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Jön a hideg, jön a tél! Ez az idő-
szak pedig beszorít minket a 
szobába, a fűtött helyiségekbe. 
Ilyenkor talán több időnk ma-
rad az olvasásra, társalgásra, 
vagy akár a gondolkodásra, így 
ne féljünk ezekre időt fordíta-
ni. Bízunk benne, hogy hamar 
véget ér majd az idei tél, de ad-
dig is a szellemi kapacitásunk 
felhasználásával megalapoz-
hatjuk a jövő tavasztól kezdődő 
munkát. Maradjatok velünk, 

gondolkozzatok, valamint 
olvassatok minket! 

Asztalos István
Főszerkesztő
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Narancsos kacsa sütőtök hasábok-
kal Séfek a Sous-Vide-ról: Októberi ri-

portalanyunk Gál Péter, a Telkibá-
nyai Ezüstfenyő Hotel Ügyvezető Igazga-
tója 

Atulajdonosi alkalmatlanságról 
kérdeztük szakértőinket.

Nem is Süsü, aki szereti...

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

mazója, a Hotelinfo Kft. felajánlása.

Interjú Lukács Istvánnal, a Magyaror-
szágon egyedüliként három Oscar-díjas 

séffel.

Valami nagy baj van az oktatással!

A disznóvágás

Minek az új?
Döme Konyhája

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 kapor régi neve?

A: Uborkafű

B: Bab

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!

Narancsos kacsa sütőtök hasábokkal

1., A kacsamellet pácoljuk elő egy éjszakára. Irdaljuk be a bőrét, majd szórjuk 
meg citromborssal. Reszeljük rá a narancs héját és alaposan masszírozzuk a hús-

ba. Csomagoljuk egyenként folpack fóliába, a csomagolás két végét ellentétes 
irányba megtekerve zárjuk be a kacsát a fűszerekkel.

2., Sütés előtt egy órán át hagyjuk szobahőmérsékleten, hogy a rostokat ne sok-
koljuk a hirtelen meleggel.

3., Tegyük egy hőálló tányérba a húst, locsoljuk meg narancslével, majd rendez-
zük el mellette a hasábra vágott sütőtököt. A sütés közben kiolvadt zsiradékkal 

sül így készre a köret.
4., Magas állványra téve hőlégkeveréssel 200°C-on süssük 15 percig, majd gril-

lezzük 10 percig.
Tálalás előtt pár percig hagyjuk lélegezni a húst, addig rendezzük el a tányéron a 

köretet.

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

4 darab kacsamell

2 darab narancs

60 dkg sütőtök

Citrombors

Só

Stiller Tam
ás rovata



Gasztronauta:      
Séfek a Sous-Vide-ról: Gál Péter

Jegyzet
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rutinból főz, Te miért szerettél volna 
tudatosan ételt készíteni?
 A sous-vide technológiával először az elő-
ző munkahelyemen találkoztam, ahol az eszkö-
zök már megvoltak, csak a szakértelem hiányzott  
ekkor kezdtem jobban beleásni magam a témá-
ba és a tanfolyamaidra eljárni, interneten utána 
nézni a technológia előnyeinek, veszélyeinek és 
rejtelmének. Ezek után mint az étlapunkon sze-
replő minden egyes fogásnál próbáltam valami 
egyedülálló, egyedi dolgot létrehozni, ami csak 
ránk jellemző. Mint ebből is kiderül nem igazán 
szeretek, szerettem, ha valaki rutinból főz és ra-
gaszkodik a régi „jól bevált dolgokhoz” mindig 
lehet a standard ételekbe is egy kis pikantériát 
belevinni, illetve technológiai módosítással job-
bat kihozni belőle.

 Azóta már beszereztél Sous-Vide 
Chef gépeket.  Mi a véleményed a techno-
lógiáról, annak hatásairól?Képünkön: Gál Péter

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.
Októberi riportalanyunk Gál Péter, a 
Telkibányai Ezüstfenyő Hotel Ügyve-
zető Igazgatója volt.

  Péter, csak az eszközök beszerzése 
és az oktatások kapcsán ismerjük egymást. 
 Először a Metro vevőakadémia által szer-
vezett egynapos sous-vide képzéseken találkoz-
tunk, miután itt volt szerencsém megismerni és 
a tudásod, tapasztalataid is, elkezdtem nyomon 
követni, utána nézni a munkásságodnak, miután 
pedig egy előnyösebb munkahelyváltás után esz-
közbeszerzésre került a sor, nem is volt kérdés kit 
keressek fel!

 Hol hallottál először a sous-vide-
ról, és miért fogott meg? A szakácsok 
legnagyobb része még mindig ösztönösen, 



 Természetesen mint az első kérdésnél is 
említettem, a tavaszi eszközbeszerzés alkalmá-
val Sous-Vide Chef gépeket vásároltunk és ma-
ximálisan elégedettek vagyunk az elért eredmé-
nyekkel, mind minőségbeli javulásban, mind 
pedig a gépek teherbírásával.

 Mi a legfontosabb számodra, a mi-
nőség, egyenletesség, vagy a gazdaságos-
ság, emberi erőforrás megtakarítás?
 Úgy gondolom gazdasági társaságok-
nál, és aki jó éttermet akar vinni mindhárom 
szempont nagyon fontos. Az egyenletes minő-
ség, hogy a visszajáró vendégeink is mindig azt 
kapják, amit megszoktak és jogosan elvárnak. 
Emellett abszolút nem elhanyagolható szem-
pont a gazdaságosság, ugyebár ez ihlette meg a 
vákuumban való hőkezelés megalkotóit is. Az 
emberi erőforrások tudatos felhasználása sem 
egy utolsó szempont, mert így elő tudunk ké-
szülni forgalmasabb napokra, rendezvényekre, 

jobban be tudjuk osztani a feladatokat, hogy 
minden napra, napszakra, műszakra kb. egyfor-
mán jusson feladat.

 Mennyire tudtad elfogadtatni a 
vendégkörrel azt a tényt, hogy a precí-
zen hőkezelt alapanyagok színe, textú-
rája egészen más, egyesek szerint nyers 
hatású? Van aki direkt a kíméletesen ké-
szült ételeket keresi?
 Szerencsére a vendéglátóhelyeket láto-
gató vendégek közül egyre többen ismerik és 
„vágynak” az újdonságokra és a minőségre. Ter-
mészetesen, aki még nem ismerte, vagy nem ta-
lálkozott ily módon elkészített ételekkel azoknak 
érdekes lehet, mint említetted is a textúrája, vagy 
színe, de ennek elkerülésére, kezelésére a legal-
kalmasabb a pincér kommunikáció. Mi szeren-
csés helyzetben vagyunk, mert a pincéreink is 
vevők, illetve gyakorlottak a konyhai műveletek, 
technológiák akár gyakorlati alkalmazásában is, 
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így élményszerűen és 
kifejezetten kedvcsi-
nálóan tudnak beszél-
ni, el tudják mesélni a 
technológia lényegét 
és a nyersanyagokra 
gyakorolt pozitív ha-
tását. Ezek után pedig 
már kifejezetten kere-
sik az így készített éte-
leinket.

 Mit mondasz 
arra a vádra, hogy 
főtt húsra emlé-
keztető a sous-
vide végterméke?
 Véleményem 
szerint az igazán jól 
elkészített (pácolt, 
fűszerezett, marinált 
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stb.), jól sous-vide-olt végtermék nem emlékez-
tet főtt húsra. Hanem inkább egy utánozhatat-
lan állagot kap, amit más módon nem tudunk 
elérni.

 Milyen eszközöket használsz a 
technológia alkalmazásához? Mi a leg-
fontosabb számodra a vásárlásnál? 
 Belső vákuumozót, Sous-Vide Chef me-
dencét és a vásárlásánál a megbízhatóság és a jó 
ár-érték arány volt a legfontosabb.

 Mérted már a hőkezelési veszte-
ség és a szavatosság optimalizálásából 
nyert beruházási költség megtérülést? 
Általában 6-12 hónap alatt megtérül 
teljes koncepcióváltásnál, Neked mi a ta-
pasztalatod szállodai szinten?
 Persze mértem és igen kb. én is ezt az 
időintervallumot tapasztaltam.

 Szerinted ez trend, vagy techno-
lógia, ami az utóbbi időben rohamosan 

terjed a konyhákon? Szerinted miért al-
kalmazzák egyre nagyobb számban nagy 
forgalmú éttermek, hotelek, büfék?
  „Trend” igazából minden elterjedésben 
lévő dolog, eszme, eszköz, konyhatechnológia, 
táplálkozási stílus lehet trend, vagy nevezhetjük 
trendnek, de ami tény a minőség, gazdaságos-
ság, eltarthatóság növelése és eredménye, ami 
minden kételyt alátámaszt. Az elterjedésének 
oka és amiért egyre több helyen használják amit 
az előző mondatomban is már említettem a mi-
nőség, gazdaságosság, eltarthatóság.

 Te hogyan építed be a mindenna-
pokba a modern ételkészítési technoló-
giákat? A sous-vide-ot például mire hasz-
nálod?
 A felhasználási köre nagyon széles, szin-
te minden étlapon szereplő fogásunkban hasz-
nálunk sous-vide technológiával készített húst, 
köretet, vagy mártást. Véleményem szerint na-
gyon nagy segítség ez a szakácsoknak, a csirke, 
kacsamell, vagy akár a libacomb, vadak elkészí-
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tésében is, de nem utolsó sorban a köreteknél 
is pl.: egy egyszerű burgonyánál is olyan ízek 
érhetőek, nyerhetőek ki, ami semmilyen más 
technológiával, de természetesen ez más zöld-
ségekre, gyümölcsökre is igaz. A mestervizsgára 
készülésnél is nagy segítség volt, a hidegtál elő-
készítésében és a végeredmény…..

 Azt tudtad, hogy a szakiskolákban 
és a technikus képzéseken vizsgakövetel-
mény lett az új konyhatechológiák isme-
rete, és alkalmazása? Érzed ezt a tanu-
lóidon, hogy tanulnak új dolgokat, vagy 
Neked kell majd megmutatnod? 
 Persze tudok róla, hogy bevették vizsga 
követelménybe és nagyon helyesnek is tartom a 
konyhák választékának és a konyhatechnológi-

ának is haladnia kell, mint más iparágaknak is. 
Sajnos sok étterem még le van ragadva, de talán 
ez az új képzési rendszer, új követelmény rend-
szer már változtat ezen és a frissen iskolából ki-
került diákok is taníthatnak valami újat a „Nagy 
Öregeknek” . Érezhető a tanulókon is a fejlő-
dés és érdeklődés az új technológiák iránt és az 
új képzési rendszernek is köszönhető lesz talán, 
hogy már csak szakácsmesterek oktathatnak ta-
nulókat a minőségbeli javulás. Jó ötlet volt, hogy 
valamilyen szűrésen átessenek a gyakorlati he-
lyek és a gyakorlati oktatók, hogy bárki, bárhol 
ne oktathasson, taníthasson, kellő tudás és tech-
nikai háttér hiánya nélkül. Bízom benne néhány 
éven belül érezhető lesz a minőségbeli javulás az 
éttermekben! 

 Péter, köszönöm a be-
szélgetést! Egy saját recep-
tet megosztanál az olvasók-
kal végezetül?
 Én is nagyon köszönöm a 
felkérést és a lehetőséget, termé-
szetesen szívesen megosztom egy 
receptemet! Mivel a Hotelünk a 
Zempléni-hegység vadregényes 
erdei közepén áll, így mi mást, 
mint vadat „főzhetnénk”, ebből is 
egy nemesebbet, frissen a bőgé-
sük idején lőtt szarvas combját.

Csidei Tamás
Az új konyhatechnológiák 

szakoktatója
www.gasztronautakft.hu
info@gasztronautakft.hu
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Szarvas comb, almatócsni, 
szederkrém

Szarvas comb, almatócsni, szederkrém
A szarvas combot megtisztítjuk, majd megfor-
mázzuk, 10 %-os sóoldatba áztatjuk, kivesszük, 
megkérdezzük, majd mozsárban áttört borssal, 
borókabogyóval, sóval friss kakukkfűvel és rozma-
ringgal ízesített fűszervajat készítünk, aztán egy 

adagot egy evőkanálnyival levákuumozzuk. Sous-
vide chef medencében 58 C-on hőkezeljük 60 per-
cig, miután kivettük a medencéből újra megkér-
gezzük és tálaljuk. Köretként szezonálisan, alma 
tócsnival és friss szederkrémmel tálalom, melynél 
dekorációnak használhatunk, a készítésnél is hasz-
nált alapanyagokból, friss fűszernövényekkel, vad-
virágokkal. 

Jó étvágyat!

www.sousvidechef.hu
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Objektív

Lukács István
az egyedüli  magyar, három Oscar-díjjal...



a helyettese, a Walter Endre a másik helyettese, aki a Váci, majd az Osváth utcában, később 
az Ecseri úton megtalálható, a mostani Gundel elődjeként működő iskolában volt a tanárom. 
Érdekes egyébként, míg napközben az iskolában találkoztam vele, este már a munkahelyemen. 
Csak érdekességként jegyzem meg, hogy az akkori séf, Miklós Bálint öccse, papként a Mind-
szenty bíboros személyi titkára volt.
Megemlíthetjük Ártner Alajos, vagy Budai Elemér nevét is, akik a Palace-nak voltak a vezetői, 
ezek is mind kiváló szakembereknek számítottak. Akárkit is sorolhatnánk, ők mind a vendégért 
voltak, őket csak a vendég érdekelte.

Ebben a hónapban Lukács Istvánnal készítettem interjút, aki három Os-
car-díjával, valamint többszörös Olimpiai és Világbajnoki érmével a ha-
zai gasztronómia egy nagy alakjának számít, ennek ellenére mégis sokan 
támadták, támadják őt. A riport tartalmával szeretném elérni, hogy az 
összehasonlíthatatlan, mégis állandóan hasonlítgatott eredmények általi 
mellkas veregetések megszűnjenek. Interjúalanyommal készített beszél-
getésemben számtalan dologra fény derül, amely ehhez egy jó kiindulási 
alap lehet a jövőben. Olvassátok hát, íme:

 Séf úr, önről mit szabad meg-
tudnunk?
 Szegváron születtem, 1939. június 
10-én. A szüleim az ottani gróf Káro-
lyi család birtokán dolgoztak. Öt éves 
lehettem, amikor felkerültünk Füzér-
radványba, így ott jártam ki az iskolát. 
Amikor ott végeztem, akkor kerültem 
Budapestre, a Rákóczi út 43-ba, a Pa-
lace szállóba szakács tanulónak.

 Ki volt a családban vendéglá-
tós Ön előtt, vagy honnan a von-
zalom?
 Édesanyám és a nagymamám dol-
gozott a Füzérradványi vadászkastély-
ban konyhalányként, így oda bejárá-
som volt. A Zalán Lipót bácsi volt az 
igazgató, valamint az Osváth úr a séf. 
Tulajdonképpen ők beszéltek rá, hogy 
ezzel a szakmával kellene próbálkoz-
nom.

 Kiktől tanulta a szakmát?
 A konyhafőnököm a Palace-ban 
Miklós Bálint volt, a Gesztesi bácsi volt 
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lünk az ilyen versenyekről?
 A szakácsolimpia mindig az olimpia évében volt. Így esett meg, hogy 1956-ban a Rákóczi, 
Posztobányi, Tárgyik féle csapatot a németek finanszírozták, vélhetően a Venesz és a Túrós úr köz-
benjárásával. Szűkös keretek között, de mégis a forradalom évében is részt tudtak venni az olimpián, 
sőt onnan aranyéremmel tértek haza. Abban az időben nem volt más bajnokság a szakácsoknak, 
mint ez. Azután később lett az Ázsia kupa, majd Miami, Basel, és a többi verseny.
A magyar szakácsok kimondottan jók voltak. 1968-ban 18 nemzet vett részt az olimpián, amiből az 
amerikai, a kanadai, az izraeli, az ausztrál, és a nagy Jugoszlávia csapatában is volt magyar szakács. 
Magyarország csapatában, mikor először kint voltam akkor én találkoztam ezekkel az emberekkel. 
Tehát ebből következik, hogy a magyar szakácsok kimagaslottak. A magyar konyha pedig nem csak 
abból állt, hogy csak a gulyás, és csak a pörkölt, meg a lecsó, hanem az akkori kornak megfelelő 
ételekkel voltak jelen.

 Miben volt más az akkori tanulókor a mostanitól?
 Csak példaként említenem meg, hogy akkoriban még működött a Nemzeti Színház és a 
Somlai Artúr, Lukács Margit és a többi nagy művész, minden nap átjártak ebédelni. Akkoriban még 
úgy volt, hogy hiába voltál te szakács tanuló, ha úgy engedte az idő, akkor kivihettél egy ásványvi-
zet a művész úrnak, mert ezt megengedték. Sőt volt éttermi gyakorlat is, így személyesen ismertük 
a vendégeket, ez pedig ösztönzött minket. Én azt láttam, hogy akiktől tanulok, azok éjjel-nappal a 
konyhában voltak, mert szerették, és akarták is csinálni azt, így én is igyekeztem később a munkám 
során elsőként érkezni, valamint utolsóként távozni, valamint mindig a vendég érdekeit tekintettem 
az elsőnek. Ez határozta meg a későbbi pályafutásomat.

 Milyen eredményei vannak?
 Öt Olimpiai aranyérmem van, há-
rom Oscar-díjam, Luxemburgból van ket-
tő arany, és Baselból van egy arany és egy 
ezüstérmem. 1988 után számtalan alka-
lommal meghívtak a nemzetközi zsűribe 
is, több olimpián, Luxemburgban, Basel-
ban, sőt még Szingapúrban is voltam zsűri. 
Ezekre mind büszke vagyok.

 Mit javasol azoknak, akik nyitot-
tak a versenyzésre?
 Azt, hogy menjenek! Már annak idején 
is a Venesz úrnak, a Lantai Egonnak, majd 
az Unger Károlynak is mondtam, hogy 
több versenyt szervezzenek a fiataloknak. 
Hiszen 18-21 éves korig több kategóriában 
voltak versenyek Luxemburgtól Baselig, sőt 
még közétkeztetési verseny is volt. Mégis a 
fiatalok valami miatt nem igen tudtak oda 
kijutni, annak ellenére sem, hogy ezeket a 
versenyeket nem a szocialisták szervezték, 
és nem is azok találták ki.

 Milyen emlékét osztaná meg ve-

14.oldal © 2015 www.oldalasmagazin.hu



azt kell mondjam, hogy a franciák ezeken a versenyeken nem is nagyon vettek részt. Én sza-
kácsolimpián francia csapattal nem igen találkoztam. A véleményem szerint az azóta létrejött 
Bocuse d’Or-nak is van helye a palettán, de ugyanúgy, mint Szingapúr, az „Ázsiai nagyverseny” 
is az egyik komoly szakmai verseny, de nem a legjobb, mert ilyet nem lehet mondani.

 Mit gondol a magyar alapanyagokról?
 Az én időszakomban ezeket beszerezni még nagyon döcögős volt. Amikor a budapesti Hil-
tont nyitottuk, akkor egy svájci kolléga javaslatára a piacokat végigjártuk, de a különlegessége-
ket, mint lazac, kagyló, stb. csak a bécsi Hiltonon keresztül tudtunk beszerezni. Akkoriban nem 
igen volt primőr áru. Például a paradicsomot, szinte csak szezonálisan tudtuk beszerezni. Volt 
viszont borjúnk, kiváló vadjaink, fogoly, fácán, fürj, volt fogasunk, pisztrángunk, volt libamá-

  Tudna példát mondani?
 A Csáky rostélyost a Rákóczi bácsiék a brüsszeli Világkiállításra készítették, épp úgy, mint 
a „Brüsszeli jércét”, amely manapság „Kijevi” néven ismert. Ezek például az akkori korban el-
képesztő újító és sikeres ételeknek számítottak. A Csáky rostélyost a Duna, valamint a Palace 
szállóban kísérletezték ki, mindig ott gyakoroltak ahol épp nem volt rendezvény.
A világkiállításra mi magunk a Palace-ban is, tisztítottuk a zalai rákot, amit aztán jégágyon 
repülővel vittek kétnaponta. Akkor találták ki a Rákóczi bácsiék a „bélszín Budapest”-et, ami 

megint lehet vita, hogy annak mai „főze-
lékes” formája mennyire egyezik az ak-
kori raguval. De, abban az időben szü-
letett a „Pisztrángfilé Kárpáthy” is, sőt 
még hosszasan sorolhatnánk a recepte-
ket, amikről mindenki legalább hallott 
már egyszer.
Én még ezektől az emberektől tanultam, 
láttam, hogy, hogyan csinálják a fenti 
ételeket, így nem értem, hogy kinek, mi 
baja van ezekkel, mikor ezek kiváló éte-
leknek minősültek, és megfelelően elké-
szítve a mai napig megállják a helyüket.

 A régi ételek és versenyek elég 
kemény kritikákat kaptak. Erről mi 
a véleménye?
 Ezt én is hallottam már jó párszor, 
hogy támadják az akkori versenyeket, és 
persze minket is. Igazából nem tudnám 
megmondani, hogy miért mondják ezt, 
hiszen ezek a versenyek már az 1910-
1920-as években is, nem mellesleg a Rá-
kóczi bácsiékkal, Binderékkel zajlottak. 
Sőt volt egy prágai nagyverseny ahol 
a XX.századi szakácsművésze a Csáky 
Sándor, több aranyérmet szerzett. Ak-
koriban még nem volt Bocuse d’Or, sőt 
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Képünkön:  Lukács István

„...Nem tudom, 
sokan úgy mondanak 
véleményt, hogy nem 
is ismerik az akkori 
körülményeket. 
Akkor egy helyzet volt. 
Mondják már meg, 
hogy mi a probléma, 
mit tudtak volna mást, 
jobbat csinálni?...”



útlevélvizsgálathoz, amikor meglátta 
a vámos, hogy magyarok vagyunk, 
felüvöltött, hogy Puskás, gulyás. Azt 
hittem, hogy leesek a székről örö-
mömben. Ez a szlogen nagyon soká-
ig megvolt a világban, de, ha ez így 
volt, akkor annyira rossz nem lehe-
tett az akkori megítélésünk. Akkor 
is voltak kóklerek, most is vannak, 
ahogyan lesznek is.

 Mit gondol a „gasztro for-
radalomról”?
 Én örülök neki, mert ez a for-
radalom számtalan technológiát 
hozott magával.  Gondoljunk csak 
bele, mi a Palace-ban még 11 órakor 
leszedtük a fazekakat a tűzhelyről, 
hogy feltölthessék azt szénnel, ami-
vel aztán kibírjuk délután 3 óráig.  
Megjegyezem a szelethúsok, frissen-
sültek is ezen készültek serpenyőben, 
nem a mai rostlapon. Ennek ellené-
re a kornak megfelelő kitűnő étele-
ket készítettünk. Így jutottunk el a 
szenes kályhától, a sous-vide-olásig. 
Csak a sous-vide-olásnak, már hány 
féle fajtája van, már az is mennyit 
fejlődött, változott. Ezért gondolom 
én azt, hogy mi a magunk feladatát 
megtettük! 

junk, voltak házi szárnyasok, amikhez azért hozzá tudtunk jutni jó minőségben. Fontos megjegyezni, 
hogy nem összemosható a Hilton a többi egység kínálatával, hiszen az kiemelt helynek számított.

 Mit gondol a magyar konyháról?
 A magyar konyhával vitatkoznak, mert az osztrákok, a szerbek, a horvátok szintén azt mondják, 
hogy sok mindent tőlük vettünk át. Amit ki kell emelni és megkérdőjelezhetetlenül magyar, az a 
Gundel család munkássága. Gundel Károlyék azt a vad, erős ízvilágot letompították. Tőlük származik 
pl. a borjúpaprikás, a paprikás csirke, stb. Nagyon nagy segítsége volt a Gundel családnak a Réberger 
Elek bácsi, meg az a csapat, akik akkor ott dolgoztak, a Dózsa Gyuri bácsi, meg a Siska Józsi, és a töb-
biek. Még egyszer mondom, a Gundelék nagyon sokat tettek, hogy a mostani magyar konyha, ne az 
a „csöpögős” magyar konyha legyen.

 Mit gondol a konyhánk nemzetközi elismertségéről?
 Én nem hiszem, hogy annyira rossz lett volna a megítélésünk, 1956 után külföldön minden-
kinek a „Pajtás, Puskás, gulyás” jutott eszébe Magyarországról. Egyszer Venezuelában mentünk az 
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 Mit gondol a saját fejlesztésének?
 Úgy érzem számtalan apróság mellett, hogy a svédasztalos étkeztetést a Budapest szállóban 
mi kezdtük el hazánkban. A nagy szobaszám miatt, muszáj volt valamit kitalálni, mert az akkori 
technikával annak a négyszáz vendégnek a reggeliztetése komoly gondot okozott. Sok támadást 
kaptam akkoriban ezért, ma pedig már mindenhol svédasztal van.

 Sokan Önöket okolják, hogy a magyar konyha fejlődése megakadt. Erről mi a 
véleménye?
 Nem tudom, sokan úgy mondanak véleményt, hogy nem is ismerik az akkori körülménye-
ket. Akkor egy helyzet volt. Mondják már meg, hogy mi a probléma, mit tudtak volna mást, 
jobbat csinálni? Akkoriban még kiírták, hogy a kiemelt helyek pl. hány kiló borjút kaphatnak, 
ezekből hogy tudnánk csodát csinálni. Viszont annak ismeretében, hogy szállítottuk az érme-
ket, valamint a világ minimum a gulyást ismerte tőlünk, azt gondolom a mi részünket a fejlő-
désből kivettük, a magunkét megtettük.
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Inkább bírálnak, hallottam már olyanokat, hogy „mit akar már ez a vén öregember”? Úgy ér-
zem, nem a kor alapján kellene ezeket eldönteni, hiszen mindenki lesz öreg. Egyébként, ha va-
laki megkeresett, eddig még mindig segítettem.

 Mit gondol az 
ételek újragondo-
lásáról?
 Ma már annyi 
mindent újítanak… 
Még annak idején 
láttam a brüssze-
li Világkiállításon a 
Somlói galuskát, ami 
egy szenzációs dolog 
volt, és látom a mait, 
számtalan megjele-
nésben. Újítók min-
dig voltak, és mindig 
lesznek, végül úgyis a 
vendég fog dönteni. 
Nekem a Pataki féle 
Cukrász Ipartestület 
munkája volt nagyon 
szimpatikus.

 Az Ön eredmé-
nyei ismeretében 
mennyire számíta-
nak a tapasztala-
tára, tudására?
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mert én minden vendéget egyformán kezeltem. Mi pedig a vendégért vagyunk! 

 Mit jelentett Önnek annyi éven át meghatározó pozícióban dolgozni?
 Sok megpróbáltatást. Aki nincs benne a vérkeringésben, az azt látja, hogy hajbókolnak a 
szép fehér kabát előtt. De, hogy mögötte a mindennapi életben mi zajlik a konyhán belül, azt 
senki nem veszi észre. Ez egy kőkemény fizikai és szellemi munka, egy nehéz szakma. Ez egész 
embert követel, mert két egyforma nap nincsen. Én a fellegekben is fent voltam, de a mélysé-
geket is megjártam, amikor a Hyatt szállóban a 19 éves Pajzs Bence áramütésben meghalt. Egy 
hibás alkatrész miatt történt ugyan, de annál nagyobb tragédiát el nem tudok képzelni. 

 A tudását hogyan sikerült átadnia?
 Én úgy érzem, hogy vannak követőim. Attól függetlenül, hogy bírálnak, emelt fővel merek 
végigmenni az utcán bárhol. Ha valaki megkért, hogy segítsek, annak én nagyon szívesen se-
gítettem. Úgy érzem, amit én elértem, az egy kerek egész, kívánom mindenkinek, hogy ez így 
sikerüljön neki is, én a magamét megtettem, jöjjenek most már a fiatalok! 

 Beszéljünk az oktatásról?
 Hagyni kell egy pár évet, hogy fussa ki magát. Hogy mi lenne az ideális rendszer? Pénz 
kérdése. A szakoktatókat, tanárokat kiküldeni külföldre, hogy tanuljanak, valamint a diákok-
nak biztosítani, hogy lehessen alapanyag ismeretük. Amikor az Accor szállodalánc betelepült 
Magyarországra, akkor én azt hittem, hogy majd sokakat fog itthon, vagy külföldön képezni, ta-
nítani. Nagyot csalódtam, mert a Hilton a mi időnkben sokkal, de sokkal többet tett. Minket ki-
vittek többször a testvérszállodákba, Frankfurtba, Bécsbe, Baselba… voltak félévente egy hetes 

tréningek, ahol technológiákat 
mutattak be, valamint volt élő-
munkás gyakorlat. Sokkal töb-
bet foglalkoztak velünk.

 Mire a legbüszkébb?
 II. Erzsébet mikor Magyar-
országra látogatott, és mielőtt 
haza indult volna, akkor adott 
egy gálavacsorát a magyar ál-
lamférfiak tiszteletére. Ezt a va-
csorát én és a csapatom készít-
hettük el. Az érdekessége, hogy 
minden egyes fogáshoz az alap-
anyagot az utolsó szál petrezse-
lyemig Angliából hozatták. Sőt 
még a teríték is, az aranyevőesz-
közöktől a tányérokig minden 
onnan érkezett, amiket aztán a 
vacsora végeztével azonnal lá-
dákba tettek és fegyveres kísé-
rettel vittek vissza. Lehet, hogy 
furcsán hangzik, de nekem a ki-
rálynő ugyanolyan vendég volt, 

Forrás:Internet
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 Mi lenne a tanácsa a vendéglátósoknak?
 Mikor külföldön, adott esetben, Rotterdamban dolgoztam, ahol három dolgot tanítottak 
meg: Tisztelje a munkahelyét és a kollégáit! Fizetésemelést ne kérjen, hanem érdemelje azt ki! 
Valamint sohasem másokon átgázolva haladjon előre! – én ezeket igyekeztem betartani pályám 
során.

 Hogyan telnek a nyugdíjas évek?
 Többekkel tartom a kapcsolatot. Például Sármán Pállal, aki az én kardiológusom, és csa-
ládjával Sármán Bea belgyógyásszal, és Kassai Mária doktornővel, ők azóta már a barátaim. Dr. 
Krakovits Gáborral, aki a János kórház ortopédusa, valamint Kádár Anna professzor asszony-
nyal, és Bodor Elek szívsebésszel. 

 Van valami hobbija?
 Szeretett csapatom a Fradi! Imádom a focit, bár az is igaz, hogy jelenleg nem túl fényes a 
magyar futball. Erről ugyanazt gondolom, mint a szakács szakmáról, hogy majd előbb-utóbb 
fel fog állni a padlóról. A Dalnokinak volt egy olyan mondása, hogy a szegény ember olyan ka-
lappal köszön, amilyen van neki! 

 Mit üzenne a kollégáknak?
 Kitartás! Szeretet és kitartás! Ne aggódjanak, megéri, mert ha van egy fakanál, ami jól van 
forgatva, akkor azzal be lehet utazni a világot.

„... annak ismeretében, 
hogy szállítottuk az 
érmeket, valamint a 
világ minimum a 
gulyást ismerte tőlünk, 
azt gondolom, a mi 
részünket a fejlődésből 
kivettük, a magunkét 
megtettük....”



Eddig, és ne tovább!
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 Mit üzenne a jövőnek?
 Mikor bekerültem a Palaceba, a mesteremtől mindig azt hallottam: „Fiam a lépcsőn mindig 
csak felfelé menjél! Ne felejtsd el honnan jöttél, nem is tudod, hogy mi a vége, de mindig felfelé 
menjél.”

A magam nevében ezúton is köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettem Önnel, köszönöm, 

hogy a rendelkezésemre állt. Valamint békés nyugdíjas éveket kívánok, hiszen a vendéglátást 

ismerve, volt abban a karrierben elég talpalás! 

/AI/

Lukács István a Palace Szálló jelenlegi séfjével, és igazgatójával



Eddig, és ne tovább!
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Lukács István a Palace Szálló jelenlegi séfjével, és igazgatójával

Eddig, és ne tovább!
Sokszor, sokféleképp formálunk véleményt a felszolgálókról, pincérekről, viszont abban nem lehet vita, 
hogy szükség van a munkájukra. A szakács-pincér konfliktus, állítom, már évtizedek óta létezik, de akik 
igazán komoly szakmaiságot képviselnek, azok tudják, hogy nincsen meg az egyik szakma a másik nél-
kül, így adott esetben ki kell állniuk egymásért, ki kell állnunk értük.

A minap egy új, a szakoktatók által létrehozott szakmai platform első ülésére kaptam meghívást. A 
Vendéglátóipari Múzeumban gyülekezőkor kollégákkal volt lehetőségem beszélgetni a szakma helyzeté-
ről, az oktatásról, valamint a hétköznapi problémáinkról.

 Döbbenten hallottam, hogy egy, az oktatás reformjával foglalkozni hivatott bizottság ülésén - ahol 
nem mellesleg pálcát törtek a szakma működése felett -  elhangzott a javaslat: „Szüntessük meg a felszol-
gálóképzést, hiszen semmi szükség nincsen rájuk. Behívok valakit az utcáról, betanítom egy óra alatt, 
adok neki háromezer forintot, majd, ha elszemtelenedik, akkor kirúgom és behívok egy újat.”

 Azt hittem, rosszul hallok... Létezhet ebben az országban olyan, betegesen profitorientált gondol-
kodás, amely néhány ezer forintos haszonért cserébe gátlástalanul megszüntetne egy szakmát, mely a 
magyar vendéglátás aranykönyvének lapjait írta?  Kevés olyan nemzet van, ahol ekkora gondot fordítot-
tak volna a kiszolgálásra, ha pedig ez így van, akkor a magyaros vendégszeretet, a kifogástalan szerviz, 
a - teljesség igénye nélkül - a Gundelek, Marschalok, Dobosok, Glückök, Törleyk és  Gerbeaud-k által 
kifényesített szakmaiság, a felszolgálással együtt hungarikumok közé kellene emelkedjen.

 A magam nevé-
ben szeretném felhívni 
az ötlettel - remélem 
- csak barátkozó urak 
figyelmét, hogy a ki-
szolgálás, nem azonos 
a felszolgálással, ezért 
az utóbbit következ-
mények nélkül nem 
szabad és nem lehet 
megszüntetni. Felhá-
borodva tiltakozunk és 
minden erőnkkel til-
takozni fogunk ellene, 
hogy felszámolják azt!
Kinyitni egy üveg sört, 
majd adni mellé egy 
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poharat valóban megtanítható egy „utcáról behívott” civilnek is, ez még nem a szakma. Ám ha valaki 
melegkonyhás egységben dolgozik, ott kell neki helyt állni, akkor már tisztában kell(ene) lenni az ételek 
elkészítésének alapjaival. Tudni kellene borokat ajánlani, ismerni kellene a borvidékeket, az italokat, 
azok elkészítésének alapjait, valamint fogadni kellene tudni a vendéget, ültetni, és amíg az üzletben 
tartózkodik, addig kezelni. Észrevenni, ha fogyasztana még valamit, esetleg ajánlani neki egy menüsort, 
vagy csak egy desszertet. Olyat, ami illik az elfogyasztott fogáshoz. És akkor arról nem is beszélnék, 
hogy a szakács mellett - szerintem - a felszolgálónak is naprakésznek kellene lenni az élelmiszerbizton-
ság alapjaival, hiszen ő is az étellel foglalkozik.

 A vendéglátást csak felületesen ismerők talán nem tudják, mennyire összetett szakma a felszolgálás 
- amennyiben azt jól csinálják. Sajnos a való világban a szakmaisággal szembemegy a kivágott dekoltázs 
és a profit. Csakhogy ez a két szempont nem más, mint közönséges prostitúció.

 A vendéglátás jó érzésű, profi 
szereplői minden bizonnyal szem-
beszállnak majd a törekvéssel, ha 
másért nem, azért, mert tudják, fe-
lelőtlen lépés lenne így váltani ap-
rópénzre a szakmaiságot. A magyar 
vendéglátás hagyományait az ízek 
mellett az is kiemelte az átlagból, 
hogy az élvonalbeli vendéglátóhelye-
ken jól képzett szakemberek álltak a 
konyhákon, a pult mögött és az asz-
talok mellett.  Professzionális bárze-
nészek, vagy cigányzenekar tette tel-
jessé a vendég élményét. Nem csak 
ételeinket ismerték - a gulyást min-
denképpen - de elismert volt az egész  
vendéglátásunk - általában.

 Manapság a balatoni főszezon-
ban a partot körbejárva mikroszkóp-
pal kell keresni a rátermett, profi 
felszolgálókat. Itt az ideje meghúzni 
a vonalat, és azt mondani: eddig és 
ne tovább. Ne romboljunk, hanem 
kezdjük felépíteni az új, vonzó és 
működőképes vendéglátást, amely 
nem a gyors meggazdagodás eszkö-
ze. „Csak” hivatás.
 Mi azon leszünk, hogy ez meg-
valósuljon!

Asztalos István
főszerkesztő



 

Nagylátószög
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A tulajdonosi alkalmatlanság, létezik?

 Havi kérdésem egy nagyon kedves kollégától származik. Akit pedig az érdekelt, hogy, 
hogyan lehetne megoldani, hogy a tulajdonosi kör valamilyen szűrőn, esetleg képzésen 
kötelező módon átessen, mellyel kiszűrhetnénk az alkalmatlan vállalkozókat.
A téma kényessége mellett tisztában vagyunk azzal, hogy a tulajdonosi szerepkört nem 
lehet, és nem tudjuk, de lehet nem is akarjuk befolyásolni. Azonban figyelembe véve, hogy 
jelenleg bárki nyithat üzletet, akinek ehhez elegendő pénze van, mégsem törődünk eléggé 
a szakmaiasság és a higiénia, valamint az élelmiszerbiztonság kérdésével. Ugyanis, hiá-
ba elég jelenleg egy szakembert foglalkoztatni, akinek megfelelő végzettsége van, ha a 
hétköznapokban ő hamar szembesülhet a tulajdonos kijelentésével, mely nem más, mint 
„vagy megcsinálod, vagy el lehet menni”, esetleg „tudom én, hogy nem jó így, de oldjuk 
már meg”. Nos, ilyenkor mit tehet az a szerencsétlen szakember? Főként, ha neki meg kell 
a pénz, mondjuk a hiteleit törleszteni… 
(Ez természetesen csak egy példának felvázolt eset, mely biztosan hamar kiegészíthető 
lenne több hasonló sztorival is.)
Megoldásként talán jó lenne, ha felállna egy hivatala, ami a szakmában dolgozókból lenne 
feltöltve, olyanokkal, akiknek valódi rálátásuk van a szakmára, és ami a szakácsok leter-
heltsége mellett képes lenne ellenőrizni a minimális végzettséghez kötött üzletek valódi 
működési alkalmasságát, mellyel kiszűrhetővé válhatna a rossz beidegződés a tulajdonosi 
fejekben. 
A beküldött kérdés roppant jó témát feszeget, így roppant mód érdekelt szakértőink véle-
ménye, ezért erről kérdeztük őket:

Hogyan lehetne kiszűrni, szankcionálni a tulajdonosi alkalmatlanságot?
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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.

Nagyon nehéz a kérdés. Sajnos a vendéglátás mára olyan, mint a foci, 
mindenki ért hozzá. A tulajdonosokat gyakran nem is ismerjük. Nem 
találkozunk vele, főleg egy nagyobb étterem, vagy lánc esetében. Van 
egy-két ember, akivel tartja a kapcsolatot, és utasításokat ad. Termé-
szetesen csak az üzlet érdekli, ezért kitalál valamit, és old meg. Ettől 
talán egy fokkal rosszabb, ha időnként megjelenik az üzletben. Nagy 
autó, drága óra, és elsírja, hogy most neki nagyon rosszul megy, de 

majd ha neki jó lesz, akkor nekünk is.
Persze van igazán üdítő kivétel, aki szakemberből lett tulajdonos. Onnan ismerni meg, 
hogy dolgozik a saját üzletében. Érdekli a dolgozója, és figyel a szabályokra. Ja és ritka.
Sajnos a vendéglátó még mindig az a fejős tehén, ahonnan sok pénzt lehet kivenni. Nincs 
bejelentés, kevés emberrel, rossz körülmények között kell dolgozni, és maximálisan ki-
használják, hogy hivatásnak tekintjük szakmánkat. Az, hogy jónak számít, ha egy tulaj-
donosnak közgazdász végzettsége van szerintem tarthatatlan állapot. Bízom benne, hogy 
előbb utóbb ezen a területen is rend lesz.

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

Igen kényes téma ez, de mindenképp el kell gondolkodni rajta. Azt 
tudjuk, hogy pénzzel mindent el lehet érni. Bár szerencsére van 
kivétel, de a tulajdonosok zöme még mindig játszótérnek és presz-
tízsnek néz egy vendéglátóhelyet, mert, ha van a haveromnak, ak-
kor nekem is legyen. Mikor meg nem megy, akkor a másik „tehe-
ne” is haljon meg.
Bár a pénzt, csak pénzzel lehet megvenni, ezért inkább a szabályo-
zás lehetne a kulcs. Pl.: limitált engedélyek. Ha azt mondjuk, hogy 

egy adott létszámú település el tud tartani x db vendéglátóhelyet, akkor oda ne lehessen 
nyitni még akárhányat. Minek?
Alapterületű és vendégszámú minimum munkaerő meghatározása is cél lehet. Egy 250 
férőhelyes egységben ne két szakács dolgozzon, hanem több, csak így lehet minőséget 
garantálni. Működhetne egy szakmai felügyelet, mely a kidolgozott szempontok alapján 
megnézné, az adott vendéglátóhelyet. Ugyan nem feltétlenül kellene szankcionálnia, de 
fontos lenne, hogy felnyissa a tulajdonosok szemét a hibákról, és amikor ez nem műkö-
dik, akkor szankcionál.
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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. 

Véleményem szerint ebben a kérdésben is vehetnénk a külföldi jó 
példákat alapul, nem feltétlenül kellene a téma kényessége miatt 
a felvetést egyből lesöpörni. Amikor Angliában voltam, ott pél-
dául „Food Hygiene Certificate”-et kellett mindenkinek beszerez-
ni. Ez egy képzést igazolt, melyben az alapfogalmakból kellett, 

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

hangsúlyt. Ez eddig rendben is van. Nagyobb problémának érzem a vezetői alkalmasság 
kérdését, ott már a szakmaiatlanság és a tapasztalat hiánya sokat nyomhat a latba és válhat 
egy-egy munkahely pokollá a dolgozók számára. De ez már másik cikk témája lehet!

Biztosak lehetünk abban, hogy létezik a jelenség, de ez még önma-
gában nem jelenti azt, hogy a vállalkozás ne működhetne nyeresé-
gesen. Ugyanis a tulajdonosi kör alkalmazhat minden poszton olyan 
szakembereket, akik a maguk területén profik, és rátermett vezetők. 
A tulajdonosok nagy százaléka inkább gazdasági, és pénzügyi oldal-
ról nézik a vállalkozásukat, és nem a szakmai irányításra helyezi a 

de nem is egyszerű vizsgát tenni. Ilyen volt a hőfokok, az eltarthatóság, valamint 
az élelmiszerbiztonság kérdése. Egy ilyen itthon is jól jönne, amit aztán ki lehetne 
egészíteni, akár adózási és munkavédelmi kérdésekkel is. A képzés pedig nem lenne 
felesleges, hiszen mégis csak embereket etetünk!

A vendéglátás igen is az ország imázs fontos részét képzi. Lehet kicsi szelete az állam-
kassza bevételének, de a vendéglátás-turizmus által generált bevétel is olyan fontos, 
mint egy multi gyár alapítása itthon. 

A kiadó véleménye  nem azonos a cikkben szereplőkkel, azokat változtatás nélkül közöljük!
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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.

Montecuccoli szerint három dolog kell a háborúhoz: Pénz, pénz és 
megint csak pénz! A mai világban a tulajdonosnál van a pénz, így 
övé a végső szó. Addig, míg a világ a világ, a tulajdonos a tulaj-
donos, lehet alkalmatlan, lehet alkalmas, nem tudsz ellene semmit 
sem tenni, ha munka kell, akkor az ő feltételét kell követned! Ha 

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

tudni kell megújulni, azaz haladni kell a korral. 

Roppant egyszerű a válasz: sehogy. Nagyon jól tudjuk, ma a leg-
nagyobb „biznisz” vendéglátóhelyet nyitni, vagy a gyors meggaz-
dagodás, vagy „pénzmosás-befektetés”céljából. Látjuk, ahány új 
hely nyílik, annyi be is zár. Az, hogy egy szakácsot megfizetnek, 

de a mellette lévőket nem, előbb-utóbb tarthatatlan állapotokhoz vezet, ami az üzlet sor-
sát is megpecsételheti. A tulaj maximum felad egy újabb hirdetést,”Önállóan dolgozni 
tudó…”, és az vagy bejön, vagy nem. Tisztelet a kivételnek, akik hosszú távon gondol-
kodnak, tudják, csak akkor lehet talpon maradni, ha mind a dolgozókra, mind az üzletre 
tisztességesen odafigyelnek, és megbíznak egy hozzáértő véleményében, nem pedig a 
saját agyszüleményüket akarják véghezvinni, tűzön-vízen át. A kérdésben ott a válasz, 
oldjuk már meg...? Tehát hogy egy régi közmondást idézzek: Pénz beszél, kutya ugat.

nem jó, akkor kereshetsz másikat, de ha okos vagy akkor megpróbálod a jó irányba ve-
zetni. Segíts neki, mutasd meg a mi a jó, vagy mi lenne a jobbik megoldás. Az is más 
kérdés, hogy valaki rátermett erre a szakmára vagy nem, van-e megfelelő iskolája vagy 
nincs? Összetett a kérdés és nincs rá megfelelő válasz, illetve én nem tudok rá választ 
adni, mi a jó lehetőség. Van, aki megfizet szakembereket, az megtalálja a megfelelő 
kollégát. De mi van akkor, amikor ilyen nincs? Iskolát a tulajdonosnak nem írhatsz elő, 
iskolába beiratkozhat, de sajnos övé a végső szó, lehet az jó, de lehet rossz is! Azt kell 
belátni, hogy közösen tolják a szekeret, tulajdonos és a munkás, csak van aki kevesebb 
erőt fejt ki!



Szappanyos Viktor
Kortárs konyhafőnök, aki figyelemmel kíséri a szakma változásait. Igyekszik mindig maximális odaadás-
sal végezni munkáját. Az összszakmai összefogás híve. 

Tulajdonosi alkalmatlanság?!  Nem is olyan régen írtuk, hogy mi-
lyen hatással van a vendéglátás a GDP-re, ebből kiindulva valószí-
nűleg nem lesz semmilyen alkalmassági szűrő beindítva, sajnos! 
Az viszont nem csak a szakmán kívüli tulajdonosokra jellemző, 
hogy minden költségből faragni akarnak, sőt sokszor a kintről jött 

tulajdonosok lelkiismeretesebbek tapasztalatom szerint, persze csak akkor igaz ez is, 
ha nem pénzmosodának használja az éttermet. Megoldásnak amúgy jó lenne, ha lenne 
szakmai szűrő az új bejövőkre, de a régebbi üzlettulajdonosokkal már nem sok mindent 
lehet kezdeni. Sokszor azt vettem észre, hogy aki gondolt egyet és minden vendéglátós 
előképzettség nélkül, de kellő pénzel nyitott üzletet, az lelkiismeretesebben bújta az 
idevonatkozó előírásokat, mint az, akinek van vendéglátós tapasztalata. A tulajdonosi 
szakmaiatlanságot meg lehet oldani úgy, hogy tapasztalt szakemberekkel tölti fel az 
üzletet, és ez általában megy is, mert van rá pénze, az, hogy később nem úgy jönnek a 
számok esetleg és kezd leépíteni az is benne van, mert nem tudott egy jó üzleti tervet 
összerakni. Szóval a tulajdonosok inkább pénzügyi oldalról nézik a vállalkozást, ha az 
működik valószínű, hogy a szakmaiság is meg lesz. Persze csak akkor, ha nem folyton a 
tulaj innen-onnan vett  ötleteivel bombázza hétről-hétre a személyzetet, mert amit más-
hol lát és próbálja „új ötletként” integrálni a saját üzletébe az nem mindig fog működni 
úgy, mint a másik üzletnek, így lesz sok koncepciótlan üzlet, aminek nehéz megfelelni 
szakácsként, cukrászként és felszolgálóként egyaránt!
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munkájának hatékonyságát. Sokkal előrébb járnák! 

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 tulajdonosi kör képzettsége, elhivatottsága sok esetben kritikán 
aluli. Ez még nem is lenne baj, amennyiben alkalmaznának hozzáér-
tő, és elhivatott személyzetet, akik aztán a szakmai munkát elvégez-
nék helyettük. Az sem lenne utolsó, ha a saját gazdasági érdekeiket 
nem helyeznék a döntéseik középpontjába, valamint nem erőltetnék 
azt rá a szakmai síkon tevékenykedő személyzetükre, elnyomva azok 

Küldj Te is kérdést, hogy a szakértőink megválaszolhassák azt: info@oldalasmagazin.hu



Rengeteg vélemény hangzik el arról, hogy mennyire rossz manapság a vendéglátóipari okta-
tás. Ha felmerül a téma, a munkahelyek, és az ott dolgozók, szinte egyöntetűen bélyegzik meg 
a szakiskolákat és az ott dolgozó szakoktatókat, anélkül, hogy objektíven végiggondolnák a 
témát, és kielemeznék, miért is van ez így. A probléma igencsak összetett, de három alapvető 
válasz mégiscsak adódik.

Egyrészt azért, mert sajnos, ha a gyakorlati helyek és az ott dolgozók egyszer magukhoz is 
őszinténk lennének, és végiggondolnák a problémakört, valamint annak forrását, hamar ki-
derülne, hogy az Ő felelősségük sok esetben nagyobb, mint az iskoláké. Másrészt azért, mert 
vannak olyan körülmények, amelyekkel Ők maguk esetleg nem, vagy csak közvetve és felü-
letesen találkoznak. Ilyen például az is, hogy a diák milyen hozott értékekkel érkezik meg a 
szakoktatási intézményébe. A harmadik hiba pedig a vendéglátóipari oktatás jelenlegi, állami-
lag előírt elvárási rendszerében ke-
resendő. Utóbbiról már korábban 
ejtettem pár szót, így ezt most rész-
letesebben nem fejtem ki. Lássuk te-
hát az előbbi kettő legalább annyira 
fontos tényezőt:

Az első, és egyben legfontosabb té-
nyező, amelyet a vendéglátós képző-
helyeknek be kell látniuk, az az, hogy 
a mai diákok többségükben olyan 
minimális ismeretekkel érkeznek 
meg a szakoktatásba, hogy az egy-
szerűen gyalázatos. Itt nem csak arra 
gondolok, hogy a koruknak megfe-
lelő alapvető általános műveltséggel 
nem rendelkeznek, hanem arra is, 
hogy az életkorukban elvárható lo-
gikai készségekkel sem bírnak, és 
sajnos sokszor a kulturált élethez 
szükséges alapvető erkölcsi és etikai 
normákat sem tudják a magukénak.
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Valami nagy baj Van az oktatással!

DÖME KONYHÁJA



Ez persze csak egy saját tapasz-
talaton alapuló szélsőséges példa 
a sok közül. Volna még a tarso-
lyomban…

Találkozhatunk persze ennek az 
ellentétével is. Van olyan diák 
is, akinek egyetemi végzettsége 
van, és meggyőződésből, a szak-
ma iránti érdeklődésből, és azért 
jön egy ilyen területre dolgozni, 
mert abban látja a későbbiekben 
az örömteli boldogulását. Tehát 
ilyen is van, de a diákok többsé-
ge nem ilyen. A diákok nagyobb 
része, átlagos vagy alacsonyabb 
tanulmányi teljesítménnyel ér-
kezik meg a szakiskolákba, és 
nekünk ebből az alapból kell ki-
hoznunk a lehető legtöbbet, amit 
csak lehet.
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Más világ, mondhatjuk, és ez így is van. Sőt, sok tekintetben biztosan mindez így is 
van rendjén, de ez a fajta alacsony tudásszint, mégiscsak szót kíván. 

Jómagam vendéglátóipari gazdálkodást is tanítok az iskolában, immáron hetedik éve, 
így van némi rossz tapasztalatom. Az érettségizett diákok 80 %-a, a 25%-os érettsé-
gi szint teljesítése után, a szakiskolákba érkezve nem ismeri a mértékegységeket. A 
mértékegységek átváltása pedig NASA programként hat számukra. A diákok zöme 
egyszerűen nem tud százalékot számítani, ami talán ötödikes-hatodikos általános is-
kolás tananyag lehet. Nem tudom, hogy hogyan állnak az összetettebb, mondjuk két 
ismeretlenes számításokkal, de az biztos, hogy az elvárható józan logikai készség nem 
alakul ki a legtöbbjüknél 18-20 éves korukra, amikor is hozzánk, a szakiskolába beér-
keznek, és amikor - zárójelben jegyzem meg - szavazhatnak, akár az ország sorsáról is.

Lássunk csak egy egyszerű példát:
Egy kilogramm kenyér 300 forintba kerül. Mennyibe kerül a kenyér, hogyha 30% ked-
vezményt adunk az eredeti árból? Ha azt gondolja az olvasó, hogy ezt sok érettségizett 
tanuló nem tudja kiszámítani, akkor nem sokat téved, de ami nagyobb baj, hogy olyan 
diákok is akadnak, akik azt sem tudják megállapítani, hogy a 30% kedvezmény után 
kevesebbe, vagy többe kerül majd a kenyér.
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Azonnal szeretném tisztázni a következőt! Nem arról van szó, hogy ezek a fiatalok butábbak 
vagy rosszabbak lennének, mint bármely más hasonló korú diák. Sőt! Legtöbbjük kifejezetten 
kreatív, számos olyan dologban jeleskednek, ami igazán érdekli is őket, csak éppen azoknak 
az alapvető készségeknek vannak híján, amely az iparágban való érvényesüléshez kellenének, 
egyszerűen azért, mert azt nem hozták magukkal sem az általános iskolából, sem az érettségit 
nyújtó szakiskolából, sem otthonról. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy sokuknak nem ada-
tott meg a család biztonsága, vagy az, hogy ott a társadalomban elfogadott viselkedési formá-
kat leshessenek el és ölthessenek magukra, vagy azt, hogy sokakat egyenesen a kereskedelmi 
csatornák népbutító műsorai neveltek, akkor könnyen belátható, hogy mindezért legkevésbé 
sem a szakiskolák a felelősek, viszont Ők azok, akik mindennek ellenére sokszor a lehetetlen-
re vállalkoznak. Arra, hogy egy 18-20 éves fiatalból, 2 év alatt „embert faragjanak, és felké-
szítsék az életben való boldogulásra. Lehetséges ez? Volt már rá példa! Hogyan lehetne több 
ilyen példa? Úgy, hogy nem csak az iskolának és a pedagógusnak kellene küzdenie a diákért, 
hanem a gazdálkodónak és az ott dolgozóknak is egyaránt, és mindehhez persze az államnak 
erőforrásokat biztosítva kellene asszisztálnia.

Ha félretesszük azt, hogy a munkahelyeken dolgozó felszolgálók, szakácsok és cukrászok 
esetleg teljesen érdektelenek a diák sor-
sával kapcsolatban, magyarán, eltekin-
tünk annak lehetőségétől, hogy a dolgo-
zót nem érdekli, hogy mi van a diákkal, a 
legtöbb esetben akkor is van itt egy nem 
mellékes kis érdekkülönbség is. 

Az iskola érdeke és feladata a képzések 
során nem csak az, hogy a lehető legjobb 
szakmunkásokat bocsájtja ki az adott 
szakterületre, hanem óriási felelőssége 
az is, hogy egy-egy diákból, a lehető leg-
többet hozza ki, mégpedig annak érde-
kében, hogy a diák később nem csak a 
munkahelyén, de az élet minden terüle-
tén, a képességeinek maximális kihasz-
nálásával tudjon a lehető legjobban ér-
vényesülni. 

Utóbbi cél, be kell látni, a legtöbbször 
nem találkozik sem a hazai munkaadók, 
sem a munkahelyen dolgozók érdekei-
vel. Miért is? Azért, mert az Ő érdekük 
az egyre kilátástalanabb vendéglátóipari 
munkaerőhiány jelenlegi helyzetében az, 
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hogy a diákot, mint munkaerőt használja a tanulóidő alatt, majd pedig, ha valóban jó 
munkaerőnek bizonyult, akkor megtartsa a következő évek során, mint állandó alkalma-
zottat. 

Tehát annak ellenére, hogy mi a szakiskolákban minden tőlünk telhetőt megteszünk 
azért, hogy a diákjainkat, magukkal hozott tudásszintjükhöz képest a lehető legmagasabb 
szintre eljuttassuk, azt mindenkinek meg kell értenie, hogy ehhez az állami szerepválla-
láson túl, és rajtunk kívül kell a diák pozitív hozzáállása, és kellenek a munkahelyek is 
egyaránt. Ha az egyébként is motiválatlan diák, akinek nekünk kell, hogy utat és pers-
pektívákat mutassunk, folyton azt hallja a munkahelyen, hogy tanulni hülyeség, akkor ne 
várjuk el azt, hogy racionálisan viselkedjen az iskolában, egy munkahelyi környezetben, 
vagy egyáltalán az élet bármely területén.
Van-e gond a motivációval? Persze, azzal is van, de ez már egy másik mese…
Sokszor hallani, hogy egy-egy diák mennyire rossz teljesítményt nyújt, és ezeknek a mon-
datoknak a végére, valahogy mindig odakerül egy mondat a munkáltatók, illetve az ott 
dolgozó szakácsok, séfek részéről: „Rossz az iskola, rossz az oktatás”. 

Ami engem még ennél is jobban 
felháborít, az az, amikor önkénye-
sen, magukat kinevezett gasztro-
szakértők tesznek ilyesfajta kije-
lentéseket, anélkül, hogy bármi 
gyakorlati tapasztalatuk lenne az 
ügy kapcsán, tehát mintegy záró fel-
adatként, legyen itt számukra egy 
életszerű matematikai példa: 
A 198. sorszámú Szakács megneve-
zésű szakképesítés szakmai és vizs-
gakövetelményében leírtak szerint 
a szakács képzés elméleti aránya 30 
%, míg a gyakorlat aránya 70 %. A 
képzési idő 70 %-át tehát a diák, a 
munkahelyen tölti.

Kérdés: Van-e akkora felelőssége a 
gyakorlati helyeknek a diákok vég-
ső teljesítményének tekintetében a 
képzési idő végére, mint maguknak 
a szakképző iskoláknak?

 Döme
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Nem is Süsü, aki szereti... 

„Ó, de finom a vadkörte, más nevén a vackor! Eszegetném reggel, délben, és délután hatkor! Húsa rop-
pan, leve csorran, harapj gyorsan akkor! S szádban marad a vadkörte, már nevén a vackor!” - énekelte 
az egyfejű sárkány, Süsü a mesében. Eszegetik is nemesített változatait kelettől nyugatig, északtól délig 
mindenhol a világon. És nem csak az egyfejű sárkányok!

 A körte az egyik legnépszerűbb gyümölcsünk (nem véletlen, hogy a gyümölcsábrázolásokon az alma után a máso-
dik legtöbbször idézett fajta), bár a fogyasztási gyakoriság tekintetében már csak az ötödik helyen áll. Pedig az emberiség 
egyik legősibb csemegéje, már az írott történelem előtti évezredekben is ott szerepelt a régiek napi menüjében. Svájci 
barlangok jégkorszaki maradványai között éppúgy felbukkanak a körtemagok, mint a 3000 évvel ezelőtti kínai régészeti 
leletekben. Sőt, egy 6. századi kínai könyv, a Chia Shi-yi által papírra vetett Tsee Ming Ya Su már tudományos igénnyel 

alá állította, éhségének csillapítására csak a gyümölcs szolgált. Csakhogy amikor felnyúlt, hogy szakítson egyet, a feltáma-
dó szél az ágakat mindig elfújta, így ő állandóan éhes maradt. Íme, az első, dukomentált fogyókúrás terápia...

 Az i. e. 3. században Theofrastus görög filozófus és természettudós értekezésében már külön foglalkozik a vad- és 
a nemesített körtefajtákkal és hasznos tanácsokat ad az oltáshoz és termesztéshez. Ebből arra következtetnek a tudósok, 
hogy a tudatos nemesítés az ókori Hellászban kezdődött, tény azonban, hogy a római korban már mintegy negyven fajta 
körtét ismertek, a polihisztor író Plinius párolva, mézzel édesítve fogyasztotta.(Érdekesség, hogy a modern rendszertan 
egyik atyja, Linné még az 1753-as Species plantarium című rendszerező művében sem tesz különbséget a vad- és a neme-
sített fajták között.) Különleges adalék, hogy a görögök a körtét – talán alakja miatt - fallikus szimbólunként is tisztelték. 
Ugyanakkor Kínában az elválás és szomorúság jelképe volt a körtefa.

 A középkori európai kolostorokban nagy mennyiségben termesztettek körtét a szerzetesek, ám ekkoriban nyersen 
történő fogyasztása kifejezetten ellenjavallott volt, elsősorban talán azért, mert az akkori fajták meglehetősen kemények 
lévén nem voltak kompatibilisek a kezdetleges szájhigéné következtében hiányos fogazatú fogyasztók számára. Főzve 
azonban már ekkor is nagy népszerűségnek örvendett a gyümölcs. A Napkirály, XIV. Lajos idején trendi dolog volt körtét 
rágcsálni, az uralkodó parancsára ültetett körtefák maradéka állítólag még megtalálható a Versailles-i kastély parkjában. 
Aki nem hiszi, járjon utána...

A ZÖLDSÉGEKRŐL

foglalja össze a gyümölcs akkor 1500 éves, ismert 
történetét.

 A körte egyébként genetikailag feltehetően 
Európa és Ázsia határvidékéről, Perzsia környéké-
ről eredeztethető. Nem bibiai említése az első írásos 
emlék, már az i. e. 8. században élő görög költőóriás 
Homérosz – aki máshol az istenek ajándékának ne-
vezi - Odüsszeiájában is felbukkan:

„..Kívül az udvaron, ajtóhoz közel, áll a gyümölcsös,
négyholdas nagy kert, körülötte sövény tekerőzik.
Benne virágzó szép terebélyes fák növekednek,
gránátalmafa, körte, s az alma, a drágagyümölcsű;
s édestermésű fügefák...” (ford.: Devecseri Gábor)

 Talán a történelem talán legtragikusabb kör-
tefája is a görög mitológiában eresztett gyökeret. A 
történet szerint a főisten, Zeusz egyik fiát – gonosz 
cselekedeteinek büntetéseképpen – az alvilágba 
száműzte. Tantalosz megtisztuláshoz, bűnhődésé-
hez sajátos módszert szabott meg, a fiút egy körtefa 
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 Mindenestre tény, hogy a körtetermesztés Európában a XVII-XVIII. századra nem csak mindennapossá vált, de 
annak milyensége egyértelműen fémjelezte az adott régió gyümölcstermesztésének általános színvonalát is.

 A Kárpát-medencébe már a honfoglaló magyarokkal érkezhetett a körte, hiszen a korábban útba ejtett területeken is 
számos bőséges termésű vadkörtefa állt. Maga az elnevezés egyértelműen török eredetű jövevényszó (ősi forámája min-
den bizonnyal a kertβä). Eredetileg körtvély néven tisztelhettük, a török nyelvcsalád többi tagjában nevezik kertye-nek 
vagy kertme-nek is. Talán nincs még egy gyümölcs, melynek a népnyelvben ennyiféle változata lenne: körtöve, körteve, 
körtövély, körtebe, körfe, körféj, körve, körti, vagy éppen körtily. Az európai nyelvek nyugati ágán a körte elnevezése a 
latin nevéből – Pyrus – származtatható. Első hazai írásos említése (kurtuel fa) a Tihanyi apátság alapítólevelében található 
1055-ből.

 (…) „Egy másik helynek, amelyet gisnav-nak mondanak, ezek a határai: kezdődik: fizeg munorau kereku-nél, innen 
uluues megaia-hoz megy, aztán a monarau bukurea-hoz, innen fizeg azaa-hoz, majd fizeg-en túl brokinarea-hoz és innen 
a közútig, s ezen vonul a kurtuel fa-ig, innen pedig a hurhu-ig azután egy másik útig, amely megint a monorau kerekv-
höz vezet.”

 Gasztronómiai szempontból a körte meglehetősen kreatív módon használható. Miután nagy mennyiségben termett 
mindenhol, kézenfekvő volt lekvárként, kompótként feldolgozva fogyasztani. A körtepálinka talán a legelterjedtebb pár-
lat volt a Kárpát-medencében, de a Közép-ázsiai területekről elterjedt és a fúziós konyha térnyerésével közismertté vált 
körte-chutney se megvetendő csemege. A birsalmasajt elkészítésének megfelelően a körtéből is készíthetünk gyümölcs-
sajtot, konyhai felhasználási területe is ahhoz hasonló.

 Íze valamivel karakteresebb, a legtöbb 
típus esetében édeskésebb is, mint az alma, 
ezért szárnyasok kellemes társasága lehet a 
tányéron. Az almának megfelelően használ-
hatjuk rétesek töltelékeként, káposztával elké-
szítve köretként kínálható. Főzhetünk belőle 
levest (talán száraz fehérbor hozzáadásval a 
legjobb!) de az igazi gourmet-k zellerrel, sze-
recsendióval, rozmaringgal bolondítva ké-
szíthetik a körtelevest. 

 Ízvilága kiválóan passzol a kéksajtokhoz, 
de a rizottóban sem idegen íz. Desszertként 
nem csak kompótként, vagy süteményekben 
kitűnő, de vörösborban párolva, egy kis cso-
koládéöntettel, vaníliafagylalttal és tejszín-
habbal egy elegáns menüben is megállja a 
helyét.
 Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 
gasztronómiai értékei mellett élettani ha-
tásai sem elhanyagolhatók. A gyomor- és 
veseproblámakkal küzdőknek az őszi hóna-
pokban polcokra kerülő körte kítűnő fegyver 
a betegségek leküzdéséhez. Idősebb korban 
egy-egy pohár körtelé naponta valóságos fel-
üdülés az emésztőrendszer számára. Vízhajtó 
anyagai unszolására a felhalmozódott méreg-
anyag sikítva menekül, C-vitamin tartalma 
megegyezik az almáéval, szénhidrát és rost-
tartalma viszont elhanyagolható.
                         

         - Kolbe Gábor -
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Őshonos

Az olajozott hétköznapokért…

 Ebben a hónapban az Ős-
honos Delikát szeretné bemu-
tatni egyik kedvenc termékünk 
beszállítóját, a Batha-Portát. Ők 
elvezetnek Titeket az Őrségbe, 
mely a magolajak hazája.

 Az Őrség a finom gaszt-
ronómiai termékei mellett 
természetesen sok szépséget, 
érdekességet, csodát tartogat 
az idelátogatóknak. Üde zöld 
erdők, mesebeli tarka rétek, 
aprócska patakok fogadják az 
idelátogatót. A Batha-Porta Sza-
lafőn, az Őrség egyik legszebb, 
legérintetlenebb falujában ta-
lálható. Tevékenységünk régi 
családi hagyományokra épül. 
Kezdetben csak a tájegység jel-
legzetességével  a tökmagolaj saj-
tolásával foglalkoztunk,melyet 
olajütésnek hívnak. Persze az 
idő múlása és a technológia 
modernizálása következtében 
kicsit más szemmel körülnézve  a portán s környékén más magokból is elkezdtünk olajat sajtolni. 
Feltettük a kérdést : Milyen lehet egy diónak, máknak, szőlőmagnak az olaja. Egy mákolajnak pl. 
sötét lesz majd a színe? Nem, a mákolaj aranysárga színű.

 Az őrségi tökmagolaj sötétzöld, kifejezetten karakteres ízű, idegen illattól mentes termékünk. 
Íze egyedülálló: erőteljes, a pirításnak köszönhetően rendkívül aromás. A saláták, a héjában sült 
krumpli, a húspácok elkészítésénél izgalmas íz harmóniát ad az ételeknek. Ínyencek vanília fagyira 
is rácsepegtethetik. A dióolajat sajtokhoz libamájhoz, lazachoz ajánlom. Mogyoróolaj íze olyan, 
mint a folyékony mogyorókém, bátran lehet használni sütéshez. Míg egy lenmagolaj kesernyés, a 
máriatövisolajnak gyógynövényes íze van.  Egészségünk megőrzéséhez sokban hozzájárulnak.
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 Hogyan is készülnek ezek a finomságok ?
 A magokat hagyományosan pörköléssel és hidegsajtolással készítjük. A hagyományos saj-
tolás a Magyar Élelmiszerkönyv és a NÉBIH által megadott besorolása alapján a szűz étolaj ka-
tegóriába tartozik bele. Hagyományos sajtolás szakaszai a magot őröljük kevés vízzel ,sóval ösz-
szegyúrjuk majd pirítjuk. Fontos a kíméletes pirítás és odafigyelés nem éghet le a masszánk. A 
pirítás után következik a sajtolás. Sajtolás közben szűrjük az olajat, majd hagyjuk leülepedni, tisz-
tulni. Az ízvilága sokkal gazdagabb az ily módon előállított olajnak. A hidegen sajtolásnál nem 
pirítunk nincs előkészítése a magoknak egyedül a szárítás . Itt csigásprésen sajtolunk. Hozzáadott 
adalékanyagot és tartósítószert nem tartalmaznak, valamint semmilyen finomítási eljárást nem 
alkalmazunk előállításuk során!
 A sajtolás után a magokból visszamarad a pogácsa ill. a kis granulátumok.Ledaráljuk őket s 
lisztként panírozáshoz,kenyérbe s pogácsába kiválóan alkalmassak.Régen elsősorban horgászati 
célokra,takarmányozásra használták.
A Batha-porta termékei kizárólag a tökmagolaj csak tökmagból, a mákolaj csak mákból, a dióolaj 
csak dióból, adalékanyagok hozzáadása nélkül készülnek. 
Szalafőn a portánkon hagyományos olajsajtolás bemutatókat tartunk régi faprésen,  ahol a vendég 
pirít, sajtol mi csak asszisztálunk hozzá. Ízelítőt kaphat az olajütés az őrségi élet mindennapjaiból.
Nagyszüleink, szüleink által megörökölt tudást, tapasztalatokat szakirányú olajütő végzettséggel 
is kiegészítettük.

 HÍR védjeggyel elismert termékünk az Őrségi Tökmagolaj.
A minőségi, hagyományos élelmiszerek eredetének, különleges tulajdonságainak megőrzésére és 
védelmére született meg ez a védjegy, segítve ezzel a tudatos vásárlói döntést.
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Látogasson el 

Debrecenbe és kí-

sérje figyelemmel 

programjaik soka-

ságát az esemény-

naptárban.

Bemutatja

A

Debrecen

Debrecen a napba öltözött város, s amellett, hogy története több mint 

négy és fél évszázadon át összefonódott a reformációval, számos olyan 

emléket őríz magában, melyek történelmi jelentőségéről árulkodnak. 

Épületek sokasága üzen a múltból a jelen emberének. Városnéző sétánk 

alkalmával itt megismerheti a cívisvárost a vasútállomástól indulva egé-

szen az egyedülálló Nagyerdőig.

Debrecen mai építészeti arculata jellemzően XIX-XX. századi. A belvá-

ros karakterét alapvetően a későeklektikus, szórványként a szecessziós 

és klasszicista építőstílus határozza meg. A város építészettörténetét a 

pusztulás és az újjáépülés egyre gyorsabb ütemű váltakozása jellemzi: 

tűzvészek és háborúk pusztításainak esett áldozatul, majd a hetvenes 

években a panel diktatúrája torzította építészeti arculatát. Csupán a tele-

pülésszerkezete maradt érintetlen az idők folyamán, így a belváros még 

őrzi a középkori város utca- és térrendszerét.

Debrecen.hu
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* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület a Nemzeti Egység Klaszter-
re vonatkozóan megbeszélést folytatott több Gazdakörrel, hogy a vendéglátás 
háttériparát önállóan lehessen a  jövőben fejleszteni.

* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület a Nemzeti Egység Klaszter 
soron következő gyűlésére vonatkozóan elkezdte az időpontegyeztetést, mely 
vélhetően a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum falai között lesz meg-
tartva.

Kövesd figyelemmel munkásságunkat: 
www.oldalasmagazin.hu 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

Sorsdöntő lépés szükséges? 
 Hatalmas az igény a ven-
déglátóipar szisztematikus vál-
tozására. A többség igénye egy 
működőképes rendszer felépíté-
sét vizionálja, aminek munkáját, 
biztonsági szűrőként ellenőrző 
felügyelet felügyeli. Ez manap-
ság már nem csak álom, hanem 
valóban elkezdődött egy komoly 
szakmai formáció létrehozása, 
mely szembemegy az eddigi 
gondolkodásmóddal, az eddigi 
formációk megközelítésével, és 
amely talán egyedüliként az el-
múlt években mindig ugyanazt 
képviselte. Néhány éves munká-

val a hátam mögött azt gondo-
lom, hogy a szakma, és az abban 
dolgozók ezt vagy véghezviszik, 
vagy nem fog maradni a szakma 
értékeiből szinte semmi. Ami 
pedig a multik előtérbe kerülé-
sét, valamint azok sokasodását 
prognosztizálja. Azt gondolom, 
ez nem lehet senkinek célja, aki 
egy kicsit is érez hazája, egyben 
annak gasztronómiája iránt. Bí-
zom benne, hogy hamarosan jó 
hírekkel szolgálhatunk a szak-
mai formációval kapcsolatban, 
melytől roppant nagy változá-
sokat remélünk!

/AI/

H
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  Rövid az élet:

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!

PANYOLAI ELIXIR

Vilmoskörte
Pálinka

www.panyolai.hu

Intenzív és határozott, gazdag 
ízű ital, mely pillanatok alatt 

barátunkká válik.



 

Elmúlt a nyár, itt az ősz,

Szőlőt őriz már a csősz.

Kipattant a búza szeme

vajon a babám szeret-e?

Ha nem szeret megbánja,

leszek a más babája.

Október ber, ber, ber,

fázik benne az ember.

Szőlőt csipked a dere,

édes legyen szüretre.

 

Kemény dió, mogyoró,

kis mókusnak ez való.

Odújába elrakja,

Télen elropogtatja.

 

Sötétben is fúj a szél,

hosszú lába földig ér.

Eresz alatt kopogtat,

ne hajolj ki, megfoghat!

     

Esik eső, csepereg,

sárga levél lepereg.

Feri, Teri felszedi,

kosárkába begyűjti.

 

Piros alma, de kerek,

kóstoljuk meg, gyerekek!

Ugye édes, ugye jó?

Nekünk hozta Ősz-anyó.

 

Minek az új?
Ha a régi MegbízHatóbb!

- rendekné Olga rOvata -

A Disznóvágás

 A disznó, mangalica 
egész évi hizlalása torkol-
lik véres eseményekbe, ahol 
öléskor a kicsurgó vért tál-
ba felfogják, megfőzik, majd 
hagymásan kisütik. Ami ma-
rad reggeli utánról, az kerül 
a véres hurkába. A disznót 
bontják, részekre szedve fel-
dolgozzák. Igyekeznek min-
den részét megmenteni, ezért 
a beleit is patyolat tisztára 
mossák, majd belefújva el-
lenőrzik épségét, ha hibátlan, 

darált hússal töltve kolbász, 
szalámi készül, belsőségéből 
kásával hurka, véreshurka. 
Szalonnáját sózva, füstölve, 
zsírban lesütve tartósítják, 
valamint abálják. Színhúsát 
sütve, rántva, pörköltként fo-
gyasztjuk, míg aprószalonná-
jából tepertő készül. Csontos 
részei pörköltnek, levesnek, 
kocsonyának első osztályú 
alapanyagot szolgáltatnak.

-Rendekné Olgi-

Rigmusok:
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Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et! A „vegetáriánus” 

egy ősi indián szó.

Jelentése: 

„rossz vadász”.

- Mi a hasonlóság a nőgyógyász és 
a filmkritikus között?

- ???
- Mindketten ott keresik a hibát, 

ahol mások az örömöt...

A férfiak azért szeretik visszafelé 
pörgetni az esküvői videófelvételt, 

mert így szabad emberként 
távoznak a templomból.

- Mi a különbség a jó ügyvéd 

és a sztárügyvéd között?

- ???

- A jó ügyvéd ismeri a tör-

vényt. A sztárügyvéd ismeri a 

bírót.

Két rendőr járőrözik. Találnak egy tükröt.

Az egyik felveszi, nézegeti, majd megszólal:

- Te, ez a fazon nagyon ismerős nekem valahonnan!

Megnézi a másik is és levonja a következtetést:

- Én is ismerem, mindig velem szemben ül a fodrásznál!

Egy székely paraszt bácsi 
a városban tehenet árul. 
Egy rendőr megkérdezi:
- Mit szólna, ha elven-

ném a tehenét?
- Örülnék, mert lenne 

egy rendőr vejem!

A hónap vicce:

Az öreg székely elmegy a varázslóhoz, hogy törje 

meg a 40 éve rajta levő átkot.

- Megoldjuk, - mondja a varázsló, de el kell ismétel-

nie pontosan az átok szavait!

Erre az öreg:

- ...és most házastársaknak nyilvánítalak benneteket!

- Milyen az abszolút hullámos 
haj?
- ???

- Amiben tengeri betegséget 
kap a fésű.

- Hogy ejtik az anyóst?
- ???

- Két kézzel a tizedikről!

- Hogy hívják a jókedvű 
kutyát?

- ???
- Bolldog.
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Október 1.
ZENEI VILÁGNAP

Október 4.
AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Október 5.
A PEDAGÓGUSJOGOK VILÁGNAPJA

Október 6.
AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA – GRÓF BATTHYÁNY LAJOS KIVÉGZÉSÉNEK NAPJA – NEMZETI GYÁSZNAP

Október 16.
ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP

Október 23.
AZ 1956. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KEZDETÉNEK ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1989. ÉVI KIKIÁLTÁSÁNAK NAPJA

Október 28.
A RUBIK-KOCKA MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSÉNEK KÖZZÉTÉTELE – 1976

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. 11. 01. 
LAPZÁRTA: 2015. 10. 15.
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www.csintex.hu 

Takler
Primarius - Merlot

2011

 A rendkívül visszafogott terhelés-
nek, valamint a teljesen beérett sző-
lőnek köszönhetően különleges illat 
és ízvilág jellemzi, amelyben az erdei 
gyümölcsök mellet a feketeribiszke 
jegyei a legmeghatározóbbak, egy kis 
szarvasgombás beütéssel kiegészülve. 

www.takler.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:

„Az, ami jól hangzik, nagyon ritkán bizonyul jónak.”

(Simun Vrocsek)

Október 1.
ZENEI VILÁGNAP

Október 4.
AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Október 5.
A PEDAGÓGUSJOGOK VILÁGNAPJA

Október 6.
AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA – GRÓF BATTHYÁNY LAJOS KIVÉGZÉSÉNEK NAPJA – NEMZETI GYÁSZNAP

Október 16.
ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP

Október 23.
AZ 1956. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KEZDETÉNEK ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1989. ÉVI KIKIÁLTÁSÁNAK NAPJA

Október 28.
A RUBIK-KOCKA MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSÉNEK KÖZZÉTÉTELE – 1976
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ŐSZHÓ, MINDSZENT 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 


