hogy a vásárlók érezzék a hosszú érlelésű minőségi 
sajtok valódi értékét, és kiérezzék a tej minősége az érlelés és tárolás közötti minőségi különbsé-
geket. De miután az ízek nem hazudnak, az elkerekedett szemű vásárlóinkon látom, hogy érzik a 
különbséget, de miután nagyon kevesen foglalkoznak a sajtkészítésnek azzal a formájával, amivel 
én is, ezért az igényesség igénye a sajtok vonatkozásában még nem rögzült a vásárlókban. 
Addig, amíg a boltokban 1 kg sajt ára alacsonyabb tud lenni, mint 10 liter teljes értékű jó tej ára, 
amiből 1 kg sajt készülhet, én csak a valóban tudatos, egészségükre igényes vásárlókat tudom 
meggyőzni a sajtunk valódi értékéről. A vásárokban tömegével kapható friss, fűszeres sajtok nagy 
része oltóval vagy ecettel készül, és pár napon belül értékesíthető. Az aki hosszabb érlelésű saj-
tokkal foglalkozik, tudja, hogy különböző kultúrák keverékével tudunk izgalmasabbnál izgalma-
sabb ízeket adni a vásárlóiknak, amellett hogy a sajtokat naponta, hetente, gondosan forgatni és 
mosogatni kell, és több hónapon keresztül biztosítani neki a megfelelő és stabil körülményeket 
az éréshez. Érés során a sajt 5-10%-ot is veszíthet súlyából, ami az érlelési költség akár 45%-a is 
lehet, így az érlelés a sajt végfelhasználói árát nagyban drágítja, viszont az értékét is jelentsen nö-
veli. A sajtkultúránk finomításához azt gondolom, hogy azzal tudok igazán hozzájárulni, ha ezen 
a kicsit nehezebb, rögösebb úton haladok, de sok sajtimádónak igazi örömet okozok.
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Számomra a minőség és az íz mindenek előtt. Azt gondolom együnk kevesebbet, de táplálób-
bat, ízesebbet és jobbat. Ezáltal azon kapjuk majd magunkat, hogy  a tápláló ízes minőségi éte-
lekből kevesebbet kell ennünk, és ha innen nézzük, már a valódi minőségi kistermelői termék 
nem is olyan drága.

Számomra a legnagyobb szakmai elismerés, hogy ismert chefek főznek a sajtommal és az, 
hogy a vásárlók rendszeresen visszatérnek hozzánk. Vásárlóinknak mesélünk arról, hogy mi 
történik a 6 hónapos érési idő alatt a sajttal, mielőtt a vásárló asztalára kerülne, így maguk is 
könnyen felismerik azt a többlet értéket, amit mi adunk nekik. Sőt, amikor bele engedjük látni 
őket a számok világába, mint például 1 kg sajthoz hány liter tej kell? És mennyibe kerülne az, 
ha valódi tejből készülne, nem beszélve a kultúráról, oltóanyagról, és súlyveszteségről az érés 
során, és akkor az üzemanyagköltséget, az emberi munkaerőt, a boltok polcaira kerülését nem 
is számoltuk, sokan ijedten kérdezik meg, hogy „akkor mi van az 1200 Ft-os bolti sajtban”? 
Nem is kell válaszolnunk erre, már maguk is tudják, hogy minden, csak nem teljes értékű tej.
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A hosszú érlelésűek mellet, fehér és kékpenészes sajtokat is készítünk, a CreamBLUE a kedven-
cünk és a büszkeségünk, örömünkre szolgál, hogy mára számos Csurgódombi CreamBLUEsajt 
függőt köszönthetünk vásárlóink körében.

Őshonos Delikát
1137 Budapest, Radnóti Miklós u.22.   I   www.oshonosdelikat.hu   I   oshonosdelikat@oldalasmagazin.hu
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 Június sztárja, Julius kedvence: a spárga
 
 A mediterrán medence ajándéka a világ gasztronómiájának a spárga. Hogy kö-
zelebbről merre is van a pontos származási helye, azt nem tudjuk, de tény, hogy 
több-kevesebb intenzitással végigkísérte a konyhaművészet több évezredes törté-
netét, és bár kiemelkedő szerepet igazán nem sikerült játszania, elmaradhatatlan 
ínyencség – ha tudjuk, hogy készítsük el.

 A vadon is megtermő spár-
gát már az egyiptomiak is ismer-
ték és szerették. Ikhnaton fáraó 
és felesége, Nefretiti rendeletileg 
ruházták fel az „istenek eledele” 
címmel. A görögök, a perzsák 
és a babilóniaiak is kedvelték, 
első írásos említése az i.e. 5-4. 
században Hippokratész görög 
orvos, természettudományos 
író, antropológus révén maradt 
ránk, aki a növény gyógyító ha-
tásait emelte ki művében. 
 
 A görögök adták a növény 
nevét is, az asparagos szó ógö-
rögül fiatal hajtást, nyelet jelent. 

A latin asparagus név torzított változata a magyar spárga, tehát senki se gondoljon arra, hogy a többnyire 
szögegyenes zöldség egy gombolyag kötözőanyagról kapta becsületes nevét. A magyar népnyelv nyúlárnyék-
nak is nevezi, mert a megfigyelések szerint az üldözött tapsifülesek előszeretettel használták búvóhelyként a 
növény termetes leveleit. Más földrajzi területeken a kacifántos és nemes istenlovafarka néven illetik, irodal-
munk nagyjai többször használják a csirág elnevezést műveikben.

 De térjünk vissza az ókorba. A spárga gasztronómiai karrierje a Római Birodalomban érte első csúcs-
pontját. Itt kifejezetten az előkelő ínyencek asztalán volt mindennapos előétel, az i. e. 2. században élt állam-
férfi és író, Marcus Portius Cato már részletes termesztési útmutatót ad közre Da agricultura című művében, 
így segítve a hatékonyabb termesztést. A pompejii romok között is találtak olyan képeket, melyek a hedonista 
élvezetek eszközeként ábrázolták a spárgát. A csemege túlértékeltségét bizonyítja, hogy a csillagászati árak 
megfékezésére Diocletianus császár a 4. században, törvényben maximálta, mennyi pénzt kérhetnek a telhe-
tetlen korabeli „zöldségesek” az asparagusért.

A ZÖLDSÉGEKRŐL
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 A bizánci feljegyzések ismét gyógynövényként tisztelik, elsősorban fájdalomcsillapító és vízhajtó hatását 
emelve ki. A XV. századból maradt ránk Muhammad an-Nefzawi Az illatos kert című munkája, amely afro-
diziákumként tekint a spárgára. „Aki megfőzi a spárgát, azután vajban megsüti, majd ráüti a tojássárgáját és 
meghinti illatozó őrölt fűszerekkel, s ezt az ételt rendszeresen fogyasztja, annak felpezsdül a vére, fokozódik 
férfiereje és heves vágy ébred benne” – írja az arab szerző. A spárga a reneszánsz idején terjedt el Európaában, 
tudjuk, hogy III. Henrik egyik nagy kedvence volt, XIV. Lajos pedig egyenesen nemesi címet és az azzal járó 
hatalmas birtokot adományozott kertészének, egy bizonyos La Quintine úrnak, aki melegágyas módszerrel 
egész évben biztosítani tudta számára a betevő – és hite szerint férfierejét korlátlanul biztosító - spárgafalatot.

 Magyarországon először 1525-ben említik termesztett növényként (akkor még spárgafű néven), később 
Lippai János terjedelmesen foglalkozik vele 1666-os Posoni kert című alapvetésében. Mint írja: „Spárga, 
igen kiűzi a vizelletet. Ha ennek gyökerét a fájó fogra teszik, megállíttya a fájdalmat. Sőt ha megszárazttyák, 
porrá törik, és azt a port a fognak üregében teszik, fájdalom nélkűl, mind gyökerestűl kivonnya. Ha borba meg 
főzik, és megisszák, megronttya az ember veséjében a követ. Aki olajjal elegyített megtört spárgával megkeni 
magát, azt a méhek meg nem csípik.”

 A XIX. században már Légrády Károly tanulmányainak felhasználásával, francia módszerekkel folyt a 
nagyüzemi spárgatermesztés. Ennek maradványa a jelenleg is európai hírnévnek örvendő, népszerű export-
cikk, a tengelici spárga. A múlt évszázad 80-as éveinek mélypontja után (amikor 142 hektárra esett vissza a 
termőterület) ismét emelkedő pályára állt a termelés, napjainkban meghaladja a 2000 hektárt, a termés pedig 
az évi 3000 tonnát.

 Konyhai felhasználása meglehetősen sokrétű. Szakembereknek nem kell mondani, hogy elsősorban a friss 
spárga alkalmas főzésre. Ha nem azonnal használjuk, állítsuk vízbe, majd a fehér és lila fajták aljából vágjunk le 
1-2 centit és vékonyan hámozzuk meg. A zöld színű spárgát elegendő alaposan megmosni. Egyes források szerint 
cukros vízben főzve az igazi, máshol nem preferálják a főzővízbe kevert édesítőszert. Jótanács: sose készítsük 

alumíniumedényben, mert kellemetlen kémiai reakciók 
áldozatául eshet az egyébként hibátlan növény... 

 A spárgából készülhet krémleves, tejszínes főzelék. 
Hidegen tálalhatjuk sonkával, de hollandi mártással 
vagy bechamellel is kitűnő. Süthetjük vajjal megkenve 
(állítólag ez volt Julius Caesar kedvence), sütőben, ha-
lakhoz, szárnyasokhoz köretként tálalhatjuk. Kerüljük 
a túlságosan sok fűszer használatát, fokhagyma, gyöm-
bér, egy kis szerecsendió, frissen őrölt bors, többet nem 
kíván.

 A spárgához közepes savtartalmú, száraz, enyhén 
fűszeres illatú fehér borokat ajánl egy dél-alföldi szak-
ember, kiemelve, hogy a paprikával készült, magyaro-
san fűszerezett spárgaételekhez vállalható a fűszeres ka-
darka és a kékfrankos is.

 Végül, de nem utolsó sorban, a spárga és a bor kombi-
nációja azért lehet extraklasszis párosítás, mert dél-koreai 
szakemberek kutatásai szerint ez a növény kiválóan kezeli 
a másnaposságot, hiszen rengeteg olyan aminósavat tar-
talmaz, amely segít a kellemetlen érzetet okozó, a májban 
termelődő méreganyag semlegesítésében.

- Kolbe Gábor -



Visegrád több mint ezer esztendeje a magyar és az európai történelem egyik 

kiemelkedő helye. A Dunakanyar szívében elterülő város neve egy 1009. év-

ben kiadott Szent István kori oklevélben jelenik meg először, de már a rómaik 

erődöt emeltek itt, a mai Sibrik-domb területén. A XXI. században a híres Ki-

rályi Palota az Európai Kulturális Örökség címet viseli, a várost övező csodás 

erdőség pedig az egyik legszebb hazai Nemzeti Park része lett. 

Visegrád az élő középkor városa, ahol ma is intőn vigyáz ránk régmúlt ki-

rályaink szelleme, és ahol a Duna csendje, a palota zenéje, a lovagi tornák 

izgalma, az erdő örök ünnepe kiemel az önmagáról megfeledkezett világból. 

Visegrádot a múlt és a természet szerves együttélése teszi nemzeti történel-

münk különleges emlékhelyévé és a Dunakanyar Európa-szerte ismert ide-

genforgalmi centrumává.  

Látogasson el Visegrádra és kísérje figyelemmel programjaik sokaságát az 

eseménynaptárban és az aktualitások között!
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Látogasson el Vi-

segrádra és kísérje 

figyelemmel prog-

ramjaik sokaságát 

az eseménynap-

tárban és az aktu-

alitások között!

Bemutatja

A

Visegrád
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* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület aláírta a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetséggel az együttműködési megállapodást az Oldalas ma-
gazinra és a Nemzeti Egység Klaszterre vonatkozóan.

* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület képviseletében részt vet-
tünk a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által megrendezett 2015-ös 
Közgyülésen a Stefánia palotában.

Kövesd figyelemmel munkásságunkat: 
www.oldalasmagazin.hu 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

Az emberi méltóság

„Vigyázz a lépcsőn felfelé, mert 
nem tudhatod, hogy kivel ta-
lálkozol lefelé!” – mondhat-
nánk. De ki tudja, meghalla-
nák e. Manapság egyre inkább 
elharapódzott a beképzeltség  
szakmai körökben. Mára már 
elfelejtették a reflektorfényben 
fürdőzők, hogy a sikert méltó-
sággal viselni az igazi kiváltság. 
Amellett pedig a fény, amely-
ben fürdőznek sok esetben 
nem is a szaktudásnak, krea-
tivitásnak köszönhető, hanem 
meglehet, hogy csak bizonyos 
körök üzleti érdeke által gene-

rálódik. Minden szakács más 
és más utat járt be, így nagyon 
is számít az, hogy ki milyen 
lehetőségben részesült a fej-
lődéshez. Ezek alapján pedig 
nem szabadna annak lenéznie 
másokat, akik lehet, hogy sze-
rényebb körülmények között 
szívták magukba a szakmát. 
A legfontosabb lecke, hogy 
mások általi megítélésben az 
emberség, csak méltósággal 
párosulva az igazi kiváltság. 
Bárcsak ezt így tartaná min-
denki…                               AI

H
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  Rövid az élet:

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!

ZIMEK

Meggy
Pálinka

www.zimekpalinka.com 

Csakis a kézzel átválogatott, ki-
magozott meggy kerül a pálin-
kába. Hosszabb tárolás során 
a meggy pálinka ízében és aro-
májában még intenzívebb lesz 
és egyre inkább az Amarena 

meggyre emlékeztet.



 

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 

selyemruhádat.

           -

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 -

Jól enni !

 „Jól enni azt jelenti, hogy él-
vezzük a táplálkozást: nemcsak be-
kapunk valamit, hanem frisset, fi-
nomat eszünk, felfedezzük azt, ami 
körülöttünk terem - egyensúlyban 
a természettel. (...) Lassú étek alatt 
nem drága, ínyenc, szakács-híressé-
gek által árult és divatos receptköny-
vek tanácsai alapján készített ételeket 
értem. Olyan ételekről beszélünk, 
ami igazi, amit helyi, organikus és 
fenntartható módszerekkel termel-
tek és dolgoztak fel. A legtöbb lassú 
étel a népi étel. Az emberiség több 
ezer évig tudott létezni a Chicken 
McNuggets nélkül. És lefogadom, 

hogy jövőbeli létünk azon múlik, 
tudunk-e nélküle élni” - vallja Eric 
Schlosser.
Az első ismert magyar recept: A „ma-
gyar torta” leírását eredetileg a 14. 
századból származó Libro di cucina-
ban találjuk. A „magyar torta” nem 
más, mint egy húsos töltelékkel ké-
szített rétestorta. A recept szerint a 
kappan-és sertéshúst hagymával, 
fűszerekkel, sóval kell ízesíteni, bő 
zsírban megsütni majd vízzel felönt-
ve párolni. Közben kell elkészíteni a 
lisztből és sós vízből álló tésztát, ezt 
követően lapokra nyújtani, szalon-
nával zsírozni, tölteni és sütni.

-Rendekné Olgi-

Rigmusok:
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Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et! - Komám, szerinted 

melyik a leghűsége-

sebb asszonytípus? 

A szőke? A fekete? 

A barna?

- Az ősz.

- Mi a különbség a bűn és a vétek 
között?

- ???
- A kefélést elkezdeni bűn, de abba-

hagyni vétek.

Két részeg nézegeti az italát a kocs-
mában. Felkiált az egyik:

- Öregem, láttál már jégkockát 
lyukkal a közepén?

- Persze, haver. 15 éve vagyok nős...
A bogarak fociznak a ré-

ten. A hőscincér odamegy 
az egyik, padon ülő bogár-

hoz és megkérdezi:
- Te miért nem játszol?

- Nem látod? Én vagyok a 
cserebogár.

A szocializmus öt törvénye:
- Ne gondolkodj!

- Ha már gondolkodsz, ne beszélj!
- Ha gondolkodsz, beszélsz, ne írj!

- Ha gondolkodsz, beszélsz és írsz, akkor ne írj alá!
- Ha gondolkodsz, beszélsz, írsz és még alá is írod, 

akkor ne csodálkozz!

- Az én anyósom olyan, mint 
egy jó pohár sör!

- Miért, olyan finom?
- Nem. Jéghideg, és amikor 
elém kerül, habzik a szája.

A hónap vicce:

Egy fickó üvöltve rohangál az építkezésen.

- Mi történt? - kérdeze tőle a mester.

- Egy tégla ráesett a lábamra.

- Ezért kell így üvöltened? A Józsira tegnap rádőlt 

az egész fal, és még csak meg se mukkant.

- A maga férje olyan, mint egy 
focilabda.
- Miért?

- Minden reggel a kapuban 
találom, berúgva...

- Mi az? Fekete a színe, de 
fehér levelei vannak?

- ???
- Néger postás.

- Ki az abszolút sötét?
- Akihez képest egy vödör 

korom atomvillanás.

- Mi az abszolút üres 
könyv?

- ???
- Az íratlan szabályok 

könyve!
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Június 4.
TRIANON EMLÉKNAPJA; A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK NAPJA

Június 5.
KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP

Június 8.
AZ ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA

Június 16.
A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG NAPJA

Június 17.
AZ ELSIVATAGOSODÁS ÉS KISZÁRADÁS ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA

Június 20.
A MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA

Június 27.
A CUKORBETEGEK VILÁGNAPJA

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. 07. 01. 
LAPZÁRTA: 2015. 06. 15.

42.oldal © 2015 www.oldalasmagazin.hu

www.csintex.hu 

Szent Tamás 
Mád Furmint 

2011

A bor által a furmint fajtának egy új 
arcát ismerjük meg úgy, hogy ízében 
és illatában határozottan jelen van a 
mádi dűlők jellege, amit az agyagás-
ványok nagyfokú jelenléte tesz hang-

súlyossá.

www.szenttamas.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 történelem kegyes lesz hozzám, mert szándékomban áll átírni.”

( Winston Churchill)
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TRIANON EMLÉKNAPJA; A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK NAPJA

Június 5.
KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP

Június 8.
AZ ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA

Június 16.
A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG NAPJA

Június 17.
AZ ELSIVATAGOSODÁS ÉS KISZÁRADÁS ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA

Június 20.
A MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA

Június 27.
A CUKORBETEGEK VILÁGNAPJA

43.oldal © 2015 www.oldalasmagazin.hu

NYÁRELŐ – NAPISTEN 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 


