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Meg volt az óraátállítás, így a 
nappalok is egyre rövidebbek 
lettek, mi pedig egyre inkább 
beszorulunk a meleg szobába. 
Itt az ideje, hogy elkezdjünk 
baráti összejöveteleket szer-
vezni, ami által jókat beszélget-
hetünk. Az is megoldás lehet, 
ha időnk függvényében elkez-
dünk bekapcsolódni a szakma 
közéletbe, éppen azért, hogy 
saját álláspontunknak hangot 
adjunk, ezzel is hozzájárulva a 
változás kidolgozásához. Per-
sze a legfontosabb, hogy mind-
eközben olvassatok minket! 

Asztalos István
Főszerkesztő
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Jighandesz Sült bab recept

Séfek a Sous-Vide-ról: Novemberi ri-
portalanyunk Lock László, a Víg 

Molnár csárda tulajdonosa volt.

Aszakmai közélet megtisztításáról 
kérdeztük szakértőinket

Az ezerarcú kel...

Játsz velünk, az értékes nyereményért! 
Mely Start Assistance Kft. felajánlá-

sa.

Interjú Balogh Istvánnal Ferenccel, a 
Magyar Éttermi Mesterek Klubjának 

elnökével.

Nemzeti Egység Klaszter

A fakopáncs

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
Miben kimagasló a Fusion olaj?

A: HOSSZÚ ÉLETTARTAM

B: RÖVIDEBB SÜTÉSI IDŐ

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

Havi nyereményünk a Fusion olajok kizárólagos forgalmazója, a Start Assistance Kft. felajánlása!
A játékban, csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A nyertest e-mailen értesítjük!
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Havi nyereményünk a Fusion olajok kizárólagos forgalmazója, a Start Assistance Kft. felajánlása!
A játékban, csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A nyertest e-mailen értesítjük!

Jighandesz Sült bab recept

1., Egy 5 literes fazékban felteszem főni a babot. A hagymákat 6-8 darabba vá-
gom, a füstölt húst kockákra. A tepsi aljára elrendezem a cikkekre vágott paradi-

csomot és vastagon beszórom oregánóval.
2., Amikor a bab megpuhult, szűrőkanállal kiszedem a főzővízből egy tálba. A 

finom babos lébe beledobom a hagymát és a füstölt húst.
3., Ha minden megpuhult, akkor a hagymás húst kiszedem a léből és elren-

dezem a paradicsomon. A tetejére jöhet a bab, aztán irány a sütő. Grill módba 
kapcsolva átpirítjuk az egészet.

4., Arra ügyeljünk, hogy amikor a teteje megpirult, akkor mindig forgassuk át az 
egészet, hogy tökéletesen átsüssük az egészet. A leve eltűnjön és sűrű legyen. A 

csirkehúsból kis golyókat formálunk és olajban megsütjük őket.
Tálaláskor tejfölt és friss koriandert tegyünk rá.

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

40 dkg tarkabab – fa-
szoli

4-5 fej hagyma – 
kremidhi

4-5 db paradicsom – 
domata

1 egész csirkemell – 
sztithosz

20 dkg füstölt tarja
Oreganó – righani

Kurkuma, só, korian-
der,

Rozmaring – 
dhedrolivano

Tejföl

Stiller Tam
ás rovata



Gasztronauta:      
Séfek a Sous-Vide-ról: Lock László

Jegyzet
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- Elolvastad a publikációimat így megér-
tetted a lényegét. 
-Beruháztál eszközökbe és elkezdtél kí-
sérletezni
-Végigtanultad a 12 részes távoktatás  250 
oldalát így megtanultad a fontos részle-
teket és a hőkezelési paramétereket is. 
-Megértetted a gyártástechnológia mik-
robiológiai fontosságát, majd elkezdtél 
élesben terméket előállítani
-Most is jársz a Séfeddel együtt a kurzu-
saimra
Mi ez a fanatizmus? 
 
 Igen járunk és nagyon jó döntés volt,hogy 
elkezdtünk foglalkozni ezzel a konyha -technoló-
giával. Elértük azt hogy a vendégeket forgalomtól 
függetlenül gyorsan és állandó minőséggel tudjuk 
kiszolgálni. Sajnos a Balatonon a vendég forgalom 
nagyon változó, ehhez tudni kell alkalmazkodni.Képünkön: Lock László

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.
Novemberi riportalanyunk Lock Lász-
ló, a Víg Molnár csárda tulajdonosa 
volt.

  PLaci, tulajdonos létedre mindent 
megtettél, hogy a vendégeidnek a legjobb 
minőséget tudd biztosítani egy nagy for-
galmú csárdában. Mitől lettél ennyire 
elszánt?
 A helyzet az hogy én és a családom is úgy 
gondoljuk,hogy ha csinálunk valamit akkor azt 
csináljuk jól! 

 Az elhivatottságodat megismer-
tem, de mint magánembert még inkább le-
nyűgöztél.  Minden lépcsőt végigjártál a 
Sous-Vide-dal kapcsolatban.



 Beruháztál, majd hamarosan bő-
vítened kellett a gyártáskapacitást, na-
gyobb Sous-Vide Chef gépekkel. Ennyire 
bejött a számításod? 
 Nem voltak anyagi elvárásaim csak sze-
rettünk volna függetlenül önmagunknak és a 
vendégeinknek dolgozni. Nem terveztük, hogy 
ekkora vendégforgalom lesz és akkor jöttek a 
kérdések, hogy mit csináljunk. Nem akartunk 
tömeg, átlag étterem lenni, de a vendégeket 
sem akartuk elküldeni és akkor találtam rád és 
a Sous-Vide technológiára. Úgy tűnt, hogy ez 
megoldás lesz a problémánkra.  

 Engem is lenyűgöztetek már a 
főztötökkel.  Egyszerűek a fogásaitok és 
nagyon finomak. Mekkora szerepe van eb-
ben a Sous-Vide-nak?
 Fokozatosan át állítottuk az ételek készí-
tést  Sous-Vide-ra. Nem akarunk túlságosan 
bonyolult ételeket készíteni a szezonban sajnos 

erre úgy sem lenne idő, de amit kiadunk ahhoz 
nyugodtan adom a nevemet. 

 Mennyire tudtad elfogadtatni a 
vendégkörrel azt a tényt, hogy a precí-
zen hőkezelt alapanyagok színe élénk, a 
húsoké nem hal meg, életszerű és izgató 
marad, sőt egyesek szerint nyers hatású?
 Hát igen, ez egy jó kérdés. Azt tudni kell, 
hogy én minden nap beöltözök, és kint dolgo-
zom a vendégek közt, rendelést veszek fel és fi-
zettetek, azonnal kapom a visszajelzést és ez nem 
mindig örömteli. Sajnos a balatoni vendégkör 
gasztro kultúrája még mindig nagyon szűk (agyon 
klopfolt lapos ,száraz hús) és ilyenkor akadhatnak 
problémánk. Mi ezeket mindig nagyvonalúan kezel-
jük. De szerencsére egyre több a hozzáértő vendég is. 
Én magam is nagyon sokat beszélek a vendégeknek 
az új konyhatechnológiákról. 

 Mennyire tudtad felpörgetni a 
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X

konyha hatékony-
ságot azáltal, hogy 
előre hőkezelt 
félkész termékkel 
dolgoztok?
 Ahogy említet-
tem a Balatonon na-
gyon változó a vendég-
forgalom. Hétköznap 
napi 40-60 vendég, 
hétvégén akár napi 600 
fő is, ezt meg kell tud-
ni oldani és lehetőleg 
a legjobb minőségben. 
Ehhez nyújt nagy se-
gítséget a Sous-Vide. 
Hétköznap elő tudunk 
készülni, hétvégén pe-
dig gyorsan ki tudjuk 
szolgálni a vendégeket.  
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 Mit gondolsz a gasztronómiai tren-
dekről, szerinted melyik az, ami megveti a 
lábát hosszú távon is a vendéglátásban és 
az otthoni ételkészítésben?
 Azt gondolom,hogy a Sous-Vide egyre 
jobban elfog terjedni a vendéglátásban, de az ott-
honi ételkészítésben ugyan ezt nem gondolom. 
Szerintem egyre többen fogják, a hétköznapi ét-
kezésüket a vendéglátásban megoldani, ezért kell 
arra törekedni,hogy az éttermek a vendégeknek 
ne csak egy étkezést nyújtsanak, hanem élményt is 
okozzanak. 

 Tényleg nagyon érdekel, hogy mit 
tartasz Magyar gasztronómiának, hazai 
értékeknek és hagyományoknak.  Ma már 
belátod, hogy a sous-vide, mint techno-

lógia nem gátja a hagyományos Magyar 
konyhának?
 Egyáltalán nem, sőt az a la carte vendéglá-
tásban szerintem bizonyos elvárások miatt szerin-
tem nélkülözhetetlen.

 Számodra mennyire fontos, hogy a 
precízen elkészített sous-vide étel szinte 
nullára csökkentheti a hőkezelési veszte-
séget?
 Fontos mert nagyon szűk 
az árrés, magas az ÁFA, így minden forint számit.

 Laci, mérted már a technológia 
alkalmazásából származó üzemeltetési 
megtakarítást? Gondolok itt a hőkezelé-
si veszteségre, a hulladékgazdálkodás-

www.sousvidechef.hu
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ra, a humán erőforrás megtakarításra, 
vagy az energiafelhasználás csökkenésé-
re?  Készítettél erről már kimutatást?
 Bevallom, hogy ilyet még nem készítet-
tem, de azt tudom, hogy mióta ezt a technológi-
át használjuk az óta a konyhában kiszámítható-
vá vált a munka.

 Azt Te is tudod, hogy a szakiskolák-
ban és a technikus képzéseken vizsgakö-
vetelmény lett az új konyhatechológiák 
elméleti ismerete, és gyakorlati alkal-
mazása? Szerinted tud a szakoktatás 
megfelelő képzést nyújtani az új konyha-

technológia trendekhez?
 Azt nem tudom, de ha igen, akkor majd 
jól fogják tudni Ausztriában hasznosítani. Bocs 
a szarkazmusért, de sajnos a legnagyobb gon-
dunk az, hogy Ausztria elszívja a szakembere-
ket, de ez egy másik téma már!

 Szeretném megköszönni, hogy vá-
laszoltál a kérdéseimre. Ha még kérhe-
tek valami Tőled, megosztanál az olva-
sókkal egy kedvenc szezonális sous-vide 
receptedet?  

Csidei Tamás
Az új konyhatechnológiák 

szakoktatója
www.gasztronautakft.hu
info@gasztronautakft.hu

Start Assistance Kft.
www.fusionolaj.hu

www.facebook.com/frituolaj

Csatlakozz és építs! 

www.jovonek.hu

www.sousvidechef.hu
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Gesztenyével töltött pulyka-
tekercs, narancsos sütőtökpü-
rével, diós kalácsfelfújttal

Hozzávalók: 

bébi pulyka, szelidgesztenye, hagyma, szalonna, 
kacsamály, sütőtök, narancs, dió, tojás, kalács, 
brandy, só, bors, szerecsendió, petrezselyem

Egy fél bébi pulykát kicsontozunk, nyesedéket 
ledaráljuk, gesztenyét megsütjük a belselyét kika-
parjuk és megdaráljuk.

A hagymát dinszteljük a szalonnával és a darált 

hússal, gesztenyével, sóval, borssal, szerecsendió-
val, petrezselyemmel, brandyvel  összekeverjük. 

A töltelékkel a pulykát megtöltjük és feltekerjük, 
narancsos dióolajjal vákuumozzuk. Majd 63,5 fo-
kon  sous-vide hőkezeljük. 

A tököt megsütjük és friss narancslével és narancs-
héjjal, vajjal pürét készítünk. 

A kalácsot össze kockázuk, megpíritjuk.
A tojás fehérjét sóval habbá verjük, a tojássárgáját 
vajjal kikeverjük. A kalácsot a tojáshabbal és a to-
jássárgájával összekeverjük és formában kisütjük.

Jó étvágyat!
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Az első lépés is megvolt: Rendeletmódosítási kérelem a NEK-től

 2015. 10. 22-én, a Nemzeti Egység Klaszter tagjai nevében kértük az illetékes Minisztériumo-
kat, hogy vonják vissza, de legalább életszerűre, a munkacsoportunk bevonásával szakmailag 
elfogadhatóra módosítsák a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletet, a közétkeztetésre vonatkozó táp-
lálkozás-egészségügyi előírásokról.

Indoklásunk a következő volt:
 A Klaszter szakembereinek álláspontja szerint a rendelet több ponton téves következtetéseken alapul, 
ezért nem életszerű, tehát betarthatatlan.

•	 Betarthatatlanul szabályozza a só fogyasztást. Az ételek teljesen ízetlenek, mivel az óvodában adható só-
mennyiséget a kisétkezések már tartalmazzák. Ezért a mindennapi gyakorlat szerint a só nélkül készült 
ételek a moslékba kerülnek, a gyerekek pedig éhesen mennek haza.  A só tartalom számítása a nátrium 
tartalomból történik, így nem a hozzáadott só mennyisége a döntő. Az alapanyagok tartalmaznak annyi 
nátriumot, amit a rendelet megenged. Mivel a szükséges jódbevitel egyik legfontosabb eszköze a konyha-
só, a teljes megvonása súlyos következményekkel járhat hosszútávon.

•	 A tápértékszámítással kapcsolatosan is elhamarkodott a rendelet bevezetése, ugyanis nincs  átfogó és 
mindenki számára elérhető hiteles tápanyagtáblázat, amely alapján a kollégák dolgozni tudnának.   A 
jelenleg alkalmazott táblázat sok évvel ezelőtt került összeállításra, így jogosnak tűnik a feltételezés, hogy 
az élelmiszerek valós tápértéke azzal már nem azonos, így pedig az nem használható etalonként az ellen-
őrzések során sem. Ezt leginkább a nátrium esete példázza. A tápanyag táblázat alapján számolt értékek 
duplája is előfordulhat egy-egy alapanyagban.

•	 A rendelet előírja a 1,5%-os tej fogyasztását a gyermekek és az idősek részére, napi 3 és 5 dl-ben. A Ca 
bevitele nagyon fontos dolog. Ez a mennyiség tejtermékből a gyerekek számára túlzó, az idősek számára 
nehezen emészthető. Alternatív Ca források használata sokkal célravezetőbb lenne.  Ráadásul a sajtok 
nagyon magas sótartalommal bírnak.

•	 A gyerekek az „íztelen ételeket” már saját maguk, vagy szüleik segítségével javítják fel (beviszik a sót és 
számolatlanul teszik a saját, illetve a társaik ételébe) ez azt jelenti, hogy a normális mennyiség többszörö-
se kerül a szervezetükbe, ami sokkal veszélyesebb, mintha az étel elkészítője tette volna bele.

 
 Elmondtuk, hogy a Nemzeti Egység Klaszter is teljes mértékben egyetért az egészségesebb táplálko-
zás célkitűzésével és ennek érdekében fejtik ki tevékenységét.  Ugyanakkor a leghatározottabb álláspontunk, 
hogy táplálkozási szokásainkat átgondolatlanul rövid idő alatt megváltoztatni nem lehet, ezért mindenkép-
pen indokolt egy szakmailag megalapozott módosítás a rendelet gyakorlati végrehajtásával kapcsolatban.
 A Nemzeti Egység Klaszter a jövőre nézve felajánlotta, hogy a döntéshozatal során felmerülő kérdések 
kidolgozása közben felmerülő szakmai szempontok áttekintéséhez munkacsoportjait rendelkezésre bocsátja. 
Egyidejűleg kérte is, hogy a jelenleg is már szinte az összes szakmai szervezetet tömörítő, ennek következté-
ben pedig közel 3,5 millió fő napi étkeztetéséről gondoskodó Klaszterünk tagságának véleményét a jövőben, 
minden a vendéglátást és turisztikát érintő kérdésben kérjék ki!

A Nemzeti Egység Klaszter az Oldalas magazinnal stratégiai megállapodást kötött, hogy az információinkat el tudjuk juttatni a szakma minden 
szegletébe. Ezért kövessetek minket az újság hasábjain is!
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Objektív

Balogh István Ferenc
a felszolgáló mester.



 Hogyan indult a pályafutásod, kiktől tanultad a szakmát?
 Az első igazán komoly mesterem a Vermes Laci bácsi volt, aki nagyon sokoldalú  ismeretekkel 
rendelkezett  a szakmában. Azonban az első ihletet  Gundel Imrétől kaptam . Mikor megjelent az ő 
sármjával, előkelőségével, kiállásával és szakmai hozzáértésével, tudásával,  olyan löketet adott, ami 
egész pályafutásomat befolyásolta. Az általa sugárzott inspiráció nagyon pozitívan hatott rám.

Ebben a hónapban a Magyar Éttermi Mesterek  Klubjának elnökével ké-
szítettünk interjút, aki nem más, mint Balogh István Ferenc. Tettük ezt 
azért is, mert az aktualitása miatt a felszolgálók témakörével mindenkép-
pen foglalkozni szerettünk volna. És ki lenne jobb alany ehhez a témához, 
mint ő. Olvassátok hát a vele készült interjút, íme:

 Kezdjük onnan, hogy Rólad mit 
szabad megtudnunk?
 1953-ban Budapesten születtem ötö-
dik gyermekként.

 Mikor kezdted és mi alapján vá-
lasztottad ezt a pályát?
 A vendéglátást 1968-ban kezdtem. Az 
inspirációt az adta, hogy a nővéremnek 
udvarolt egy vendéglátós fiatalember, aki 
sok szépet mesélt róla, így megtetszett a 
szakma. Felvételiztem, sikerült. 1972-ben 
végeztem és akkor a pincér szakmát válasz-
tottam. Ezután  két évig  katona  voltam, 
ahol szintén a vendéglátással foglalkoztam. 
Előbb konyhán dolgoztam, majd a tisz-
ti klub vezetője lettem. 1976-tól civilként 
folytattam a pályafutásomat a nyolcvanas 
évekig, mint pincér. Az évtized végétől kez-
dődően már üzletvezetőként dolgoztam.

 Volt valaki a családban, aki 
előtted a vendéglátással foglalko-
zott?
 Ez teljesen ismeretlen volt a család-
ban. Édesapám iparos ember volt, nagy-
apám borászattal foglalkozott, vincellér 
volt.  A másik nagyapám ács, tetőfedő és 
bádogos iparosként  tevékenykedett. Szó-
val senki nem dolgozott addig a szakmá-
ban. 
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ségesen táplálkoztak, de mégis az ő szokásaik alapozták meg azt, ami a mai magyar konyhát jellemzi.

 Mi a véleményed a hazai alapanyagokról?
 Nagyon sok külföldi alapanyag van, ami kimondottan jó, de az is igaz, hogy itthon is vannak épp 
olyan jó alapanyagok, amiket hajlandóak vagyunk méltatlanul kezelni. Ugyanolyan jó őstermelők, terme-
lők vannak, akik minőségben megütik a nyugati színvonalat, viszont most egy kissé hibásan, de divatba 
jött, hogy én Bécsben vásárolok, én Párizsból hozatom a húst, én csak argentin marhát használok, ami 
biztosan nagyon finom, kóstoltam, nagyon jó a húsa, de vannak Magyarországon is épp olyan jó termé-
kek. Csak példaként említem meg, hogy az oly nagyra tartott Bocuse d’Dor versenyzői is általában a saját 
országuk alapanyagait felhasználva tudnak eljutni egy olyan szintre, ahol méltóképp tudják képviselni 
nemzetüket. Ezt nálunk sajnos sokan nem veszik figyelembe, pedig mi, ha a hazai alapanyagból, magyar 
tradíción át, a mai modern technológiával készítenénk az ételeinket, szintén a csúcsra juthatnánk.

 Milyen eredményeket értél el pályafutása során? 
 Jó néhány versenyt sikerült megnyernem, ez köszönhető annak is, hogy nagyon sok olyan kollégával voltam 
és vagyok is körülvéve, akik a szakmában ténylegesen elismert szaktekintélyek.
Elnyertem többek között a Venesz József nevével fémjelzett vándorserleget, amit a négy vendéglátó alapszakma, 
az eladó, cukrász, pincér és szakács szakmából kikerülő két-két kategória legjobbja kaphatott meg. Tehát az a 
nyolc kategóriából kikerülő legjobb versenyző jutalma volt. Négy év alatt háromszor lettem díjazott, tehát a kiírás 
értelmében véglegesen  elnyertem a kupát. Ezt nagyon nagy sikernek tartom. Amire még büszke vagyok, hogy  
mestervizsgát tettem 1988 - ban és hogy a magyar vendéglátás legnagyobb pincérjeinek egyesületébe tartozom.

 Mit gondolsz az akkori versenyek-
ről?
 Minden kornak, és minden időnek meg-
voltak és megvannak a saját maga győztesei és 
vesztesei. Összességében szerintem az akkor 
palettán lévő versenyzők színvonalban ugyan-
úgy megállták a helyüket, mint a mostaniak. 
Sőt, az akkor sokkal szűkebb lehetőségeket 
kínáló helyzet miatt talán még egy picivel ma-
gasabbra értékelném teljesítményüket.

 Mit javasolsz azoknak, akik nyitot-
tak a versenyzésre?
 Azt, hogy versenyezzenek, hiszen ez egy 
óriási lehetőség. Ez egy szakmából való kitörés, 
a legkisebb versenyektől a legnagyobbakig ki 
lehet jutni a nemzetközi porondra, és az igazi 
magyar vendéglátás hírnevét csak így tudjuk 
tovább növelni. Ehhez az kell, hogy minél töb-
ben vegyenek részt a megmérettetéseken.

 Mit gondolsz az egészségesebb táp-
lálkozási szokásokról?
 Jó az egészségesebb táplálkozás, mert  a 
legfontosabb az egészség, de nem szabad elfe-
lejteni, hogy vannak kiváló, hagyományosan 
jó magyar táplálkozási szokásaink, ételeink. 
A mi őseink sem biztos, hogy mindig egész-
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az az étel. Azokat őrizzük, hiszen ezek a hazai hungarikumok, ha szabad ilyet mondani. Sokan azért 
veszik el ezeket a régi neveket, mert ha kitalál egy újat, senki nem figyel fel rá. Nem, nem kell újragon-
dolni, azokat az ételeket már  egyszer kitalálták.
A forradalom részéről meg annyit, hogy korábban sem volt ez másképp, az ifjúság és a feltörekvő  nem-
zedékek mindig szeretnének újat alkotni. Mi is ugyanazt csináltuk, csak mi megpróbáltuk ezt és a 
hagyományokat nem  csőstől felrúgva létrehozni valami mást.  Utólag   belegondolva, ha valaki letett 
ennek az országnak az érdekében valamikor valamit, azt nem szidni kellene meg bántani, hanem azt el 
kellene ismerni.

 Mi a véleményed a jelenleg meghatározó pozícióban lévő szakmai egyéniségekről?
 Elismerem  és tisztelem a mostani szakembereket és vezetőiket, viszont az a baj, hogy Ők nem ismerik 
el azokat, akik saját idejükben és korukban nagyon jó szakemberek voltak. Most is, és régen is sikert érünk 

 Milyennek tartod a magyar tradicionális recepteket?
 Úgy fogalmaznám meg, hogy a hagyományos receptek nagyon jók, a múlt század eleji  receptek 
fantasztikus dolgokat tartalmaztak. Volt, amikor próbálták azokat reformálni, azoknak is megvolt a 
maga szerepe az akkori időben. Most azonban talán visszatértünk a szakma reneszánszához, amikor 
nagy szakemberek is visszafordulnak a régi magyar konyha receptjeihez.

 Mit gondolsz a magyar konyháról, annak külföldi megítéléséről?
 Annak idején a magyar konyha mind az európai konyhák többsége, a kor szellemében  a francia 

konyhára épült. A  hazai konyhaművészet-
be  ezért kellett behozni. Ennek alapján elfo-
gadták a mi konyhánkat. Ezáltal pedig elér-
tünk egy olyan színvonalat, hogy a magyar 
konyhát meg tudtuk úgy csinálni, hogy az 
összes világversenyen kimagaslóan tudtuk 
prezentálni. Ezt az időszakot az Oscar-dí-
jak, és az olimpiai érmek  fémjelezték,úgy 
hogy ötvöztük a magyar konyha  jellegzetes 
alapanyagait a nemzetközi konyhával.
Volt egy időszak, amikor ez ellaposodott, 
de szerencsére még mindig van néhány 
olyan jó szakember, az új generáció között 
is, akik méltó módon megállják a helyüket 
külföldön is. 
Jelenleg is  nagyon jó úton haladunk ,  re-
méljük, hogy egyre több nagyszerű ered-
ményt tudunk elérni.

 Beszéljünk a 
„gasztroforradalomról”? 
 Annyit mondanék, hogy megvannak 
a tradicionális ételeink, a Somlói galuska, 
az maradjon Somlói galuska, egy Bogrács-
gulyás, maradjon Bográcsgulyás. Ezek ne 
legyenek újragondolva. Hagyjuk meg a tra-
dicionális receptjeinket, azok ne legyenek 
újragondolva. Találjanak ki más nevet, ne 
a régi nevét használják, mert az sosem lesz 
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Képünkön:  Balogh István Ferenc

„...Végre létrejött éppen 
erre valami, ami azt sze-
retné, hogy egységesen 
lépjünk fel és mindannyi-
an. Azt gondolom, hogy a 
szakma legnagyobb sebez-
hetősége az, ha megvannak 
az ellentétek, akkor nem 
tudnak egységesen fellépni 
és keresztülvinni az akara-
tukat valahol...”



szét. Egy baj van csak, hogy még min-
dig nagyon gyenge ez a képviselet. Nin-
csen átütő ereje, hiszen hiába próbál a 
szakma leülni a döntéshozókkal, a ka-
marával, a pici kis összezördülések mi-
att mégsem tudunk egy egységet képvi-
selni. Pedig ez elengedhetetlen lenne a 
sikerhez.

 Mit gondolsz a Nemzeti Egy-
ség Klaszterről, mint a vendéglá-
tás legújabb ernyőszervezetéről 
és egyben a szakma összefogásá-
ról? Kivitelezhető?
 Végre valahára elmozdult valami 
a szakmán belül. Végre létrejött éppen 
erre valami, ami azt szeretné, hogy egy-
ségesen lépjünk fel és mindannyian. 
Azt gondolom, hogy a szakma legna-
gyobb sebezhetősége az, ha megvan-
nak az ellentétek, akkor nem tudnak 
egységesen fellépni és keresztülvinni az 
akaratukat valahol. A Klaszter gyűlésén 
éppen ezt vettem észre, hogy próbálják, 
sőt el akarják érni, hogy a különböző 
szervezetek vezetői és tagsága, egymás-
hoz közelebb kerüljenek, ami által egy 
egység jöhet létre, ez pedig meghozhat-
ja az átütő sikert. Ha ez megvalósul, ak-
kor az egy komoly előrelépés lesz. Én, 
mint az Éttermi Mesterek Klubjának 
elnöke már beléptem a Nemzeti Egy-
ség Klaszterbe, de bízom benne, hogy 

és értünk  el, de azt nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a mai szakemberek, hanem a régi szakemberek is  
letetettek valamit az „ asztalra”.

 Sokan támadják a régebb óta fiatalokat, hogy ők tehetnek a magyar vendéglátás és kony-
ha fejlődésének elmaradásáért. Erről mit gondolsz?
 Jelen pillanatban van a vendéglátásban egy kis széthúzás. Ennek oka, hogy mindenki megpróbálja a 
maga kis pecsenyéjét sütögetni. A trendi fiatalok támadják az idősebb generációt, ami fordítva nem egészen 
van így. Az idősebbek már nyitottabbak az újra. Persze vannak, akik még mindig leragadtak, de a többség 
már nyit az újra.
 Vannak persze, akik középszerű ételeket készítenek, ami sosem volt jellemző a magyar konyhára. Egy dol-
got viszont  fontosnak tartok, hogy  nem szabad központosítani. Legyen meg minden régiónak, tájnak, 
tájegységnek a maga különlegessége, egyéniessége  amit pedig ne szégyelljünk.

 Mi a véleményed a meghatározó szakmai szervezetekről? Mennyire aktívan képviselik a 
szakmát, mennyire töltik be szerepüket? 
 Egy pici pozitív előremozdulást látok, néhány szakmai szervezet már próbálja képviselni a szakma egé-
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hamarosan a szervezetünk is csatlakozni fog. Kívánom nagyon sok embernek, hogy aki a szakma érdekében 
kíván előremozdítani, tenni, az tegye meg ezt a lépést, mert a szakmának nagyon jót fog tenni ez.

 Az névjegyeddel, eredményeiddel mennyire veszik figyelembe a véleményedet?
 Úgy veszem észre, a mester kollégák mellettem vannak és adnak a szavamra. A mi társaságunk baráti 
társaságként jött létre, de akinek valami oknál fogva szüksége lesz rá, igyekezni fogunk majd a kollégákat a 
fiataloktól az idősekig támogatni, mert ezt szükségesnek érezzük.

 Az oktatás az egyik legfontosabb kérdés ma a szakmán belül, erről mi a véleményed?
 Az oktatás terén reformáció történt, amiről rosszat nem akarok mondani, de mégiscsak kell. Bevezették 
a duális képzést, ami nagyon jó és szuper dolog (Idáig ez volt). Viszont a Vendéglátó Szakoktatók Egyesületé-
nek tagja én is látom, és érzékelem azt, hogy rosszul értelmezték azt.  Kivették az iskolai gyakorlatot, amit nem 
kellene. A duális rendszer helyett úgynevezett triális képzést kellene alkalmazni, mert az iskolában megtanul-
ja az elméletet, a munkahelyen meg tanul dolgozni, viszont a szakmai gyakorlati anyagot,  csak az iskolában 
tudja  megtanulni. Meg van a veszélye, hogy felületes tudással fognak a diákok rendelkezni a jövőben. Jó a 
képzés, biztos jó az elképzelés, de a duális képzésből hiányzik a gyakorlati oktatás az iskolákban. Sok százmil-
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kor azok voltak a felvételi feladataink, amikből most a vizsgát kell tenni. Az is igaz, hogy a mestervizsgát 
régen szakmai hiúságból csinálták meg, míg ma sokan kényszerből. Most is és régen is voltak, akik nem 
tudták teljesíteni a szintet.

liós tankonyhák vannak, 
amik panganak és ennek 
nem lesz pozitív ered-
ménye, ha ez így marad.

 Mit gondolsz a 
mesterképzésről?
 A mestereket, aki-
ket most oktatnak, csak 
komoly szakemberekre 
bízzák, olyanokra, akik 
már évek, évtizedek óta 
mestervizsgával ren-
delkeznek. A képzéssel 
nincs baj. Talán az anya-
got kellett volna körülte-
kintőbben összeállítani, 
több szakmai szerveztet 
kellett volna bevonni, 
akkor tudtunk volna 
egy olyan anyagot elő-
teremteni, ami ténylege-
sen mesterszintű. Mert 
ha ezeket megnézzük, 
akkor azt vehetjük ész-
re, hogy ez lényegében 
egy szakmunkás anyag. 
Szélsőséges példát mon-
dok, amikor még mi 
mestervizsgáztunk, ak-
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kellene. Olyan tulajdonosok is vannak, akiknek fogalmuk sincsen a vendéglátásról, csak a profit ér-
dekli őket. Nem jellemző ez a vendéglátós kollégákra, de azért előfordul ott is, mégis inkább azokra 
jellemző, akik nem a szakmából érkeztek.

 Mit jelentett annyi éven át a vendéglátásban dolgozni? 
 Nagyon jó volt. A vendéglátás is olyan, mint a kábítószer, aki egyszer megmérgezi vele magát, 
akkor nem tud róla leszokni. Onnan lehet megismerni a vendéglátóst, hogy ha bemegy valahová, 
akkor nem azt keresi, hogy mit fog enni, hanem, szétnéz és azonnal „szakmázik”, hogy „odanéz mi-
lyen jól megcsinálták”, vagy „nézd meg, a pincér milyen jól mozog”, vagy mily gyenge a felszolgálás”. 
Nagyon kevés ilyen szakma van, mint a miénk, mert a kőműves nem mutogatja, hogy milyen szép 
egyenes fal,  amikor meglát egy házat, míg mi egyből elkezdjük a pozitív és negatív észrevételeinket 
közölni, mert ugye ez van előttünk. Ez teljes egészében más, mint a többi szakma.

 Mire vagy a legbüszkébb eddigi pályafutásod alatt?
 A családomra, a  feleségemre két lányomra és négy unokámra  és még  van egy, plusz egy ötödik 
unoka érkezőben. Szakmailag pedig talán arra, hogy a Magyar Éttermi Mesterek Klubja megalakult 
32-33 évvel ezelőtt, akkor én már hallottam erről és már akkor nagyon szerettem volna a tagja lenni. 
1987-88-ban lettem a tagja, és amire felettébb büszke vagyok, hogy én lehetek jelenleg az elnöke. Ezt 
ezúton is köszönöm a tagságnak.

 Mi jut eszedbe az éttermek-
ről, azok tulajdonosairól, veze-
tőiről?
 Megint egy olyan kérdés, ami óva-
tosságra int. Vannak nagyon jó szak-
emberek, és vannak jó tulajdonosok, 
őket azokban látom, akik kimondottan 
a szakmában töltötték el az idejüket. 
Azzal szerintem nincs baj, ha valaki 
nem a szakmából érkezik, de megbíz  
egy megfelelő szakembert a feladatok-
kal. A baj akkor kezdődik, ha megpró-
bál valamilyen formában ebbe a tevé-
kenységbe belefolyni  beleszólni  és a 
szakmánkkal ellentétes  a gondolatokat  
véghezvinni. Ez már baj.
A gyakorlat azt mutatja, hogy meg-
van az előnye, ha valamelyik szakem-
ber több üzletet visz. Viszont ha valaki 
erőn felül felvállalja az üzletnyitásokat, 
az már baj ( értem azt, hogy 10 , 15  
egységet vezet valaki), mert nem hi-
szem el, hogy  minden üzletét  tökéle-
tesen tudja  koordinálni. Ez már annyi-
ra szétbontja a szakembert, hogy ezt 
hibátlanul nem lehet csinálni. Sajnos 
szakemberek csúsznak olyan hibába, 
hogy olyan embereket alkalmaznak, 
akiket  szakmai tudásuk  alapján nem 
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 Téged ismer a szakma, ezért nem tudom nem megkérdezni, hogy mit gondolsz a pincér szakmá-
ról, és arról, hogy nem olyan régen voltak, akik a felszolgáló oktatást be akarták szüntetni?
 Olyan tulajdonosok próbálják meg azt mondani, hogy a pincér nem szakma, akiknek fogalmuk sincs arról, 
hogy mi az a pincér szakma. Ennyi erővel betilthatnánk a kőműves szakmát is, hát mi az, csak habarcs és tégla, azt 
megoldja bárki. Nem látják ugyan belülről, de ez egy szakma. A pincérnek az  étel- ital ismerettől a felszolgálástól 
az élelmiszerhigiéniától, a koktélokon és borokon át, a barista szakmát is tudnia, és gyakorolnia kell. Az amerikai 
példát akarják itthon is bevezetni, ahol belevágnak két zsömle közé egy kis darab húst és azt mondják, itt van, és 
most már főszakács vagy, mert a feladatot teljesítetted. A szakma azonban nem ez .El kell menni egy Waldorf szál-
lodába, vagy más „jobb” helyekre és mindjárt láthatjuk, hogy mi is az a szakma. Itt Magyarországon próbálják az 
utóbbi időben gazdasági okokra hivatkozva degradálni a szakmát, amit mindenképpen meg kell állítani.

 A tudásod hogyan sikerült, vagy hogyan szeretnéd tovább adni?
 A saját generációm nevében mondhatom, hogy mindenki igyekezett és igyekszik a mai napig a legjobb tudása 
alapján átadni az ismereteit.  Magam részéről a mesterek oktatásán és vizsgáztatásán keresztül próbálom a szakmát 
megszeretetni  megismerni. A régi  Schnitta, meg Gundel és Borda könyvekben leírtakon szeretnénk egy kicsit változ-
tatni , mert változott a világ is, ezt már nem kellene teljes egészében  tanítani. Sajnos van néhány kollégánk, akik csak  
ezek szerint tanítanak, de jelenleg  ezt próbáljuk egységesíteni.

 Milyen jó emléket osztanál meg az olvasókkal és a szakmával?
 Talán azok a legszebb emlékeink mindig, amikor olyan személyeket tudunk kiszolgálni, aki valami 
miatt kiemelkedő személyiség. Szerencsére nagyon sok ilyen élményem volt nekem is. Ami így utólag 
nagyon tetszett, amikor egy Magyarországi felsővezetőt szolgáltam ki és benyúltam a zsebembe, hogy 
meggyújtsam a cigarettáját, azonnal körülbelül 17 csőre töltést hallottam, ami után igyekeztem a lehető 
leglassabban elővenni a kezem a zsebemből.

„...hiába próbál a szakma 
leülni a minisztériummal, 
kamarával a pici kis össze-
zördülések miatt, mégsem 
tudunk egy egységet kép-
viselni, amely elengedhe-
tetlen lenne a sikerhez...”



Mentálisan leépült ágazat
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 Marad időd hobbira?
 Szerencsére sok időt töltök a családommal, azon kívül horgászni és vadászni szeretek. Itthon szeretek 
vendégeket fogadni, akiknek általában főzök is valamit, mert szeretem a baráti társaságot, összejöveteleket. 
Nagyapám mindig azt mondta: „soha ne hagyd, hogy az élet elmenjen melletted.” -én pedig nem hagyom.

 Milyen megvalósítatlan terveid vannak még a vendéglátás területén?
 Fiatalon szerettem volna egy komplex vendéglátó üzletet, kis szállodával, de közel a nyugdíjhoz már 
nem is igényelem ezt, mert az nagyon sok munkával járna.

 Mit üzennél a kollégáknak?
 A pincérkollégáknak azt üzenném, hogy harcoljunk a szakmánkért. Harcoljunk azért, hogy ez a szakma 
ugyanolyan nagy legyen, mint a Schnitta és más nagynevű pincérek idejében volt.

 Végül mit üzennél a többieknek?
 Ha valaki egy szakmát választ és szereti, azt örökké szeresse, az örökké az övé legyen. Kerüljön bárhová, 
ezt a szakmát vigye tovább. Olyan ez, mint az infúzió,  amit megkaptuk,  az belőlünk már nem fog kijönni. 
Azt kívánom a jövő nemzedékének is , hogyha elérnek egy bizonyos szintet a szakma bármely területén, 
akkor ők is úgy  próbálják meg ezt megtartani, mintha a sajátjuk lenne.

A magam nevében ezúton köszönöm az intrejút és kívánom, hogy még nagyon sokáig élvezhesd az életet csalá-
doddal, valamint, kívánom, hogy sokáig tudd még képviselni, óvni a szakmaiságot! Nagy szükség van rá! 

/AI/
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Mentálisan leépült ágazat
 Sic transit. Soha nem lehetett aktuálisabb az örök érvényű gondolat. Mert hol van már az idő, mi-
kor „vendéglátósnak” lenni presztizsértékű foglalkozás volt? Hol van a az idő, amikor megsüvegelték a 
vendéglőst, a kocsmárost és ahol a jó szakember társadalmi megbecsüléstől övezve élte pörgős, mégis 
nyugodt hátteret biztosító mindennapjait. 
 Pedig nem is olyan régen – emberi léptékkel mérve mi az a húsz év? - a vendéglátás egy volt a jól 
menő hazai ágazatok közül, mely sokszínűségével, egyediségével, bohóságával inkább számított életfor-
mának, mint hivatásnak. Szó, se róla: a napok abban az időben is kemény munkával, talpalással teltek, 
de az életstílus sajátossága miatt ezt senki nem érezte nyűgnek. A mosoly nem volt ismeretlen vendég, 
az elhivatott munkát megbecsülés övezte. Aztán lassan-lassan elveszett a szakmából minden érték. Most 
pedig itt állunk egy lelkileg lerongyolódott, örömeitől megfosztott, minden ízében lezüllött vendéglátás 
szereplőiként. 
 A mentálisan erős ember sokkal többet tud teljesíteni, köszönhető ez határozottságának, kitartásá-
nak, és nyitottságának. Igen, a mentálisan erős ember nyitott az újra, nem ragaszkodik görcsösen vala-
mihez, amiről maga is tudja: nem jó úgy. Határozott, mert érez magában annyi erőt, hogy megbirkózzon 
az elé tornyosuló feladatokkal, sőt keresi a kihívásokat, mert tudja, hogy fejlődés nélkül nincs jövő. A 
mentálisan erős ember tele van építőleg ható pozitív energiával. De sokak számára az ilyen szakember 
nem megfelelő alkalmazott. Az ilyet nem lehet bábuként használni, van önálló akarata, saját gondolata, 
nem fél megnyilvánulni, kiállni a saját maga véleményéért, és mindig határozottan képviseli saját magát. 
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Ez pedig sokak számára nem lehet jó. Főként azoknak, akik évek óta – akarva vagy akaratlanul - azon 
fáradoznak, hogy mentálisan lenullázzák az ágazatban dolgozókat. Teszik ezt tudatosan,  önös érdekből, 
vagy öntudatlanul, butaságból, csak mert a saját erdekeiknél, a saját orruknál nem látnak tovább.
Egy mentálisan gyenge embert nem kell megfizetni, elég, ha gyakran mantrázzák neki: „Mit akarsz te, 
hat jobbat kapok nálad…”, vagy „Még te magyarázol? Mire ekkora az arcod?” Valljuk be, mindannyian 
találkoztunk már ezzel a „dumával”. 
 Napjainkban a vendéglátás területén a központi kérdés - a méltó és megfelelő munkakörülmények 
mellett - a fizetés. A dolgozó a legtöbb esetben a sor végén áll, neki az jut, ami a tulajdonos haszna, a 
különböző állami és helyi „dézsmák” befizetése és az munkához szükséges alapanyagok beszerzése után 
marad. De egyre inkább úgy tűnik, ma az sem fizeti meg a dolgozóit, az sem alkalmaz elég embert, aki 
megtehetné! Ne legyünk igazságtalanok: tudjuk, ő fektette be a pénzt, ő viszi a vásárra a bőrét, ha dől a 
ház, ő veszít a legtöbbet. De ha egy autóba a spórolás igényével, rendszeresen kevés és rossz minőségű 
üzemanyagot tankolunk, előbb áll meg alattunk és előbb-utóbb az árokba fogjuk tolni a roncsot.
 A bérek a 90’-es éveket idézik, a munka mennyisége nő, a személyzet létszáma csökken. A bevétel 
elvárásával erőn felül bevállalt rendezvények, amihez se plusz pénz, se plusz munkaerő, de még csak 
köszönet sem párosul. Mindennapos rémtörténetek. A szakmában dolgozók szemben lassan az egyetlen 
elvárás, hogy mint egykor a sötétben megvakult bányalovak, csak húzzák az igát. Amennyiben kiesne 
valaki a sorból, akkor elhivatottságból azonnal összezárnak, és az ő munkáját is azonnal elvégzik, bármi-
nemű juttatás, vagy köszönet nélkül. Teszik ezt azért, mert: „a vendég nem várhat!” És ha valaki feladja, 
majd jön a helyére egy másik vak bányaló. Nem kell ide versenyparipa. Nem elvárás a legmagasabb szintű 
szaktudás, nem elvárás, hogy egy szakember folyamatosan képezze magát. Csak húzzon, amíg ki nem dől.
De mit tett, és mit tesz a szakmában dolgozók többsége, hogy ezen változtasson? Jelentem: semmit. Meg-
húzta magát, örül, hogy van még bánya és megalkuvó módon elvonult a konyha nyújtotta biztonságba. 
Ahol aztán végrehajthatj ura és parancsolója, azaz főnöke, más néven kenyéradó gazdája utasításait. 
Ez a folyamat vezet aztán a teljes mentális leépüléshez, amikor a felgyülemlett fájdalom és keserűség 
egyetlen oldószere az alkohol. 
 A vendéglátás derékhadát képező szakembergárda 2015-re mentálisan megrogyott. Mint az ökölvívó, 
akit a sorozatos ütések még nem fektettek le, de a tudata már nem tiszta. Tántorog és várja a megmentő 
gongot. A szünetben aztán összeszedi talán magát. Ha kibírja a meccs végéig, felveheti megérdemelt fillé-
reit a kasszában. Abban megegyezhetünk: senki nem hiheti, hogy ennek így kell(ene) működni. Valóban 
csak a külföldre menekülés lehet a túlélés egyelen lehetséges módja?
 Legyen ez az írás motiváció, ébresztő a szakma minden szereplője számára. Óriási dolog az, amit nap, 
mint nap letesztek az asztalra! Aki nem dolgozott konyhán, vendégtérben, az el sem tudja képzelni, hogy 
mit jelent az, hogy se hétvége, se ünnepnap. Vagy mondjuk milyen érzés a nyári melegben a konyhán 
lenni, esetleg teltháznál megjegyezni, hogy a teraszon a kék felsős úr mit kért.  Vagy, hogy a szabadság az 
egyenlő a lecsúsztatással, a betegállományról meg ne is beszéljünk. 
 De legyen ébresztő a tulajdonosi kör számára is. Mert igaz, hogy minél kevésbé hisz valaki saját 
magában, annál jobban el lehet vele hitetni, hogy ennyit ér a munkája. De egy mentálisan nullára leírt 
sereggel csatát lehet nyerni (ha a profitszerzést annak tekintjük), de háborút - aligha.

Asztalos István

főszerkesztő



 

Nagylátószög
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Megtisztítható a szakmai közélet?

 A Oldalas Magazin legutóbbi számában foglalkoztunk azzal a témával, hogy a szakma kép-
viselői közül néhányan betiltanák a felszolgálóképzést. A hír - finoman fogalmazva - kiverte a 
biztosítékot olvasóink körében.  Soha ennyien nem ültek a klaviatúra elé, soha nem fogalmazták 
meg ilyen szenvedéllyel a véleményüket.
 Szerencsére jó volt olvasni, hogy a pincérszakma érdekében leírt gondolataink mekkora 
mozgósító erővel bír. A hihetetlen mennyiségű hozzászólás mindenképpen hivatkozási alap le-
het egy esetleges nyílt vitában.
Az írással kapcsolatban fontos tudni, hogy szerkesztőségünk nem személyes, hanem kifejezetten 
szakmai problémaként kezeli a kérdést. Egészen pontosan nem szakmai a felvetés, hanem kife-
jezetten szakmaiatlan... Sőt! Szakma ellenes.
 Álságos lenne nem megemlíteni, hogy voltak ugyanakkor ellentétes előjelű megszólítások. 
Ezek azonban nem a javaslat mellett törtek lándzsát, csupán felhívták a figyelmünket: jobb lenne 
csendben maradni, mert ezekről nem illik, nem kell, sőt, nem is lehet beszélni.
Mert ez nem szokás.
 A témát és a reakciókat figyelve, azonban joggal merül fel a kérdés:  mi a helyes megoldás? 
Talán az a jó, ha a témát és az ehhez hasonló témákat ezennel lezártnak tekintjük, vagy esetleg 
ezen felbuzdulva, ha ekkora a szakmában az igazságszomj és a nyitottság a tiszta szavakra, akkor 
ezen túl tegyünk is annak érdekében, hogy a szakmai közélet tisztább és élhetőbb legyen min-
denki számára?
 Azt is megkérdeztük jeles kollégáinktól,  vajon jó lenne a szakmában dolgozóknak, ha a 
szakmai közélet megtisztulna? Egyáltalán: ezt hogyan lehetne kivitelezni? Beszélhetünk a prob-
lémákról, vagy maradjunk csendben? Összegezve megkérdeztük:

Mit gondoltok a szakmai közélet megtisztításáról?
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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.

Szakmai közélet tisztasága? Azt gondolom jó irányba halad, csak úgy 
van ez mint a szabadság ami ránk szakadt hirtelen. Nem tudunk mit 
kezdeni vele. Az újságírók egy része erősen szókimondóvá lett. Ez 
nagyon jól esik nekünk, amikor az érdekünkben történik, de nagyon 
rosszul, ha mi vagyunk a célkeresztben. Az mindenképpen jó, hogy 
vannak médiák, akik segítik szakmánk megtisztulását. Ehhez pro-

vokatív, szókimondó cikkeket jelentet meg. A baj inkább azzal van, hogy nem érhetünk 
el eredményt a nyilvánosság bevonása nélkül. Nagyon nagy szükségünk lenne egy olyan 
szakmai képviseletre, amely érvényre tudná juttatni érdekeinket. 
Addig marad nekünk az a média, amely hiteles, és szókimondó. Fontos, hogy legyen vala-
ki, aki nem hallgat, és felvállalja a konfliktusokat. Ma, amikor mindent érdekek, és lobbik 
vezérelnek, még fontosabb, hogy ne hagyjuk magunkat. Hallgatni bűn. Ahogy a költő 
mondja „vétkesek közt cinkos, aki néma.”(Babits)

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

Még hogy szakmai közélet?! Ugyan már... Jelenleg a szakmainak 
nevezett közélet, szinte nem csinál semmit. Jól elvan magában és 
köszöni szépen. Kicsit itt sütöget pecsenyét, kicsit ott. De egy nagy 
igazi húst nem tudna megsütni. Míg például megfigyelhető az or-
vostudományban, hogy a nőgyógyász nem kezd szakérteni agyse-
bészeti kérdéseket, addig a vendéglátást mindenki olyan egyszerű 
dolognak látja, éli meg, mintha mindent tudna róla. Pedig koránt 

sincs ez így. A vendéglátás, mint fogalom igenis nagyon összetett és szerteágazó dolog. 
Ami olyan mértékű felkészültséget is igénylő tevékenység, ahol nem elég a szóbeszéd-
ből kiragadott, akár hamis megtévesztő dolgokkal foglalkozni. Persze előfordulnak jó 
példák is, de ezek csak kis mértékben tudják felrázni az álmos szakmai közéletet. 
Először is meg kell értetni a szakmai közélettel, hogy nem Csipkerózsika, hanem egy 
tenni akaró „forradalmár”, majd egy „zászló” alá sorakozni és elindulni egy olyan úton 
közösen, ami mindenkiért szól és tesz.
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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. 

A szakmai közélet megtisztítása minden másnál sürgetőbb és 
fontosabb kérdés. Azonban nem lehet, és nem kell érdekharcokat 
vívni a közéleti szereplőivel, egyszerűen tisztességesen és elő-
remutatóan kell tenni a dolgunkat és a pozitív példa hatására, a 
szakma előbb-utóbb megtisztítja saját magát!

tuk kívül bárkinek is jó, ezért ez ellen biztos kell valamit tenni. A megoldást abban latom, 
hogy szorgalmazzunk egy Szakmai Szervezet felállítását, mely magára vállalná, és egyben 
rendbe tenné ezeket az áldatlan állapotokat!

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. 

Csak úgy lehet a szakma tücskét-bogarát kiirtani, ha politikától és 
önérdekek nélkül felállna egy szakmai szövetség, egy szervezet! A 
mai szövetségek NEM a szakmaiságot, illetve a benne dolgozók ér-
dekeit képviselik, hanem a saját maguk kitalált normákat erőltetik 
rá mindenkire! Így egy olyan ferde tükröt tartanak a világ fele, mely 
kizárólag az ő érdekeiket védi, képviseli! Nem hiszem, hogy ez raj-

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

tudni kell megújulni, azaz haladni kell a korral. 

Mindenképp beszélni kell erről a témáról. Egyre több az, vagy azok 
a személyek száma, akik csak „belecsöppentek a szakmába”, vagy 
önjelölt módon hozzáértőnek vallják magukat,és meg akarják,vagy 
meg is mondják, mi a jó, mire van szüksége a szakmának. Sajná-

lom azokat a kollegákat, akik ilyen vezetés mellet kénytelenek dolgozni. A megtisz-
tulásról: szerintem egyelőre nem kivitelezhető, vannak kedvező előrelépések, pozitív 
jelek, de a megoldáshoz egységesen kéne lépni. Nagyon remélem, hogy belátható időn 
belül a szakma kiszűri az olyan „vendéglátósokat” akik felelőtlenül, meggondolatlanul 
cselekednek, vagy nyilatkoznak a szakmáról, vagy szakmán belül. Az ilyeneknek, nincs 
helye köztünk.
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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.

Nem fog megtörténni! Mivel gyarlóak vagyunk, és emberből! Ki 
nőből, ki férfiból! Ez egy olyan szakma ahol, ha jól csinálod, lehet 
keresni, és jól élni belőle! És mi kell a háborúhoz, mi az a három 
dolog? Pénz, pénz, és megint csak pénz! Ez a világmozgató ereje. 
pontosan ezért, nem lehet megtisztítani a szakmai közéletünket! 

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

Mert az intelligens szakember megpróbál csöndesen félrehúzódni, az unintelligens pe-
dig tűzön-vízen át hangoztatja a saját igazát! Ez pedig csak a pénz minél több harácso-
lásáról szól! Itt lehet szakmaiságról beszélni, pro és kontra érvekkel, lehet új dolgokat 
kitalálni, de ha itt nem tudunk megegyezni, akkor felesleges rá energiát pocsékolni! Sok 
emberből hiányzik a nyers paraszti ész! Akinek van, az próbál jó lenni a társadalomhoz 
és a többiekhez! Végszónak csak annyit, hogy különös dolog a demokrácia!

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

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

téséhez pedig  sommeliert.  Ha ennyire figyelünk a részletekre, szomorú lenne, ha pont a 
felszolgálás, a kiszolgálás sínylené meg a változást. A szakmai közélet megtisztulásához 
nagyon sokat kell tennünk, de mindenekelőtt a jól képzett szakemberek, tradicionális ve-
zetők, tulajdonosok hozzáértése szükséges. Nagyon felhígult már a szakma, sokan nyitot-
tak éttermet olyanok, akik soha nem dolgoztak ezen a területen, így sok a hibás gondolat, 
a hibás ötlet a hogyan tovább-ot illetően. De pont a cikkben említett fórumoknak és a 
jól működő és hozzáértő szakmai szervezeteknek kell irányt mutatni. Nekik kell kiszűrni 
azokat a szakmát lejárató döntéseket, amiket a „betegesen profitorientált gondolkodásúak 
néhány ezer forintos haszonért cserébe” hoznának!

Arra a bizonyos kijelentésre, hogy szüntessük meg a felszolgáló kép-
zést, nem óhajtok reagálni. Talán csak annyit, hogy nem baj, ha az 
illető hozzá nem értő, miért csinál neki reklámot?
Hiszen, ha ez lenne a járható út, akkor nem fordítanának egyre na-
gyobb gondot arra, hogy külön koktélos legyen, hogy a kávé elké-
szítéséhez jól képzett baristákat alkalmazzanak, és a borok értékesí-



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

Megtisztítható e a szakmai közélet? Ma Magyarországon egy szűk 
érdekcsoport irányítja vendéglátást, aminek eljött az ideje, hogy 
leköszönjön és átadja a helyét egy olyan független szakmai stáb-
nak, akik valóban a problémákkal akarnak és tudnak foglalkozni. 
A vendéglátásban, akinek a szájából olyan elhangzik, hogy meg 

szüntetni egy szakmát az nem méltó, hogy képviselje a szakmát. Az ilyen kijelentések 
mellett nem lehet és nem szabad csendben elmenni, mert ez olyan cinizmus, ami már 
nem megengedhető a vendéglátással szemben. Kell egy új igazi érdekképviselet, ami a 
valós problémákkal foglalkozik és igazi megoldásokat keres. Ha hamarosan nem lesz 
változás, akkor a vendéglátás Magyarországon vendéglátás, mint szakma és hivatás le-
húzhatja a rolót, mert az utcáról bejövő képzetlenekre szeretnének alapozni a profit éhes 
gyors meggazdagodók. Eddig és ne tovább!
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2015. október 20.-án tartotta összejövetelét, az Oldalas Magazin megálmodója-, és főszer-
kesztőjeként már jól ismert Asztalos István fémjelezte Nemzeti Egység Klaszter. A rendez-
vényen, a legtöbb jelentős hazai vendéglátó szakmai szervezet képviseltette magát, és sokan 
eljöttek a vendéglátás területén tevékenykedő gazdálkodók közül is. Jelentős lépés, hogy ezút-
tal az iparági szakoktatás képviselői, beleértve magamat is, hivatalosak voltunk az eseményre.

Az összejövetel alkalmával, sor került a Nemzeti Egység Klaszter alapvető céljainak bemuta-
tására, amelyek a vendéglátás, és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek, úgy, mint a hazai 
mezőgazdaság és a termelők, a logisztikai ágazat, az oktatás, stb. felemelését célozzák.

A Klaszter alapítóinak szándéka, hogy az iparág speciális részterületeit érintő kérdések kap-
csán, szakmailag releváns munkacsoportokat hozzanak létre. A munkacsoportok feladata 
pedig, az adott területet (például az 
oktatást) érintő problémák feltárá-
sa, és megoldások, illetve javaslatok 
kidolgozása a mindenkori állami 
vezetés és döntéshozás számára.

„Senki sem érthet a vendéglátás 
minden egyes részterületéhez!”, 
mondta István, és ezzel a gondo-
lattal, magam is maximálisan egyet 
tudok érteni. Szintén azonosulni 
tudtam azon gondolatával, misze-
rint itt az ideje, hogy ne azon kese-
regjünk, mi az, amit nem lehet meg-
tenni a problémák kapcsán, eljött az 
idő, hogy összefogva, mindannyian 
azon dolgozzunk, amit megtehe-
tünk az iparág felemelésének érde-
kében! Mindezeket tovább erősítve 
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Nemzeti egység Klaszter

DÖME KONYHÁJA

Fotó: Kolbe Gábor



„Ha valamire mindenki azt mondja, 
hogy lehetetlen, akkor azzal érde-
mes foglalkozni!”

A magam részéről tisztelem a múlt 
gasztronómiáját, és annak mestere-
it, és ugyanígy érzek a jelenkor, sok-
szor jövőt idéző konyhaművészeté-
nek és annak művelőinek kapcsán. 
A gyűlésen megnevezett célok el-
érésén túl, pont ezen nézetem miatt 
nem maradnék ki ebből a kezdemé-
nyezésből, a világért sem. Tehát jó 
magam biztosan ott leszek a követ-
kező összejövetelen is, aztán pedig 
jöjjön, aminek jönnie kell.

 Döme
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nem félt kimondani azt sem, hogy mindehhez „Nem kell szeretnünk egymást!” Miért? Egy-
szerűen azért, mert nem ez a fontos.

A fontos az volna, hogy a Klaszteren keresztül eljussunk oda, hogy a mindenkori állami ve-
zetés ne hozhasson a vendéglátó iparágat érintően alapvetően elhibázott döntéseket, amelyek  
sokszor euro milliárdokat emésztenek fel teljesen feleslegesen, továbbá elérjük az iparágban 
dolgozók, a munkaadók, az oktatásban résztvevők, és a kapcsolódó iparágak szereplőinek elé-
gedettségét. Elérjük, hogy a meghatározott minőségi kritériumoknak megfelelő magyar áruk 
helyzetbe kerülhessenek, és mindezek által ne csak a hazai gazdaság mutatói, hanem hazánk 
vendéglátása is nemzetközi megbecsülésre tehessen szert.

A célok többsége tiszta, a módszertan is kidolgozott, a szakemberek rendelkezésre állnak. 
Amennyiben a meghatározott célok nem változnak meg félidőben, és persze, ha van szabad 
kapacitása a szakembereknek, úgy a kérdés csak az, hogy vajon hányan képesek felülemel-
kedni saját egójukon, és ahelyett, hogy másokat szidnának, hányan lesznek képesek szakmai 
ismereteiket és munkájukat a köz számára és hasznára önzetlenül felajánlani.

A magam részéről roppant mód kíváncsi vagyok a megjelent szakmai szervezetek véleményé-
re és esetleges szerepvállalására. Ha jól gondolom, nem sokat kell majd várnom az állásfogla-
lásokra :)

Nemrégiben olvastam egy bölcseletet a siker kapcsán, amely így szólt:

Fotó: Kolbe Gábor
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Olajozott gasztronómia

 Szinte megbecsülhetetlen az a mennyiség, amennyi étolajat elhasználunk a magyar 
éttermek, közétkeztetési konyhák és háztartások konyháján. Bár a magyar konyhamű-
vészet hagyományaiban a zsír (a török kor óta elsősorban a sertészsír) vert gyökeret, a 
XX. század második felének trendjei (a bő zsiradékban történő sütés és az egészséges 
életmód vélelmezett előnyei) bő teret hagytak a sütőolajak előretörésének.

 Az olajak gasztronómia felhasználása ugyanakkor nem új keletű, hiszen az ókori kultúrákban, 
a görög és római civilizációkban is használták ezeket, amint erről az első ránk maradt írásos „re-
ceptkönyv”, Apicius műve is (Reconquindaria) tanúskodik. Ugyanakkor tény az is, hogy ekkoriban 
az olívaolaj vezette a slágerlistát, a ma legelterjedtebb étolaj, a napraforgóból nyert változat csak a 
XVIII-XIX. században került előtérbe, miután az „alapanyagot”, a napraforgót a spanyol felfedezők 
és gyarmatosítók elhozták Európába..

 Meglepő lehet talán, hogy a sajtolt napraforgó olaj tömeges elterjedését az orosz ortodox egy-
háznak köszönhetjük. Az 1800-as évek első harmadában ugyanis a pópák igen terjedelmes listát 
állítottak össze a böjt idején tilalmas élelmi-
szerekből, márpedig ezek között szerepelt a 
vaj és a zsír is. A napraforgó ekkoriban új 
növényként jelentkezett Európa mezőgaz-
daságában és a leleményes orosz muzsikok 
hamar rájöttek, hogy megfelelő ismeretek 
hiányában az „atyák” ezt egyszerűen elfelej-
tették indexre tenni... További érdekesség, 
hogy ezt követően az étolajat orosz emig-
ránsok „exportálták” vissza az amerikai 
kontinensre, ahonnan a napraforgó, mint 
növény eredetileg származott.

 „Az ételek bő olajban történő kisütése 
nem magyar találmány, a rántott hús már 
a bizánciak asztalán is fel-feltűnt, a mórok 
közvetítésével jutott el az Ibériai-félsziget-
re, ahol az úgynevezett Andalúz szeletet a 
betolakodók kiűzése után is szívesen ették” 
- mondja Bogó Attila, a ,Fusion’ márkájú 
sütőolajainak kizárólagos magyaroszági 
disztribútora, a győri székhelyű Start 
Assistance Kft. területi képviselője. - Innen 
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került a reneszánsz fényűzés jegyében Itáliába, majd landolt a legendás Wiener Snitzel-ként az oszt-
rák konyhákon, ezen keresztül pedig (hála a monarchia multikulturális jellegének) a magyar gasztro-
nómiában.  A bő sertészsírban történő sütést a XX. század második felében váltotta fel a sütőolaj, és 
a fritőz-technológia elterjedésével szinte egyeduralkodóvá vált Európában, a fejlettebb konyhatech-
nológiát képviselő területeken a háztartásokban is.

 Az amerikából érkező gyorséttermi hálózatok térnyerése aztán elképesztő mennyiségű sütőolaj 
fehasználását vonta maga után, először Amerikában, majd Európában is sokszorosára emelkedett az 
igény. Magyarországon napjainkban 110 ezer tonnára tehető az éves felhasználás, ennek ötöde marad 
a nyakunkon „fáradt olaj” jeligére. Ugyanakkor a hazánkban egyre növekvő igény és az étteremtu-
lajdonosok az ésszerűség határain túlmutató költséghatékonysági törekvése nyomán egyre szélesebb 
körben terjedt el a gyenge minőségű, olcsó olaj használata, amihez párosul annak „túlhasználata”. Ez 
nem csak kétséges gasztronómiai végterméket eredményez, de sok esetben kifejezetten egészségká-
rosító hatású, úgy az olajjal dolgozó konyhai személyzet, mint az olajban kisütött ételek fogyasztói 
számára.

 „Sokszor találkozunk azzal az érveléssel, hogy a vendéglátóhelyek tulajdonosai nem engedhetik 
meg maguknak, hogy jó minőségű, kifejezetten az ő számukra fejlesztett sütőolajat vásároljanak” – 
teszi hozzá Bogó Attila. - Nyilvánvaló, hogy a ‚Fusion’ sütőolajak nem tudják, nem is akarják felven-
ni a versenyt az ÁFA-labirintusban sokáig bujkáló, majd verhetetlen áron a boltok polcaira kerülő 
‚versenytársakkal’. Ugyanakkor szerencsére egyre többen ismerik fel, hogy ha egy kicsit a dolgok 
mögé néznek, könnyen előfordulhat, hogy a drágább,  nem is drágább, hiszen nem az az olcsó amiért 
kevesebbet fizetünk, viszont rengeteget használunk! Nézzünk meg egy hónapot, számoljunk és tiszta 

képet kapunk.

 A Start Assistance Kft. hatodik eszten-
deje forgalmazza  a Fusion olajokat a magyar 
piacon és partnerei között olyan éttermek 
ismerték fel már az előbbi tézis igazságát, 
mint a Robinson, a Gundel, a Velence Resort 
Spa vagy az etyeki Rókusfalvy Fogadó. A 
‚Fusion’ családba tartozó sütőolajok minden 
olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek 
alkalmassá teszik a gyorséttermektől a fine-
dining vendéglátóhelyekig az alkalmazását. 
A sütéshez optimalizált, kifejezetten olaj-
sütőkhöz kifejlesztett, hosszú élettartamú 
növényi olajok palettája felkínálja a lehető-
séget, hogy kiválaszthassuk a készétel mi-
nősége és a gazdaságosság szempontjából, 
az egyedi igényeknek legmegfelelőbb típust. 
Mert bármilyen meglepő, a „milyen legyen” 
kérdésre nem a „hát a legolcsóbb!” az egyet-
len kielégítő és elfogadható válasz. (X)

(Folytatjuk)
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Az ezerarcú kel... 

 
 Talán az egyik legméltatlanabbul mellőzött hazai zöldségünk a kel. Meglehet, csak 
azért, mert gasztronómiai megközelítésével legtöbben először az óvodák, iskolák 
menzáin találkozhattunk vele és ez az első találkozás – valljuk be – nem tartozott a 
szerelem első látásra (ízlelésre) kategóriába...

rögök már a fodros kelhez igen hasonlatos zöldséget termesztettek tudatosan, a római leírások – így Pli-
nius első századból ránk maradt művei – már többféle típusát különböztetik meg. Az ókori Itáliában már 
kifejezett kult-zöldségnek számított, a ma ismert kelhez talán legközelebb az általuk Kumai-káposztának 
nevezett változat állt. Egyes területeken savoyai káposztának (vagy olasz káposztának) nevezik, mert a 
középkori Európának ezen a részén vált először tömegesen ismertté és kedveltté.

 A magyar konyhában meglehetősen későn, a XVII. század környékén szerzett létjogosultságot, az 
első, összefoglaló igényű rendszerező műben, a Lippay János egyetemi tanár által összeállított A Posoni 
kert című háromkötetes mű második részében (Veteményes kert) már szerepel. „Zöld, a levele fodor, aki 
jóféle, főben megyen, mint a másféle de nem olyan tömött és kemény belől, hanem szép sárga és gyen-
gébb a másiknál” – írja Lippay, a „másféle” alatt nyilván a hagyományos káposztát értve. 
 
 Czifray etalonnak tekintett szakácskönyvében valószínűleg szabaudiai káposzta néven szerepelteti. 
Nagyjából ebben az időben szerzett polgárjogot a fodros kel Magyarországon – az akkoriban betelepült 
bolgárkertészek jóvoltából. Ma használatos magyar neve feltehetően az angol kale vagy cole átvételéből 

A ZÖLDSÉGEKRŐL

 Pedig – ha jól van elkészítve – a kel és a 
kelkáposzta a gasztronómia egyik gyöngy-
szeme lehetne. Hiszen Európa egyes terüle-
tein kifejezetten kult-zöldség, a káposztával 
egyetemben. De egy pillanatra álljunk meg 
már az elején! Kel, vagy kelkáposzta?

 Mint számtalan zöldség esetében, az 
elnevezések zűrzavarát az okozza, hogy a 
történelmi időkben nem ismerték a növény 
mai, nemesített változatait, hanem csak an-
nak vadon termő ősét. Nagyjából így volt ez 
a kellel is. A vad-kel a Mediterráneumban 
őshonos, meglehetősen régen ismert és a ku-
tatók szerint szinte valamennyi káposztaféle 
kiindulópontjának tekinthető. A kőkorszak 
emberének ránk maradt emlékei szerint már 
ők is gyakori fogyasztói voltak. Az antik gö-
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származhat. A XIX-XX. századi polgári konyhákon már kel néven szerepel, a múlt század első harma-
dának népszerű receptgyűjteményében, az Ínyesmester szakácskönyvében a kelkáposzta főzelék mellett 
olyan egzotikus kreációk is helyet kaptak, mint a kelkáposzta gesztenyével, a rántott kel, kelsaláta vagy 
a kelgombóc. Ez utóbbi esetében „Félkiló sós vízben megfőzött és egészen apróra vagdalt, vagy átpasz-
szírozott  kelkáposztát összevegyítünk 2 tejbeáztatott, átpasszírozott zsemlyével, 2 egész tojással, 10 deka 
habosra kevert vajjal. Megsózzuk, megborsozzuk. Nedves szalvétába öntve ½ óráig főzzük sós vízben. 
Forró vajjal leöntve, pirított zsemlyemorzsával hintve tálaljuk.”

 Hogy népszerűsége nem közelítette a fejes káposztáét, okozhatta, hogy a kelkáposzta nem savanyít-
ható, ezért az eltarthatósága sokkal rosszabb annál. Hatvan évvel ezelőtt még 3000 hektáron termesztették 
a kelkáposztát Magyarországon, de a kulináris népszerűségének háttérbe szorulásával ez ma már alig 
több, mint 500 hektár. Pedig a növényi rostok mellett  A-, C-, E-, K- és B6-vitaminban, mangánban, vas-
ban, kalciumban, rézben és káliumban gazdag alapanyag. 

 Napjaink gasztronómiájában elsősorban a kelbimbó (bimbós kel) kap jelentősebb szerepet. Ezt sok 
helyen brüsszeli káposztának nevezik, hiszen a XIX. században Belgiumban nemesítették, Magyarorszá-
gon pedig csak a múlt század 70-es, de inkább 80-as éveiben lett ismert annak ellenére, hogy már a II. 
világháború utáni első években megkezdődött a termelése. Mára a nemzetközi topgasztronómia egyik 
kedvelt zöldségévé vált.

 A Larousse gasztronómiai lexikon 
szerint „forrásban lévő vízben megfőzve 
(blansírozás után), mindenek előtt hú-
sok kísérőjeként szolgál, (vajasan, tejszí-
nesen, vagy fehér mártással), de készítik 
csőben sütve és püréként is. Megpárol-
va szalonnadarabkákkal és gesztenyével 
keverik össze. Hidegen is felszolgálha-
tó salátaként. Elmaradhatatlan eleme a 
brüsszeli és a brabanti köretnek.”

 A szakirodalom szerint kiváló mé-
regtelenítő és gyulladáscsökkentő hatá-
sa is kiemelkedő. Jótékony hatásait úgy 
tarthatjuk meg, ha kevés vízben, fedő 
alatt pároljuk puhára. Ha túlpároljuk 
(5-6 percnél ne tovább), a konyhában 
terjengő kénes illat figyelmeztet a hibá-
ra. Ha nem rontottuk el, akkor ízesítsük 
kakukkfűvel, szerecsendióval, borssal 
vagy mustárral.

 Szezonja az őszi időszakban kezdő-
dik, és a vitaminszegény hónapokban 
végig kitűnő lehetőseget ad arra, hogy 
friss zöldséggel csillapítsuk a szerveze-
tünk vitaminigényeit.
             

         - Kolbe Gábor -
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Őshonos

 A debreceni „páratlan”

 Természetesen debreceni páros…
de hogy mitől „páratlan” a debrece-
ni ? Talán attól, hogy amikor otthon 
megpároltad (nem véletlenül írtam!), 
és beleszúrod a villát, akkor eszedbe 
jut a hentes, ahová gyerekkorodba vitt 
el édesapád, ahol a vásárlás után ette-
tek egy roppanós debrecenit, bár még 
föl sem érted a pultot, de az alsó polcra 
kaptál papírtálcán egy kolbászt, mus-
tárral, fehérkenyérrel. Fröccsent a sűrű 
zsírja, amit aztán letöröltél a szádról a 
kenyérrel, és a papírtálcáról is föltun-
koltad a maradékát…
 Hogyan született meg ez a kolbász, 
amit aztán az egész világ megismert ?
 Nézzük, a debreceni történetét.
 A debrecenit először a 19.sz. első 
felében említik az írások. Ekkoriban 
jellemzően marhahúsból készítették, 
hiszen ez volt inkább hozzáférhetőbb, 
sőt a kóser változatát a debreceni városi 
zsidóság is fogyasztotta. A 19.sz. máso-
dik felétől terjedt el a sertés-, és marha-
hús keverékéből készült változat. 
 Érdekességként megemlíthetjük, hogy az 1920-as években a debreceni Bőde család, amely híres 
hentes dinasztia, meghívást kapott a párizsi Kézműves Világkiállításra. Ide egy olyan, saját készítésű 
kolbásszal készültek (természetesen a debreceni párossal), amely Debrecenben már ismert és igen 
közkedvelt volt. A páros kolbászt a kiállításon külön díjjal jutalmazták. 
1929-ben kiadták a „Finom hentesáruk könyve”-t, May János Nyomdai Műintézet Rt. gondo-
zásában. A könyvet szerkesztette : Bittner János, hentesmester, kormányfőtanácsos, a Budapesti 
Hentesipartestület elnöke, felsőházi tag. Ebben a könyvben a „valódi debreceni kolbász” címszó 
alatt a következőket találjuk : ehhez a világhírű kolbászhoz fiatal magyar sertések húsa szükséges, 
mégpedig nemcsak az apró, úgynevezett kolbászhús hanem az egész, húsos részek amiket késsel – 
semmiképpen sem darálóval – babszem nagyságúra kell összevágni. A fűszerezése : só, fehérbors, 

Fotó: Mork vagy hu
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édes paprika, majoránna, fokhagyma és kálisalétrom. Mindezt összekeverve sertés vékonybélbe 
töltjük, lepározzuk és szellős, hűvös helyen egy napig hagyjuk leszáradni, majd hideg füstön pirosra 
füstöljük.
 A technológia nyilván megváltozott az elkövetkezendő évtizedekben, modern gépek segítik a 
nagyüzemi gyártást. A Húsipari Kézikönyv szerint, már gondosan kiválogatott sertés-, és marhahús 
szükséges a debreceni gyártásához. Ahhoz, hogy a megfelelő végeredményt kapjuk, nem csak a hús 
minőségére kell odafigyelni, hanem a folyamatok megfelelő, egymás utáni rendjére. Amikor keve-
rőben készül a töltelék, akkor a  húspéphez először a fűszerkeveréket adják hozzá, majd a marha-, 
a sertéshúst és végül az ipari szalonnát. Amennyiben kutterrel dolgoznak, a sorrend megváltozik 
(húspép, fűszer, marhahús és a végén egyszerre a sertéshús a szalonnával). A fűszereket tekintve 
pedig kerül bele bors, fokhagyma, koriander, köménymag, paprika, szekfűbors. Az elkészült kolbá-
szokat pedig 80 C-on füstölik, és levegőn hűtik.
 A fentiek alapján láthatjuk, hogy a jó debreceni készülhet  sertésből, marhából vagy ezek ke-
verékéből. Azért jó, ha marhahús is kerül a keverékbe, mert ez felfogja a sertészsírt, megtartja a 
sertéshús ízét zamatát.
 A  termék jellemzője még az átmérője, mely 30-34 mm és hossza ami 12 cm.
Ne legyen túl zsíros vagy száraz, de legyen roppanós és szaftos.
 Az elején említettem a párolást…hogy miért ? Így élvezhetőbbek az ízek, hiszen nem „öntjük” 
ki a főzővízzel együtt a fűszereket, hanem a párolás miatt ezek benne maradnak a kolbászban.
Lám, ennek az aprócska kis kolbásznak  mekkora múltja van és mivel már belépett a hungarikumok 
sorába ezért reméljük a jövője is biztosított. Irány a hentes !!

Fotó: debmedia
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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 elkezdte kidolgozni a stratégiai nyilatkozat végleges 
verzióját. 

Kövesd figyelemmel munkásságunkat: 
www.oldalasmagazin.hu 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

Meg lesz végre az egység? 
 Mára már azt gondo-
lom köztudott, hogy elkezdtük a 
vendéglátóipari paletta minden sze-
replőjét összefogni, melyet a Nemzeti 
Egység Klaszterrel, mint ernyőszer-
vezettel képzelünk el. A szakma be-
fogadó készsége, az elmúlt időkhöz 
képest roppant módon pozitívnak 
mondható, még annak ellenére is, 
hogy vannak, akik már most támad-
ják a kezdeményezésünket. A „tá-
madások” általában olyan helyekről, 
azon emberektől indultak, akik iga-
zából arra sem vették a fáradtságot, 
hogy megkeresésemkor, legalább 
a lényegét meghallgassák az ösz-
szefogásnak, vagy megtudják, hogy 
miről van szó. Azt gondolom, hogy 
vezetőként ilyen hibát nem lehet el-

követni, mert megértem én, hogy 
féltik a pozícióikat, de könyörgöm, 
az információ ingyen van. Nemleges 
válasz a megbeszélés után is adható! 
A magam nevében éppen oda sze-
retnék eljutni, hogy a vezetők a po-
zícióikkal ne a személyes érdekeiket 
nézzék elsősorban. Igenis az járjon 
kötelességekkel, hiszen, hogy hozhat 
valaki felelős döntést a tagság nevé-
ben olyanról, amit nem hajlandó 
meghallgatni?! Ezt, ne nekem, ha-
nem a tagságuknak válaszolják meg! 
Én bízom az összefogás erejében, és 
abban, hogy később azok sem ma-
radhatnak ki abból, akik jelenleg ki-
zárják onnan magukat! 

/AI/

H
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  Rövid az élet:

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!

TOKAJ SPIRIT

Feketeribizli
Pálinka

www.tokajilikor.hu

A pálinka selymes ízének kö-
szönhetően úgy csúszik, ahogy 
az érett feketeribizli szemek gu-

rulnak a nyári pázsiton. 



 

Veres Csilla: Őszi susogó

Érett szilva 

mind lepotyog,

kondérokban 

lekvár rotyog,

Gyengül a nap 

sárga fénye,

elszárad a levél széle.

 

Kiégett sok rigó-torok,

csordulnak az őszi borok,

lehullik a mogyoró,

szól az őszi susogó.

 Tarbay Ede: Ősz- anyó

Kontyos-kendős 

Ősz- anyó

söpröget a kertben,

vörös-arany falevél

ripeg-ropog, zörren.

Reggel-este ruhát mos,

csupa gőz az erdő,

mosókonyha a világ,

a völgy mosóteknő.

 

Ence- Bence, kiskemence,

kis medence a Velence.

Ne búsuljunk semmit 

Vince,

tele van az icce- pince.

/magyar népköltés/

Minek az új?
Ha a régi MegbízHatóbb!

- rendekné Olga rOvata -

A Fakopáncs

 Amint egy növényt ki-
emelünk a sok közül, egy lavi-
nát indítunk el. Nincs ez más-
ként az állatok esetében sem, 
csak ott még drámaiabb a hely-
zet. Nem múlik el úgy év, hogy 
kétszer-háromszor ne halla-
nánk arról, micsoda öröm ért 
egy-egy állatkertet, mert fog-
ságban született egy ritka állat. 
Tegyük túl magunkat a bravúr 
feletti örvendezésen és gondol-
kodjunk el: mi vezetett odáig, 
hogy örülünk annak, ha állata-
ink vadasparkok védett lakóivá 
lesznek, mi késztet örömre, ha a 
fentieket halljuk a Híradóban?

Nem szívesen találkoznék egy 
őskori dinoszaurusszal az ut-
cánkban reggel, amikor kilé-
pek a kapunkon, de azt sem 
venném szívesen, ha az uno-
kám már csak kitömve, vagy 
Vadasparkok lakóiként láthat-
na Nagy fakopáncsot. Még volt 
szerencsém megmutatni a kis-
gyerekemnek a nyáron, amint 
morzézott a szomszéd diófáján, 
vagy a Rozsdafarkúakat, akik a 
kecsesen hajló Pillangóvirágo-
kat tisztelték meg azzal, hogy 
magvait kicsipegették (már a 
kert végében találkoztam segítő 
munkájuk nyomával, ott kelt ki 
a mag).

-Rendekné Olgi-

Rigmusok:
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Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et! - Hogy hívják a 

kínai tűzoltót?

- ???

- Telefonon!

Két rendőr beszélget:
- Képzeld, tegnap találtam egy 

négylevelű lóherét!
- És szerencséd lett?

- Naná! Ma is találtam egyet!

Két kiscica beszélget a kínai 
étterem előtt:

- Te mi leszel, ha nagy leszel?
- Pekingi kacsa.- Hol nyaraltok az idén?

- Egy spanyolországi 
fürdőhelyen, San Juanban.

- Nem San Juanban, hanem San 
Huanban, mert a spanyolok a 

j-t h-nak ejtik! 
- És mikor indultok?

- Húniusban vagy húlius elején.

Közúti ellenőrzéskor igazoltatja a rendőr a jó tündért, aki így 

szól hozzá:

- Rendőr, a lelked mélyén jó ember vagy. Teljesítem három

 kívánságodat! Mit kérsz?

- Személyit, jogosítványt, forgalmi engedélyt!

Az etióp kifog egy aranyhalat 
a tóból, mire az megszólal:

- Teljesítem egy kívánságodat, 
kérj bármit!

- Jó! - mondja az etióp. 
- Legyen benned minél 

kevesebb szálka!

A hónap vicce:

- Hány birkája van bácsikám? - kérdi egy fickó 

a birkapásztort.

- 6724.

- Hú, ez nagyon sok. Van valami trükkje a 

számolásnál?

- Hogyne volna! Megszámolom a lábakat, és 

elosztom néggyel.

- Hogy nevezik az operettszín-
házban az utcalányt?

-???
- Járdáskirálynő.

Vidéki vendéglőben:
- Cigánypecsenye van?

- Van, de akkor zene nincs...

- Mit mond a 
fogyókúrázó zebranő?

- ???
- Vigyáznom kell a 

vonalaimra.
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November 1.
MINDENSZENTEK

November 2.
HALOTTAK NAPJA

November 3.
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA

November 10.
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI VILÁGNAP

November 13.
A MAGYAR SZENTEK EMLÉKNAPJA

November 27.
VÉRADÓK NAPJA

November 29.
A PALESZTIN SZOLIDARÍTÁS NEMZETKÖZI NAPJA

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. 12. 01. 
LAPZÁRTA: 2015. 11. 15.
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www.csintex.hu 

Dániel pince
Avant
2008

Természetesség. Fa, tégla, és lösz az 
ízképző környezet. Fehérre meszelt 
fal, nyitott erjesztés, rozsdafarkú az 
eresz alatt. Hagyjuk a bort úgy meg-
születni, ahogy akar. Csodaszerek nél-

küli öröm bábái vagyunk.

www.danielpince.hu 

Fo
tó

: B
or

-b
ol

t



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:
„Egy nép, amely jobban értékeli a privilégiumait az elveinél, 

hamar elveszti mind a kettőt.”

(Dwight D. Eisenhower)

November 1.
MINDENSZENTEK

November 2.
HALOTTAK NAPJA

November 3.
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA

November 10.
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI VILÁGNAP

November 13.
A MAGYAR SZENTEK EMLÉKNAPJA

November 27.
VÉRADÓK NAPJA

November 29.
A PALESZTIN SZOLIDARÍTÁS NEMZETKÖZI NAPJA
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ŐSZUTÓ, SZENT ANDRÁS 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 


