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Hamarosan vége a decembernek, és az évnek. Előtte azonban minden elcsendesül, amikor is mindenki kipihenheti
az éves fáradalmait. Pihenés
közben mindenki értékelheti
az elmúlt esztendőt, hogy aztán újult erővel vágjon bele az
előttünk álló évbe, tervei megvalósításába, fogadalmai betartásába. Ezúton is kívánom
mindenkinek, hogy legyen
sikeres, boldog és hatékony az
újesztendő! Magunknak pedig
kívánom, hogy továbbra is minél többen olvassatok minket!
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Légy részese és használd ki a lehetőséget, küldj Te is kérdést a „Nagylátószög” című rovatunkba, hogy azt szakértőink megválaszolhassák! E-mail: info@oldalasmagazin.hu
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Játék

www.fusionolaj.hu I www.facebook.com/frituolaj

Előző havi nyertesünk, Tóthné Bartók Edit kalocsai olvasónk! Nyreményéhez ezúton is gratulálunk!

Melyik az igaz? A Fusion olaj...
A: GAZDASÁGOS
B: VESZTESÉGES
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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Stiller Tamás rovata

Hozzávalók:
4 személyre
30 dkg vecsési káposzta
1 fej hagyma
3 kanál cukor
vaj
4-5 db burgonya
1 db hátsó csülök

Káposztás rakott csülök recept
1., Kb. 30 dkg vecsési káposztát egy apróra vágott fej hagymával és 3 kanál cukorral vajon megpárolok. Ezzel bélelem ki a tepsi alját.
2., 4-5 darab főtt burgonyát karikázok rá, majd elrendezem rajta a szeletekre vágott csülköt. Ezután dobókocka méretűre vágott lecsókolbász-réteg következik.
3., 200 fokos sütőben addig sütöm, amíg a kolbász leve el nem éri a káposztát.
Tálaláskor tejföllel öntözöm meg és apróra vágott magyar édes paprikával, snidlinggel magyarosítom az ételt.

lecsó kolbász

Jó étvágyat kívánunk hozzá!
A recept Stiller Tamás tollából származik és elérhető a www.schef.hu honlapon is.
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Jegyzet

Gasztronauta:

Séfek a Sous-Vide-ról: Asztalos István
Egy nagyon régóta, lassan egy évtizede
tartó munka derekán úgy gondoltam
éppen itt az ideje megkérdezni a Séfeket, szakácsokat, oktatókat, magánembereket arról, hogyan tudták hasznosítani a tanultakat, vagy kihasználni a
sous-vide gépek precizitását.
Karácsonyi számunkban riportalanyunk Asztalos István, az Oldalas
magazin főszerkesztője, a NEK elnöke

Képünkön: Asztalos István
6.oldal

Érdekes, hogy eddig még sohasem találkoztunk személyesen, mégis úgy érzem,
régóta ismerjük egymást hosszas baráti beszélgetéseink pedig meggyőztek arról, hogy
nem tagadod meg a fejlődést, csupán nem szeretnél senkit sem kizárni belőle, legyen az
szakmai bal, vagy jobb oldal.
Ilyen az, amikor akasztják a hóhért! De valóban megleptél, senki nem fogja elhinni, de ez tényleg nem egy előre lebeszélt interjú. Hogy a kérdésedre is válaszoljak: igen, jól látod, én hiszem, hogy a
gasztronómia több, sokkal szélesebb, mint azt sokan
hiszik. Nem tudom elfogadni, ha valaki azt mondja,
csak az a jó vonal, amit ő képvisel, viszont ez ugyanúgy igaz az ellenkező oldalra is. A gasztronómiánkat véleményem szerint kerek egészként kell(ene),
hogy kezeljük.
Az elhivatottságodat mindenki jól ismeri a környezetedben és a szakmában is, de
mint magánembert jóval kevesebben ismernek. Befolyásolnak Téged a környezetedben
élő szeretteid?
A magánéletem viszonylagosan beszűkült,
ugyanis azt gondolom, hogy a karrierem most
mindennél fontosabb. Szerencsére a családom, a
barátaim és a szűkebb értelemben vett ismerőseim
ehhez mindenben partnerek. Nem mondom, hogy
eleinte nem voltak komoly vitáink, szerintük túl sok
energiát fektettem bele az egészbe, míg ellentételezést mindezért nem, vagy csak nagyon jelképesen
kaptam. Szerencsére, az eredményeket látva mára
mindez már nem téma, de jó tudni, hogy ott vannak mögöttem és biztosan számíthatok rájuk. Biztos
háttér nélkül mindez nem lenne kivitelezhető!
© 2015 www.oldalasmagazin.hu

Amikor elmeséled újra meg újra, hogy
a Nemzeti Egység Klaszter (NEK) egy teljesen független szakmai ernyőszervezet, ami
majd összehozza az ellentétes érdekű szakmai képviselőket, rajtuk keresztül pedig
a szervezetek tagjait, ezt el is hiszed, vagy
álomszerű a megközelítés?
Nézd, azt gondolom, hogy a szakma mára
eljutott arra a pontra, amikor mindenki saját bőrén érzi a változás szükségét. Abban is megegyezhetünk, hogy a szakmából, éppen annak szépsége
kezd kiveszni, ezért mindenképpen kell valami változás. Az érdekérvényesítés, éppen az elaprózottság
miatt szinte nem létezik, ezért mindenképpen az
összefogást kell szorgalmazni. Ez pedig mára már
nem csak álom, hanem valóság, és nagyon hosszú
idő után, talán az egyetlen lehetőség a mocsárból
történő kikecmergésre. Azok, akik elutasítják az
összefogás létjogosultságát, éveket, évtizedeket kaptak, és ma már nyugodtan kijelenthetjük: az egyéniés kiscsoportos érdekek erőltetésétől tapodtat nem

mozdult előre a szakma. Megbuktak. Van egy okos
mondás, mely szerint „A problémákat nem tudjuk
azzal a gondolkodásmóddal megoldani, mint amivel létre hoztuk azokat!” Einstein mondta, és bár
én nem mérem magam egy zsenihez, de eszerint
gondolkodom. Talán éppen emiatt sikerült a szervezeteket leültetnem és beszerveznem a munkába.
Tudod jól, egyetlen szervezet tagja
sem vagyok, csak pártfogója, viszont minden
jó szándékú és előrevivő szakmai kezdeményezés mögé odaállok. A hulladék érdekszervezeteket pedig arrogánsan bojkottálom. Ebben szerintem egyetértünk, de Te
mennyire vagy vehemens a témát illető kérdésekben?
Azt gondolom, hogy a szakmában mindenkinek helye van, még akkor is, ha nem feltétlen kedveljük egymást. Legyen az jó, kiváló, vagy kevésbé
jó, esetleg gyenge szakember, érte is, az ő érdekében
is harcolni kell. Kinek-kinek másra van szüksége a
fejlődéshez! Azt viszont
fenntartom, hogy a
szakmai érdekérvényesítés annak legyen a
kiváltsága, aki tényleg
tenni akar, és valóban
van rálátása az adott témára.
István,
Te
merre
munkálkodtál,
mielőtt
az újságírásra és a
szakmai érdekképviseletek megteremtése mellett tetted
le a voksot?
Az én alapszakmám a szakács, tanuló
Szabadszálláson voltam
a Nimród vadvendég-
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lőben, ahol azt gondolom, az akkori korhoz viszonyítva jó képzést kaptam. Tanulóéveim után felköltöztem Budapestre, ahol is megfordultam akkor top
kategóriába tartozó helyeken, mint a Tsaikovszkij
étterem. De ugyanúgy dolgoztam pizzériában, kifőzdében is, mert tényleg érdekelt a szakmának ez
a területe is. Sohasem az volt a szempont, mennyire
puccos a hely, sokkal inkább a kihívás, a tanulni vágyás, és az új hely „meghódítása!” Ez általában csak
addig tartott, míg nem ismertem ki magam, utána
keresve az újat, azonnal továbbléptem. Sok év telt
így el, majd néhány helyen már konyhafőnök lettem, ilyen volt például a Hotel Hold is, amely a mai
Hotel President. Azután magam is szembesültem a
szakmai érdekvédelem hiányával (volt, hogy nem
fizettek ki, sok helyen ingyen próbanapoztattak,
voltak, akik 10 ember helyett két emberrel akarták

megoldani a feladatot), így elhatároztam, ezzel kezdeni kellene valamit. Először egy tévéműsort kezdtünk forgatni egy helyi, térségi televízióval, akiknek
ezért a mai napig hálás vagyok. Végül egy kéztörést
követően született meg a műsor hírleveleként kigondolt, de mára már Oldalas magazinként ismert
online magazinunk.
Azt is megtudhatjuk Tőled, hogy
konkrétan melyek azok az új konyhatechnológiai eszközök, melyeket kipróbáltad,
használtad, esetleg nélkülözhetetlenné
váltak számodra? Szerves része volt a konyhánknak a konfitálás, vagy a Sous-vide, illetve a sparhelt és a kemence?
Amikor komolyra fordult a magazin története, a szakmai karrieremet elengedtem. Döntenem

http://sousvidechef.
hu/hu/szoveg/
csomagajanlatok/64
8.oldal
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kellett, hogy merre tovább? De, hogy a kérdésedre
is válaszoljak, a libacombot már az én nagyanyám
is konfitálta, igaz, ő nem tudta, hogy azt teszi, meg
nem is így hívta, de ez már egy létező dolog volt.
Ezt én is használtam munkám során. A Sous-videolást – emlékszem – többek között Lipher Tomiék
és Kerekes Sanyiék által ismertem meg, mikor a
Borköltők Társasága nevű helyen vacsorát szerveztünk. Ez egy igazi, felszabadult „örömfőzés” volt.
Egy felajánlott kecskéből kellett kitalálni „valamit”,
amit aztán a vendégekkel együtt elfogyasztottunk.
Azt gondolom, nagyon nagy dolog volt ez akkoriban. (Csak az érdekesség kedvéért: tudtommal a
SÉFAsztal ez után, úgy 2-3 évvel később született
meg.)

Start Assistance Kft.
www.fusionolaj.hu
www.facebook.com/frituolaj
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Mennyire tudtad elfogadtatni a vendégkörrel, családoddal azt a tényt, hogy
ha törik, ha szakad, megváltoztatod a világot szakmai szemszögből, mert Te többre
vágysz?
Nem volt egyszerű. Bár nem azt akartam
elfogadtatni velük, hogy megváltoztatom a világot,
mert a mai napig nem ezt gondolom. Inkább csak
azt éreztem, hogy meg kell tennem azt, amire képes
vagyok, még akkor is, ha ez nem lesz egyszerű. És
mindezt azért, mert egyszerűen így érzem magam
jól! Motivál a kihívás és a pezsgés…
Mennyire mélyről jöttél szakmailag,
mennyire nyílt ki a szemed az idők során, és
az egyre több szakmai ismeretség folyamán?
Bár folyamatosan elégedetlen vagyok a teljesítményemmel,
ugyanakkor kunszentmiklósi gyerek vagyok. Akik tudják, ez mit jelent, talán nem annyira csodálkoznak, hogy bármiféle hátszél, vagy
ismertség nélkül eljutottam valahová. Manapság már nem nagyon kell
magyaráznom, ki vagyok, ha valakit
megkeresek telefonon, vagy személyesen. Hogy a szemem mennyire
nyílt ki? Az igaz, hogy minél mélyebbről, sőt, ha a gyökerétől közelítesz meg egy adott problémát, annál hatásosabb megoldást találhatsz
arra. Ebből a megközelítésből pedig,
talán még szerencse is, hogy a „nagy
semmiből” jöttem, hiszen általa úgy
látom a világot, a szakma gondjait,
mint eddig még senki. És ez jó! A
mára kialakult kapcsolatrendszeremet pedig persze én is használom,
mint ahogyan bárki más az övét…

© 2015 www.oldalasmagazin.hu

Mit gondolsz az új konyhatechnológia eszközökről, a molekuláris anyagismereten
nyugvó ételkészítési módszerekről? Mi a legfontosabb számodra a vásárlásnál?
A molekuláris gasztronómiával nem tudok azonosulni. Látom, hogy csoda dolgokat hoznak létre,
elhiszem, hogy tökéletes lesz tőle minden, de ezt akkor sem tudom befogadni. Szerencsére nem valószínű, hogy ezek szélesebb körben elterjednek, ennek talán örülök. Az ételkészítés ne a kémiaórán legyen
tananyag! A többi új konyhatechnológiára csak viszonylagos rálátásom van - mint mondottam a gyakorlati részt jó néhány éve abbahagytam - de a fejlődést üdvözlöm. Örülök neki, hogy fel lehet általuk frissíteni a táplálkozási szokásainkat, receptjeinket, ugyanakkor gazdasági szempontból sem elhanyagolható
előnyökkel kecsegtetnek.

gadt?

Szerinted ez trend, vagy csak egy technológia, ami valamiért már a konyhákon ra-

Azt gondolom, mára már eljutottunk oda, hogy senki nem kérdőjelezi meg az új technológiák létjogosultságát. Azonban úgy gondolom, hogy amennyiben valaki például sous-vide-olni szeretne, akkor
azt ne úgy tegye, mint aktív pályafutásom során egy önmagát nagyon magasra pozicionáló kolléga, aki
sütőben és tepsiben szuvidolt... Hát erre én annyit mondtam: Lehetsz te akármilyen szakmai megmondó
ember, de én nem dolgozom nálad, mert inkább főzök tisztességesen, mint így. Kérek mindenkit, hogy
vegye meg a szükséges eszközöket hozzá, mert elhiszem én, hogy sufnituninggal össze lehet tákolni, de az
úgysem lesz olyan. Amellett pedig ez veszélyes játék is lehet!
Tehát a sous-vide jelen van, mint a legprecízebb hőkezelési eljárás, de szerinted
mennyire sikerült fokozni az ismertségét a hazai gyártású Sous-Vide Chef termékek piacra
jutásával?
Immáron évekre tehető az együttműködésünk, és nem véletlen, hogy örömmel adtam, adok teret
cégednek az Oldalas magazinban. Azt gondolom, hogy tényleg jó az, amit csinálsz. Árulsz egy – vélhetőleg - jó gépet, de ami még ennél is fontosabb, hogy
komplett tapasztalattal, oktatással egészíted azt ki. Így kell
ezt csinálni, szakmai- és terméktámogatás, szervizháttér
nélkül pedig bűncselekmény konyhai gépeket forgalmazni. Ezért támogattalak felületeimmel, amennyire tudtalak
az évek alatt!

Csatlakozz és építs!
www.jovonek.hu
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Azt Te is tudod, hogy a szakiskolákban és a
technikus képzéseken vizsgakövetelmény lett az
új konyhatechnológiák elméleti ismerete, és gyakorlati alkalmazása? Szerinted tud a szakoktatás megfelelő képzést nyújtani a konyhatechnológia trendekhez?
Az oktatással mindenképpen foglalkozni kell, erre
a témára a NEK-en belül egy munkacsoportot hoztunk
létre. A szakoktatással baj van, ez kétségtelen. Az elmúlt

© 2015 www.oldalasmagazin.hu

időszak kormányzati döntései az oktatással kapcsolatban – mondhatjuk - elhibázottak, de legalábbis félre
sikerültek, ez is igaz. A szakoktatókat is képezni kell, ebben is egyet értünk, azonban a jelenlegi helyzetért
kizárólag őket felelőssé tenni nem lehet.
Mit tartasz fontosnak és mindenképpen elkövetendő feladatnak tőlem, a NEK szakoktatásért felelős tagjától? Beszéljünk nyíltan az elképzeléseidről, elvárásaidról!
A Nemzeti Egység Klaszter nem <csak> az én elképzeléseimről szól. Mindenki számára nyitott
szervezet. Nem csak Tőled, de mindenkitől azt szeretném, hogy vegyetek részt a munkában, hozzátok
az ötleteiteket, a saját álláspontotokat. Lehet, hogy az együttgondolkodás során ütköznek majd a vélemények, de ez nem baj. Nem arról szól tehát a dolog, hogy én (te, vagy ő) mindenben okosabb akarok lenni
mindenkinél (…). Nem! Ez nem az egyénről szól, ez egy szakmai együttműködés, én csak megszervezem!
Én most nem csak azt szeretném megköszönni, hogy válaszoltál a kérdéseimre, hanem azt
is, hogy lenyűgöző munkásságod mellett megmaradtál elhivatott embernek, aki feltette
az életét a szakma fejlődésére. Viszont Te sem úszhatod meg egy recept megosztása nélkül.

Mivel közeleg a szilveszter, egy speciális sörös
páccal segítenék azoknak, akik malacot sütnek
majd, hagyományosan kemencében. Az újragondolás jogát pedig meghagyom Nektek!

Kemencés malacsült
Hozzávalók:
Sör 4 liter
Fokhagyma 15 dkg
Vöröshagyma 30 dkg
Só 15 dkg
Köménymag 10 dkg
Csombor 1 köteg
Kakukkfű 1 csokor
Rozmaring 10 szál
Füstölt szalonna 30 dkg
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Csidei Tamás
Az új konyhatechnológiák
szakoktatója
www.gasztronautakft.hu
info@gasztronautakft.hu

Az összetevőket keverjük össze, ehhez először
a sört tegyük egy nagy keverőtálba, majd óvatosan tegyük hozzá a sót, végül a fűszereket. Ha
ez megvan, akkor keverjük át, majd egy kis pihentetés után, egy nagy injekciós tűvel a malac
csontjai mellé fecskendezzük be. Hűtve tárolva
pácoljuk 1, vagy 2 napon keresztül, a maradék
páclével, pedig locsolgatjuk. Sütéskor a fülét és
a farkát alufóliába csomagoljuk, majd alacsony
tűz mellett, sörrel és szalonnával kenegetve pirosra sütjük. Sütés közben ne felejtsük el a szakács belsőleg sörrel történő mérsékelt kenegetését sem. Az ehhez szükséges sörmennyiséget
a recept nem tartalmazza! A szakács túlzott
mértékű sörrel történő kezelése esetében a kemencés malac helyett, részeg disznót kapunk.
© 2015 www.oldalasmagazin.hu
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Helyzetjelentés: Rendeletmódosítási kérelem a NEK-től
2015. 10. 22-én, a Nemzeti Egység Klaszter tagjai nevében kértük az illetékes Minisztériumokat, hogy vonják vissza, de legalább életszerűre, a munkacsoportunk bevonásával szakmailag
elfogadhatóra módosítsák a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletet, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról.
A Nemzeti Egység Klaszter tagjai nevében a közelmúltban történt megkeresésünkre, Lázár
János Miniszter úr, a mai napon személyesen aláírt válaszlevélben reagált. Elismerte, hogy korrekciót igénylő problémák felmerülhetnek ugyan, azonban véleménye szerint a rendszer egésze
megfelelő alapokon nyugszik.
Valamint arra bátorított minket, hogy illetékességből stratégiai felvetésünket, és egyeztetésre
vonatkozó javaslatunkat az Emberi Erőforrás Minisztériumához is juttassuk el.
Az elmúlt levelünk épp úgy, mint <ahogyan Miniszter úr kérésének megfelelően> a mai napon elküldött levelünk is tartalmazza, a 37/2014-es EMMI rendelettel kapcsolatban, tagságunk
szakmai álláspontját, valamint Stratégiai nyilatkozatunk munkaanyagát.
Elmondtuk, hogy a Nemzeti Egység Klaszter teljes mértékben egyetért az egészségesebb táplálkozás célkitűzésével és ennek érdekében fejti ki tevékenységét. Ugyanakkor a leghatározottabb
álláspontunk, hogy táplálkozási szokásainkat átgondolatlanul rövid idő alatt megváltoztatni nem
lehet, ezért mindenképpen indokolt egy szakmailag megalapozott módosítás a rendelet gyakorlati végrehajtásával kapcsolatban.
Bízva az Emberi Erőforrások Minisztériumának együttműködési szándékában, valamint a sikeres együttműködés kezdetében várjuk megtisztelő válaszukat!
Addig pedig mindenkit türelemre intünk!
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Ebben a hónapban Sándor Dénessel készítettünk interjút, aki a Budapesti
Gazdasági Főiskola docense és a gasztronómia doktora. Az interjúban beszélgettünk a múltról, a jelenről és a jövőről egyaránt. Ajánlom hát figyelmetekbe, íme:
Mit tudhatunk meg Önről?

1954-ben születtem. Gyerekkorom viszonylag gyorsan véget ért, már 6-7 évesen önállóan
vásároltam. Bár nem volt egyértelmű, hogy szakácstanuló leszek, mégis 10 évesen már tudtam
húslevest főzni...
Mikor indult a szakmai pályafutása?
Szakácstanuló 1968-ban lettem. Édesanyám súlyos beteg volt, leszázalékolták
édesapámat 13 évesen elveszítettem. Az
osztályfőnököm, hogy könnyítsen a helyzetünkön, igyekezett valami olyan munkát keresni, amivel viszonylag gyorsan tudok pénzt keresni, mert ugye akkor már
én lettem a családfenntartó. Így kerültem
a budai Sport szállóba (a mai Flamenco - a
szerk.), mint szakácstanuló.
Szerencsém volt, jó helyre kerültem. A hotel konyháját Juhász Miklós, a 60-as évek
első magyarországi mesterszakácsa, és
egyben nagytekintélyű séfje vezette.
Mivel motiválta Juhász séf úr?
Rögtön az első napon szembesített
azzal, hogy nem „Csókolommal”, hanem
„Jó napottal” köszönünk. A munkaidőm
fél négyig szólt, négy után megkérdeztem
„Séf úr hazamehetek?” Csodálkozva nézett rám: „Hova sietsz?” Visszamentem a
konyhába, majd hat után az ismételt kérdésemre vállat vont. „Ha annyira sietsz,
hát menjél!”
Milyen étlappal dolgoztak akkoriban?
1968-ban már rák, csiga, béka volt az étlapon. Az első feladataim egyike 60 kiló zalai rák megpucolása volt. Aztán második nap jött a csiga, majd harmadik nap békacombokat készítettünk elő
és tettünk a fagyasztókamrákba. Ezeket nem volt elég feldolgozni, és eltenni, hanem el is kellett
tudnunk készíteni. Tudni kell, hogy itt főként a módozatok voltak, de éppen ezért elmondhatom,
nagyon sokat tanultam akkoriban. Olyannyira, hogy másodévesen már rám bízták az elsős tanulót...
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Merre ment a szakmai pályafutása tovább?
1974-ig maradtam a Sport szállóban, majd egy nyarat lehúztam a Balatonon, három évet pedig a Pilvaxban. Közben felvételiztem a Főiskolára, 1976 őszétől előkészítőre jártam, matek és kémia volt akkor a kötelező még. Elsőre fel is vettek nappali tagozatra. 1977-80 között eltelt a nappali
időszak, közben megszületett a két lányom, Orsolya és Katalin, én pedig az iskola mellett sokat
jártam kisegíteni éttermekbe, mert ugye kellett a pénz. A főiskolai gyakorlat során az ételkészítési
oktatást is rám bízták.
A tanári pálya hogyan indult?
Volt egy úgynevezett társadalmi
szerződésem a Pannónia céggel, de
onnan visszahívtak a Főiskolára és felajánlották, hogy ugyan nincs a tanszéken állás, de lehetek itt a nagykonyhán
konyhafőnök helyettes. Később rövid
ideig konyhafőnökként dolgoztam,
majd egy év múlva felkerültem az
Élelmezéstudományi Tanszékre, mint
tanársegéd, és innen jutottam a szamárlétrát végigjárva a jelenlegi pozíciómig.
Mi a jelenlegi pozíció?
A BGF-en vagyok docens. A mostani tanszékvezetőm, Dr. Lugasi Andrea, (aki egyébként az OÉTI-ben volt
korábban), szorgalmazta, hogy lépjek
tovább és legyek egyetemi docens, de
a jelenlegi rendszer szerint a szakmai
publikációim száma nem elegendő ehhez.

Képünkön: Sándor Dénes

„...Értelmetlen dolog
utaztatni, sőt importálni
az árut, miközben amink
van, azt nem használjuk?
Szerencsére ez a helyzet
mára sokat változott...”

Úgy tudom a doktori cím is
megvan...
Igen, három éve sikerült gasztronómiából egy PhD-t hat évi munka eredményeképpen összehoznom. Ezt nem mellesleg kerülő
úton tudtam csak megtenni, mert ilyen képzés nincs Magyarországon, hogy gasztronómia. Pécsett
van viszont földtudományi doktori képzés. Ennek következménye a földrajz, annak része az idegenforgalmi földrajz és azon belül már ott a gasztronómia.
Mi volt a fő terület, amit vizsgált?
Közel négyszáz étlapot vetettem vizsgálat alá az ország minden szegletéből. Mindenhonnan és
minden szintről. Azon belül azt elemeztem, milyen jellegű helyi alapanyagok, és ételek vannak a
repertoárban, valamint, hogy a kettőnek milyen összefüggése van. Megjegyzem közel harmincezer
étel jött össze, melyeket táblázatba szedtem, és kiderült, hogy nagyon sok olyan volt, ami tájjellegűnek tűnik, de valójában csak a neve volt az.
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A helyi termékek mekkora arányban voltak az étlapokon?
Nagyjából egy-két százalék körül volt az arány. Azt is meg kell jegyezni, hogy eltelt azóta öthat év, amely idő alatt nagyon sokat javult a helyzet. Jó látni, hogy fejlődik a dolog. Értelmetlen
dolog utaztatni, sőt importálni az árut, miközben amink van, azt nem használjuk? Szerencsére ez
a helyzet mára sokat változott.
Mire emlékszik szívesen a pályafutásából vissza?
A hetvenes években Papp Endrét
megbízták a Pilvax ellenőrzésével is. Mivel a vendégek elégedetten nyilatkoztak,
kitalálta, hogy menjek kisegíteni egy másik üzletbe is. Ezt először épp a sok munkára hivatkozva elutasítottam, de a pénzt
feltornázták az akkori fizetések háromszorosára, ekkor természetesen már igent
mondtam. Be is mentem annak rendje
módja szerint, ahol a kézilány kérdezte,
hogy én vagyok a kisegítő szakács? Miután igent mondtam beálltam és lefőztem
a pályát. Igen ám, de közben megérkezett
az üzletvezető, aki mondta, hogy ez nem
a Csendes étterem, ez a Múzeum kávéház. Nekem pedig a Csendesbe kellett
volna mennem. Kifizettek, majd átmentem a Múzeum kávéházba, ott is lefőztem
a pályát és délután kettőre helyre állta a
rend.
A főiskola mellett is bevett
gyakorlat volt a kisegítés?
Igen rengeteg helyen megfordultam.
Nem csak azért, mert kellett a pénz, de
érdekelt is. Szerettem volna magam minél több helyen kipróbálni.
Külföldön is megfordult?
Külföldön a nyolcvanas években voltam először. Amszterdamba egy főiskolással és egy cukrásszal mentem ki egy hétre. A megállapodás szerint magyar ételeket kellett főznünk, minden este
kiálltunk a vendégek elé, akik - mint egy színházi előadáson - a végén megtapsoltak. Ezek után
szintén minden évben szerveztünk valami ilyen, vagy ehhez hasonló vendégszereplést. Összességben négy kontinensen főztem, Európa szinte minden országban sikerült megfordulnom.
Milyen a magyar konyha megítélése külföldön?
Szerintem nagyon jó, ezzel soha nem volt problémám. Külföldön befogadóak voltak a séfek.
Szerintem ez a szakmai profizmus alapkérdése: úgy állok hozzá, hogy mindenkitől tudok tanulni.
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Tudok arról is, hogy sok olyan ember van, aki konyhában még nem izzadt meg, mégis folyamatosan azt sulykolja, hogy a magyar ételek és a régi szakemberek sehol sincsenek. Ezzel nem foglalkozom, ez legyen egy vélemény a sok közül.
Mi az oka, hogy a magyar konyha mégsem tud gyökeret verni, tartós, nagy sikert
elérni külföldön?
Ez nagyon összetett kérdés. Amikor a kilencvenes évek környékén itt volt a Hugh Johnson, aki
a világ leghíresebb borszakértője, már akkor azt mondta, hogy a magyar bort nagyon tartja jónak,
csak nem tudjuk eladni. A marketing mindennél fontosabb.
Mit gondol a magyar konyháról?
Sajnos sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy nem csak a pörköltes világ létezik.
Azt is problémának látom - visszautalva a kutatásomra -, amikor egy adott helyen ki van írva,
hogy kisvendéglő, az étlapon pedig van vagy kétszáz étel. Ez vicc, ezt nem lehet korrekt módon
megcsinálni. Azt tartom elfogadhatónak, ha van megfelelő koncepció, marketing, finanszírozás és
persze jó szakember, aki csinálja.
Beszéljünk a versenyekről...
Az utóbbi néhány évben a
Skills versenyeknek vagyok a szakács szakértője. Ez azt jelenti, hogy
minden országban van egy országos válogató, majd minden évben
van egy külföldi, vagy Euró Skills,
vagy World Skills döntő. Remek
lehetőség a fiataloknak, hogy megméressék magukat, hogy megismerhessék, hol tart a világ és hol
tartanak ők ezen belül. Általában a
versenyzést jó eszköznek tartom a
fejlődéshez.
Ön alapítója volt az Étrend Magyar Konyhafőnökök
Egyesületének.
Az Étrendet hivatalosan 2002ben indítottuk, de Mózes Péter ötletére már 1996 óta összejártunk
tíz-tizenkét akkori séffel, akik nyitottan álltak a szakmához. A nemzeti szövetség akkori irányvonala
nem annyira volt fejlődés párti...
Néhány év alatt rájöttünk, hogy
céljaink - pl. versenyek szervezése,
különféle szakmai díjak odaítélése
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- eléréséhez pénz kell, ezért elhatároztuk, hogy alakítunk egy egyesületet. Minden hónapban egyszer találkoztunk, előfordult, hogy hatvan-hetven kolléga ült a széksorokban. Mindenről szabad
volt beszélni és beszéltünk is. Sőt! Vitatkoztunk! Olyanok voltak alapítótagjaink, mint a Buday
Péter, Mózes Péter, Nemeskövi Dénes, Varga István, Pető István, Pálvölgyi István, Kovács Ferenc,
Vomberg Frigyes vagy Both Zsolt. Az Étrend 2001-ben már olyan melegkonyhás versenyt szervezett, ami nem volt addig még Magyarországon. Ennek a lebonyolítása 2002. februárjában volt az
UKBA keretén belül a Budapesti Nemzetközi Vásár területén Fontos volt, hogy főzzenek, és hogy
az jó és friss legyen. Ez volt az első magyarországi szakácspárbajos verseny.
Ebből nőtt ki a hazai Bocuse d’Or is.
Ez volt a csírája. Én már 2003-ban és 2005-ben kint voltam Lyonban a versenyen és tárgyaltam Jerome Bocuse-zel, az alapító fiával, hogy milyen módon lehetne behozni Magyarországra.
Ezt akkor nem tudtuk megoldani, de Molnár B. Tamás ötlete alapján elhatároztuk, hogy előbb
megcsináljuk a „Hagyomány és evolúció”-t. Eldöntöttük, hogy pályázunk a 2007-es Bocuse d’
Or versenyen való indulás jogáért. A pályázatot végül én magam írtam, a nevezéshez szükséges
ezer eurót pedig az Étrend
Egyesület fizette be, mert
az MGE még nem volt bejegyezve, az MNGSZ-nek
meg nem volt pénze.
A későbbi nézeteltérést mi generálta?
2006-ban még lement
a „Hagyomány és evolúció”, akkor még nem volt
semmi gond. Ez után kereste meg Molnár B. Tamás és a Cseh János Pető
Istvánt, aki akkoriban az
MNGSZ elnöke volt. Felajánlották, hogy „átveszik” ezt a Bocuse d’Or-t.
Pető kérte, hogy várják
meg az MNGSZ elnöksége döntését, mert ilyen
horderejű döntést ő egyedül nem hozhat. Amikor
közölték, hogy az MGE-n
kívül senki sem delegálhat
tagot a zsűribe - lévén szerintük az ő szervezetükön
kívül senki sem alkalmas
Magyarországon a zsűrizésre -, zátonyra futott az akkori „tárgyalás”. Végül az MGE nem várta meg az MNGSZ elnökségi ülésének döntését, hanem benyújtotta pályázatát. Ezt követően az
MNGSZ is pályázott, a franciák pedig az MNGSZ kandidálását fogadták el.
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Tagja-e még valamelyik szervezetnek?
Az MNGSZ-ben és az Étrendben tag vagyok, de a gyűlésekre nem járok.
Mit gondol a szakmai szervezetekről?
Szükség van rájuk, mert ha megfelelő a koncepció és megfelelő emberek irányítják, akkor az
mindenképp sokat tud lendíteni a szakma szekerén. Vomberg Frigyest tudnám felhozni jó példának, neki van rálátása, van tapasztalata, és most ő a Bocuse Akadémiában találta meg a helyét, mint a szakács csapat felkészítője. Ez
mindenképpen üdvözlendő. A többi szervezetbe csak felületesen látok rá, így igazán
véleményt sem tudok formálni róluk.
Elégedett azzal, amit az Étrend
Egyesület munkájával hozzá tettek
a változáshoz?
Mi az Étrend, 2000 környékén indulva
megcsináltuk a fent említett versenyeket,
majd létrehoztuk a 35 év alatti ifjú séf díjat, és az életmű díjat ezt 2006-ig csináltuk.
Ma már más irányt vett a szervezet, most
már inkább a közétkeztetésre koncentrál.
Ez nyilván az aktuális elnök személyének
köszönhető. Ez is fontos terület. Az elmúlt
tizenöt évet nézve, ha nincsenek ezek a
szervezetek, akkor gyakorlatilag nem lett
volna semmi változás. Iszonyatosan sokat
dolgoztunk, dolgoztak a kollégák.
Mit gondol a gasztro forradalomról?
Ez nem egy gyors folyamat. Mindenképpen jó a törekvés, hiszen új alapanyagok kerülnek a rendszerbe, a nyitott határokon át a kollégák is tudnak jönni-menni,
tapasztalatokat szerezni. Fontos a média szerepe is, hiszen ma már minden információt le tudsz
szedni a különböző felületekről is.
Van-e érdekérvényesítő képessége a szakmának 2015-ben?
Vannak szervezetek, pl. MVI, akik szakmai tanácsokkal igyekeznek a jogalkotásba is beleszólni. Mégis a finanszírozás általában elmarad. Az egyetlen jó példa a Bocuse, amit most eléggé
felkaroltak.
Beszéljünk az oktatásról...
Nekem az a véleményem, hogy kiemelt fontosságú, hogy milyen szakmai irodalom áll rendelkezésre, és, hogy milyenek az oktatók. Ez nagyon fontos kérdés. Én szerencsés vagyok, mert
rengeteg külföldi szakkönyvet tanulmányozhattam és viszonylag rugalmasan tudom kezelni a
tananyagot. Itt a Főiskolán nincsen annyira megkötve a kezünk, mint sok más helyen.
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Mi a következő cél?
Készülünk egy versenyre, melynek mottója a fenntarthatóság a gasztronómiában, ezen belül
a tengeri halak és tenger gyümölcseinek felhasználása a konyhában. Jövőre kerül sor az európai
megmérettetésre. Két versenyzőm lesz egy főiskolás hallgató és egy fiatal felnőtt versenyző, aki,volt
tanítványom, a Costes Downtown sous-séfje. Izgalmas feladatnak látszik!
Milyen megvalósítatlan tervei vannak még?
Nem igen van ilyen. Én már lassan nyugdíjba megyek, így lassan szeretném átadni a fiataloknak a stafétabotot. Van néhány tehetséges hölgy, talán ők alkalmasak lesznek a feladatra.
Azt a fajta szerteágazó oktatói, konyhai, versenyszervezői feladatot, ami szinte
24/24-es lekötöttség, hogyan fogja bírni egy hölgy, aki esetleg családanya is?
Jó kérdés, és jó megvilágítás! Az biztos, hogy ez nem egyszerű, sőt kimondottan nehéz szakma.
Hogy tudja átadni azt a fajta tudást, és tapasztalatot, amit évek óta összegyűjtött?
Már évek óta ezen töprengek én is...
Hogyan tervezi a nyugdíjas éveket? Horgászat?
Otthon biztosan főzök majd. Szeretnék még többet sportolni. Sí futok, sí rollerezek, kijárok a
műjégpályára, valamint jógázom tíz éve

„...szeretném átadni a fiataloknak
a stafétabotot...”
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Nem gondolt arra, hogy a rengeteg tapasztalatot egy saját étteremben hasznosítsa?
Elárulom, de ne mondja meg senkinek: egy ideje már van egy kis érdekeltségem egy fővárosi
étteremben...
Mit üzenne a kollégáknak?
Szemléljük a világot pozitívan! Ez egy nagyon jó szakma, attól függetlenül, hogy nagyon nehéz. Az összetettségében van a szépsége, ezt keressék! Szerintem nem az a jó gondolat, hogy elvonuljunk négy-öt éves trendek felé, sokkal inkább kutassuk a gyökereket. És álljunk vissza a tűzhely
mellé, mert, ha főzni tudunk, mindent tudunk!
Kérdezhetünk a családjáról?
Természetesen. Feleségem Dr. Sipos Judit kutató vegyész, van két felnőtt lányom, akiket már
említettem és három lány unokám. Nélkülük a szakmai pályám nem alakulhatott volna ilyen pozitívan.
A magunk részéről, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, valamint ezúton is kívánunk nyugodt
nyugdíjas éveket Önnek!
/AI/
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Csoportterápia
Csoportterápia
A szakmában - azt gondolom - mindenki találkozott már azzal a nem túl egészséges, mégis immáron szokásként rögzült jelenséggel, amikor valaki, vagy valakik a hatalmi szóval kívánnak egy ügyet
eldönteni.
Ab ovo hibás álláspont, de erről majd később. Előbb nézzük, hogy működik ez a jelenség, a hatalom
kontra szakma kérdése. Hogy is épül ez fel?
Manapság a szakmában háromféle embertípus létezik. Egy, aki igyekszik a hatalom közelében maradni, és ott a lehetőségei sekély patakjában csónakázni. Nem törődve döntései, vagy munkája következményeivel, mert a célja nem más, mint saját boldogulása. Az ilyen emberekből általában nem lesz senki!
Ennek oka is egyszerű, mert éppen „fentről” nem engedik őket „megnőni”, ugyanis ők sem kivételek,
még akkor sem, ha azt hiszik! Igaz, ezt észre kéne venniük, sok kellemetlenségtől megkímélhetnék magukat, valamint a kollégáikat.
Kettő, aki szakmailag közelít meg egy adott problémát és nem érdekli a hatalom, mert tudja, hogy az
igazi hatalom a szakmaiság. Hiszen sokkal fontosabb mire vagy képes valóban, mint az, amit elhitetnek
veled. Az elismert eredmény csak teljesítmény alapon születhet meg.
Három pedig, aki magasról tesz a problémákra, valamint a hatalomra. Őt már nem érdekli semmi,
ami az országban van, mert megadta magát és vagy elment, vagy rövid időn belül el fog menni az országból, hiszen azt érzi, hogy nem tud semmit kezdeni a kialakult kilátástalan helyzettel.
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A szakmában dolgozóknak nincs egyszerű dolga. Már csak azért sem, mert ismerve ezeket a csoportokat, a valós lehetőségek iszonyatosan beszűkülnek. De akkor mit tehetünk? –kérdezhetjük joggal.
Először is nézzük csoportonkénti bontásban bővebben.
Lássuk az elsőt. Őket nevezhetjük nyugodtan a hatalom bábuinak. Nekik mindig éppen az a jó, amit
a meghatározó pozícióban lévő személy érdekében mondani kell. Figyeli, és hangoztatja, amit a „törzsfőnök” hallani akar, ezért pedig elkaphatja a morzsákat, ami a “munkájáért” leesik. A helyzet megoldásaként
ők visszatérhetnek a szakmához, viszont akkor újra az elért eredményeik alapján méretnek meg. Kapnak
egy új esélyt és idővel visszakaphatják hitelüket.
Nézzük a második típust. Ők azok, akik tudják, hogy a hatalom fegyver, de csak egy időre szól, ezért
közép, vagy hosszú távon gondolkodnak. Éppen ezért komoly szakmai munkát végeznek, sokszor még
akkor is, ha igyekeznek megakadályozni őket annak végrehajtásában. Igyekeznek, mert tudják, hogy a
széljáráshoz hasonlóan minden forgandó, a hatalomnak is időről-időre, más és más lesz az érdeke. Viszont aki szakmailag erős, ahhoz már a hatalom is szívesebben csapódik, így pedig valós szakmai fejlődés
lehet a következménye. Nekik nincs szükségük változásra, hiszen <véleményünk szerint> mindenképpen
ez az út a helyes.
A harmadik típust vizsgálva könnyen rájöhetünk - amire ismerőseim véleményét vizsgálva magam
is ráébredtem – hogy a legnagyobb sajnálatomra, mégis azt kell mondanom, a politikusok optimista szlogenjeivel ellenében, a külföldre távozó kollégák már nemigen kívánnak hazajönni. Miért is jönnének?
Talán tudunk nekik megfelelő bérezést adni, esetleg megfelelő munkakörülményeket, tisztes bejelentést,
ingyen munkaruhát, vagy csak megbecsülést? Mindezt hosszú távon, garantálva? Szerintem nem. Csak
megjegyzem, sokszor hallani, hogy a jó szakemberek még itthon vannak, azok nem mentek ki. Ez nem
igaz! Aki ilyet állít, vagy aki ezeket elhiszi, annak semmi rálátása nincs saját szakmájára. Ismerve több
kivándorló szakmai kvalitását, tudását, az nagyon nagy baj, hogy kint új életet kezdtek, amit pedig még
akkor sem szívesen adnának fel egy itthoni bizonytalanért, ha lenne rá alternatíva! Őszinte leszek: megértem őket.
Mi, akik puszta kalandvágyból, hazaszeretetből, élhetetlenségből itthon maradtunk, mit tehetünk
tehát? Kezdetnek talán nézzük reálisan a dolgokat. Kezdjünk el úgy gondolkodni, mint ahogyan eddig
nem tettük. Bátran, merészen, ugyanakkor alázattal. Kezdjük magunkkal a változást, mégpedig úgy, hogy
ne a hatalomnak akarjunk megfelelni, pillanatnyi festett sikerért főként ne. Kapcsolódjunk be a szakmai
munkába, és sokkal inkább a szakma elismerését akarjuk megszerezni. Kiérdemelten, ne pedig kikövetelve. Fogadjuk el, és éljünk annak tudatában, hogy a hatalomi szóval irányított szakma nem lehet jó szakma!
Már csak azért sem, mert az mindig egy szűk réteg érdekét szolgálja, nem pedig a nagy többség akaratát.
Keressük, ismerjük fel, tegyük a helyére azokat a személyeket, akik a hatalom hálójába keveredtek és maradjunk meg a szakmai sikerek felkutatásánál, mert aki a szakma szekerét kívánja tolni, az sokkal többet
tehet a tűzhely mellett állva harcosként, mint valaki holdudvarában, szolgaként, biodíszletként.
Akik pedig az így, vagy úgy szerzett hatalmukkal kívánnak egy-egy ügyet, vitát rendezni, ne felejtsék
el a hatalomig vezető utat. És ne felejtsék azt a segítséget, amit sok esetben éppen azoktól kaptak, akiket
most el kívánnak lehetetleníteni.
Megjegyzem, a hálátlanság nem túl szép dolog! A hatalom és a szerencse pedig forgandó.
Asztalos István
főszerkesztő
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Nagylátószög

Problémásak a szakácsok? Mi lesz a következmény?
A minap egy kollégával beszélgettem, aki elmondta, hogy munkahelyén négy szakács dolgozik egy nap. Illetve ez így nem igaz, mert annyi lenne, valójában kettő van és még két betanított,
akiket a főnöke több okból is jobbnak tart...
Az eset úgy kezdődött, mikor az ismerősöm munkahelyet váltott, és szembesült a koszos
hűtőkkel, kifogásolható alapanyagokkal, valamint a nem megfelelő hozzáállással: “Nem az én
dolgom, nem ezért fizetnek.”
Látszólag banális, midennapos eset. A probléma azonban sokkal nagyobb. Úgy, ahogy a jéghegy esetében. A víz fölé, ott is csak egy kicsinyke darab nyúlik, a lényeg nem látható. Gondoljunk csak bele: Ha négy főből kettő betanított munkás, az mindjárt a fele a dolgozó személyzetnek. Ha felerészben nem ismernek semmiféle élelmiszerbiztonsági előírást, valamint főnöki
utasításra kiadnak olyan ételt, amit egy képzett és rutinos szakács nem tenne meg, nem csak a
szakma megítélése romlik, de a potenciális élelmiszerbiztonsági veszélyhelyzet is ötven százalékkal magasabb.
Csak kérdezem: a jövőre nézve nem lesz nagyobb probléma az, ha a „lisztezős”, azaz a hagyományos irányt követő szakácsok helyett olyanok veszik át a fakanalat, akik tegnap még azt sem
tudták, mi az a konyha? Helyes ez az irány?
Arról nem is beszélve, hogy az adott egységben dolgozó, két szakember egyike egy szakmai
vitában alulmaradván szembesült azzal, hogy létezik olyan, hogy főzött barnamártás. Szembesülése után elmondta az egyik celeb szakács a receptet csak a por verziójával oktatta...
A következő kérdések merültek fel bennünk. Mit lehetne, egyáltalán kell-e kezdeni valamit azzal, hogy a konyhákon szakemberek dolgozzanak, vagy ez a folyamat nem lehet a vendéglátásra
hátrányos?
Vajon csak mi látjuk a helyzetet borúsan, vagy valóban elindult egy káros folyamat, ami ellen
valamit a szakmának tennie, lépnie kell? Személyes tapasztalataik alapján kialakult véleményükről kérdeztük rutinos szakértőinket: Hogy látjátok, az elindult folyamat hová vezet, és mit lehet
vele kezdeni?

Hogy látjátok, az elindult folyamat hová vezet, és mit lehet vele kezdeni?
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Némedi József
A Nemzeti egység Klaszter Vendéglátóipari Főmunkacsoportjának, és az Étrend, Magyar Konyhafőnökök
Egyesületének Elnöke. Főbb területe a közétkeztetés. Elkötelezett annak színvonalának javítása iránt.

A felvetett kérdéssel gyakran szembesülök magam is. A leginkább borzasztó az, hogy fordítva. A betanított „szakács” tisztességgel elvégzi
amit rábízok, takarít (magától), jó szájízzel főz. A „szakács” beleszürkült az életbe. Nem érdekli az íz, a tisztaság. Rutinból főz, és nem
érdekli az újdonság. Sajnos ilyen is van. Talán ha egyszer elérjük azt,
hogy az iskolákban az életre képezzük a gyerekeket, ha a szakácsok
nem minimálbéren (vagy alatta) lesznek bejelentve, ha a szakmai fejlődésük nem lehetőség, hanem elvárás lesz, akkor visszakapja a tisztességét hivatásunk. Sok
nagy tudású, jólképzett fiatal szakemberünk van szerencsére, de még mindig nem elég.
A problémát abban látom, hogy a képzés minőségétől függetlenül mindenki szakács lesz.
Mindegy, hogy átképzésen, felnőttképzésen, vagy szakképzésen vesz részt. Ha ismét lenne
segéd, betanított szakács stb., akkor visszaállhatna a hierarchia.
A jelenlegi munkaerő problémáktól azt vártam, hogy jobban megfogják becsülni a szakácsokat. Sajnos nem ez történt, hanem egymásra ígérnek (nem fehéren) pénzeket, és nem
számít milyen szakember, csak legyen. Régen gyakran mondogattam, hogy egy jól főző kézilány többet ér egy átlagos szakácsnál. Sajnos ez ma ismét igaz. A higiéniát nem a betanított
szakácsok veszélyeztetik, hanem a „rutinos” öreg rókák, akik jobban tudják a veszélyeket
mint Szalmon Ella. A hanyagság ember függő. Mivel nagyon kevés munkaerő van (és sajnos
egyre kevesebb lesz, látva az új oktatási koncepciót), ezért az élelmiszer biztonság egyre nagyobb kockázatot fog jelenteni. Ez kizárólag oktatás kérdése, csak sokszor akinek oktatnia
kellene, azt nem érdekli. Bízom benne, hogy ebben tudunk hamarosan változást generálni.

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

Részemről azonnal betiltanám az olyan OKJ-s képzéseket, melyek
szorosan köthetők az olyan húzóágazatokhoz, melyek igen is fontos
bevételeket generálnak az államnak. Lásd például a vendéglátás.
Mert, ha a mostani negyvenesek kihalnak majd (akik még mondjuk
szakmunkás iskolába jártak. ) akkor milyen ételek kerülnek majd
az asztalokra. Bele sem merek gondolni. Összepancsolt kényelmi
termékekkel feltuningolt dolgok? Na, ugyan ne már!
Vagy, ha azt nézzük, a mai lányoknak nem sok fogalma van a főzésről. (persze nem mindenkinek) majd, ha férjhez mennek, mit tesznek majd az asztalra???
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Szappanyos Viktor
Kortárs konyhafőnök, aki figyelemmel kíséri a szakma változásait. Igyekszik mindig maximális odaadással végezni munkáját. Az összszakmai összefogás híve.

Problémásak a szakácsok? Ez a probléma sajnos nem újdonság! Már
a 90-es évek végén elkezdődött, amikor a plázák elkezdtek terjedni
és nem tudtak (akartak) elég pénzt fizetni a képzett szakácsoknak,
mert az kisebb profitot termel. Kitalálták, hogy egy vagy két vezető
szakács betanítja majd a finommechanikai műszerésztől a szobafestőn át az egyetemistákig bezárólag az embereket szakácsnak, mert neki csak így éri meg.
Tudom, hogy így volt és van, tapasztalatból írom! Abszolút nulla előképzéssel estek be
emberek a konyhára, hogy Ők innentől szakácsok lesznek sok szakképzett kolléga elől
elvéve a munkát és rengeteg bosszúságot okozva a vendégeknek. Nem, hogy főzni nem
tudtak az ilyen utcáról beesők, de több egészségügyi doboz fogyott, mint háború idején!
Addig ameddig nincs szabályozva, hogy ki nyithat éttermet és nincs szabályozva, hogy
milyen képzettségű emberekkel lehet azt feltölteni addig sok változásra nem számíthatunk!

Gosztonyi Mátyás
Gyakorló szakács. Tapasztalatait 8 évnyi külföldi munkával szerezte. Fontos számára a hazai konyha népszerűsítése, ugyanakkor a hagyományosnak mondható ételek új technológiákkal való párosítása.

Szerintem továbbra is fontos, ha már valaki ezt a szakmát választotta, szeresse azt, amit csinál. Ez már egy jó irány afelé, hogy
tisztán és igényesen dolgozzon. A jó vezetők meg is teremtik
maguk körül ezt a légkört, és a konyhán megszűnik a nemtörődömség, és az igénytelenség. Szerintem ez egy konyhán papírok,
illetve tapasztalattól független. Ha a betanított emberek jól és tisztán dolgoznak, elképzelhető egy jó csapat egy átlagos étteremben. Persze ehhez az is kell, hogy a vezetőjük elvárjon és követeljen szakmailag és élelmiszerbiztonságilag alapvető, illetve
elvárt dolgokat. Ha egy konyhán vállalhatatlanok a körülmények, az a konyhafőnök,
vagy ennek hiányában a tulajdonos hibája.

Simon Gábor
Gyakorló szakács. Tapasztalatait több évnyi külföldi munkával szerezte. Elsődleges számára a szakma szeretete. A hagyományosnak mondható ételek, új technológiákkal való párosítását, modernizálását kedveli.

Továbbra is abban látom a megoldást, ha erősítjük az oktatás reformját, valamint NE nyithasson boldog-boldogtalan,,alibi’’ éttermeket.
Amíg nincs egy felügyeleti szerv, aki ezt felvállalja, sőt betartatja, addig van létjogosultsága a betanított szakácsoknak. Jó lenne már felébredni és elkezdeni főzni tanítani, a mai normatívaknak megfelelően!
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Kőszegi Bertalan
Gyakorló szakács. Az elmúlt éveit a tűzhely mellett töltötte. Fontosnak érzi a tradicionális gasztronómia
megtartását, ugyanakkor nem zárkózik el az újtól.

A felmerült probléma sajnos nem egyedi eset úgymond mindennapos
jelenség, sok vendéglátó egységben. Nekem is volt már ilyen munkahelyem, ahol csak később szembesültem azzal a ténnyel, hogy a
kollégám nem, hogy nem szakács, de még csak lövése sincs a szakmáról. Kényszerhelyzetből betanították egy munkafolyamatra és
kész.
Az a helyzet, hogy ezt ma gond nélkül megteheti az egység tulaja vagy vezetője, jogilag
nem tiltja a törvény. A lelkiismeretével meg magának kell elszámolnia. Valljuk be őszintén hogy ez a fajta mentalitás azért elsősorban az alacsonyabb színvonalú vendéglátással
foglalkozó helyekre jellemző, kivételek persze akadhatnak. Tapasztalatom szerint, egy
bizonyos szint felett, komoly válogatás előzi meg egyes szakács pozíciók betöltését, és
nem csak gazdasági szempont alapján választanak. De természetesen, ha lehet, minden
fórumon tiltakozni kell a jelenség ellen, mert nem tesz jót az amúgy is több sebből vérző
vendéglátás jó hírének.
Lokálisan nem hiszem, hogy komoly változások érhetők el, mint tudjuk „egyedül nem
megy”. De ha összefogunk, és mindenki egyként emeli fel a szavát, talán ha lassan is, de
érhetünk el eredményeket.

Rácz Túrkevei Lajos
Szakács szakoktató, a Teleki Blanka Gimnázium és Szakközépiskola tanára. Hétvégente gyakran jár zsűrizni különböző főzőversenyekre. Gyakran feltűnt, így ismerős lehet az RTL klub főzőműsorából is.

A jövő generációja félre értelmez néhány dolgot! Még sokat kell
dolgozniuk a pénzükért, közben ott a szamárlétra, tanulni való! Hiányzik a katonaság az életükből! Kíváncsi lennék némelyik otthonára, milyen körülmény közt é, ha nem akar a munkahelyén
takarítani, miként él: koszban, szutyokban? Sajnos a társadalom
elfelejtett tanítani! Már a fiatalok nem adják át a helyüket a buszon az idősebbeknek, tolakszanak a sorban, mindegyik „sztár”, s közben buták maradnak! Ez miatt lehet okolni
a médiát! Ahol a pénzes urak félre vezetik a fiatalságot! Elhitetik velük, hogy nincs
miért türelemmel, alázatosan odafigyelni a többi embere. A pénz az nagy úr, és elhitetik
velük, ennek ez a megszerzési oldala, hogy: Gázolajatok át mindenen büntetlenül! Mert
ti vagytok a jövő, csak azt felejtik el, egyszer ők lesznek a múlt! az emberi butaságot
nem lehet figyelmen kívül hagyni! Sajnos ezek is köre játszanak abban, miért nem akarják takarítani a hűtőt, vagy miért tiszteletlenek a másikkal szemben! A társadalmunk
kezd szétzilálódni.
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Gyetvai György
Jelenleg a Haxen Királyi éterem konyhafőnöke. Fontos számára a hagyomány, de úgy gondolja, hogy
tudni kell megújulni, azaz haladni kell a korral.

Sajnos ez valódi, élő probléma a mai vendéglátásban. A gyökerek,
az oktatás minőségében vannak. Vannak iskolák, OKJ-s központok,
ahol csak” lezavarják” a kötelező anyagot, azt irány az élet. Természetesen ott meg egészen más, mint amit tanultak, mások az elvárások, szembesülnek azzal a ténnyel, hogy kezdhetnek mindent elölről. És itt van a vezető felelősségének a kérdése. Ha engedi, olcsóbb bér reményében a
felelőtlen, középszerűnek is alig nevezhető munkát, „jó lesz az!” Mondván, csak az ilyen
emberek maradnak majd mellette. Tapasztalatból tudom sajnos mondani, kisegítőként
dolgoztam ilyen helyen egy rövid ideig. Az az étterem már bezárt! Az hogy tehetünk-e
valamit ennek érdekében, 50-50% felelőssége van a tulajnak, és a konyhának. Ki kell
rostálni azokat a”kollegákat” akik nem megfelelően, hozzáértéssel, végzik a munkájukat,
akik nem sajátjuknak érzik a konyhát. Legyen az büfé, falatozó vagy étterem.
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DÖME KONYHÁJA

Belső igény
Make it nice („Csináld szépen! / Csináld szépre!”), hangzik az egyszerű mondat, amely
Daniel Humm, a new york-i Eleven Madison Park, 3 Michelin csillagos séfjétől származik, és
akit idén, a világ legjobbnak kikiáltott séfjei, az év szakácsának választottak. Könyvében elmeséli, amikor idegenként Amerikába került, és séfként elkezdte ottani tevékenységét, mindössze ennyit tudott angolul „Make it nice”. Később ez a velős kis üzenet felkerült az étterem
falára is, és először csak az étterem köreiben, majd szélesebb körben is szállóigévé vált. Ez
az egyszerű gondolat, újra és újra felötlik bennem, és akarva-akaratlanul is elgondolkozom
rajta – valóban ennyi kell? Nos, azt hiszem, hogy természetesen nem, de mint alapigazság,
mindenképpen kiváló támpont!
Kedves kollégák! Mielőtt kifejteném álláspontomat, engedjetek meg egy elsőre talán furcsának ható megállapítást a fentiek és személyes tapasztalataim kapcsán!
„A vendéglátó szolgáltatás minősége, nem árfüggő, sokkal inkább hozzáállás függő!”
Persze, értem én, hogy ezüst
étkészlettel étkezni drága dolog,
természetesen nem erről beszélek,
hanem arról, hogy a tökéletes vendéglátás számos és talán legfontosabb összetevői, nem anyagi természetűek, azok mibenléte, egészen
másban keresendőek. Engedjétek
meg, hogy ezt egy kicsit jobban is
kifejtsem!
Az elmúlt időszakban, egyre több olyan negatív tapasztalatot
gyűjtöttem, hazai vendéglátóhelyek látogatásai során, amelyek meg
kell, hogy mondjam, felbőszítenek.
Ha bemegyek egy számomra ismeretlen étterembe, és lesziáznak, ha
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megkérem a „felszolgálót”, hogy ajánljon valamit, és kezembe tolja az étlapot, ha a szakács
össze cikkcakkozza a csülkös tányéromat balzsamecet-sziruppal, ha a húslevesnek Vegetán
kívül nincsen más íze, ha a mosdóban nincsen kézszárító, vagy törlőpapír, vagy ami még
rosszabb, piszkos frottír törölköző van, és még számos egyéb hasonló apróság. Valóban apróságok ezek? Azt hiszem, nem. Pont attól lesz jó maga a vendéglátás, hogy az ilyen „apróságok”
a helyükön vannak.
Miért nem lehetséges, hogy egy alacsonyabb árfekvésű étteremben is tisztességesen legyen kiszolgálva a vendég?
A gondolat bevallom, akkor fogalmazódott meg bennem először, amikor nemrégiben egy
nagyon elegáns étterembe kaptam meghívást. Minden flott volt. Szép volt az étterem, rendezett az asztal, udvarias és szakszerű a kiszolgálás, és mennyeiek az ételek. A kulináris élmény
után, azon töprengtem, hogy milyen mértékben befolyásolta az élményt a környezet és a miliő, hiszen annak megteremtése, elképesztő összegeket emészthet fel? Arra jutottam, hogy
természetesen befolyásolja, de ha a környezetet kicserélnénk egy átlagos kisétteremre, és az
alapszolgáltatás (szalvéta, mosdó tisztasága, stb.), a kiszolgálás, illetve a menüsor hasonlóan
színvonalas lenne, akkor is majdnem ennyire elégedett lennék a szolgáltatással.
Fentieket ki kell egészítenem kissé. Van 100-200 olyan étterem ma kis hazánkban, amiről az erős marketingjüknek köszönhetően tudni vélhetjük, hogy a fent említett példához
hasonlóan, nagyon színvonalasak lehetnek. Velük egyetlen problémám van, ezért is használok feltételes módot, mégpedig az, hogy átlagos, mondjuk szakács szakmunkás fizetésből
élők nem tudják megfizetni azt. A
maradék nagyjából 50.000 vendéglátóhely pedig olyan, amilyen. Nem
mondom, hogy nincs köztük jó, hiszen jómagam ennek csak elenyésző
töredékében jártam, csak azt, hogy
bizony én nagyon ritkán találkozom
olyan üzlettel, amely alacsony árszinten minőségi szolgáltatást nyújt.
Valahogy nem sikerül megtalálnom
azt a helyet, ahol a magyar átlagfizetésekhez igazítottak lennének
az árak, de ugyanakkor színvonalas szolgáltatásban lehetne részem.
Meggyőződésem, hogy ennek nem
kellene így lennie, és az is, hogy a
megoldást a belső igényesség megteremtésénél kell kezdeni.
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Szükséges a szakmai képzettség. Szidhatunk gyakorlati helytől kezdve, az oktatásig mindent, de a legfontosabb, a belső igény a tudásra, az igényesség, és az, hogy a környezetünk
is erre ösztönözzön minket. Manapság, aki el akarja érni a szakma magas szintű ismeretét,
annak számos lehetősége kínálkozik annak elsajátítására, csak akarni kell!
Tudom, hogy idealista vagyok, ezt nézzétek el nekem, de nem magamtól lettem ilyen. Az
elmúlt évek alatt sokszor hallgattam idősek történeteit a régmúlt polgári világának vendéglátásáról, akik visszaemlékezve fiatalságukra, csillogó szemmel meséltek arról. Ez volt az az idő,
amikor pezsgett az élet, pezsgett a vendéglátás. Amikor az üzletek versengtek a vendégért, de
nem úgy, hogy egymás alá licitáltak árban, miközben engedtek a színvonalból is, hanem úgy,
hogy a lehető legjobban szolgáltattak. Kellemes élőzene mellett, kifogástalan kiszolgálással,
és mennyei ételekkel igyekeztek megfogni, megtartani a vendéget. Ha valakinek még így sem
kézzelfogható a dolog, ajánlom Krúdy Gyula írásait éttermi élményeiről. A gasztronómia szerintem, valahol ott kezdődik.
Hogy miért nem lehet most ez így, arra persze számos érvet felsorolhatunk. A privatizáció termelte, vendéglátáshoz nem értő, de annál mohóbb étterem tulajdonosait, a több tízezer
hazánkban működő gagyi gyrosost, pizzást, hamburgerest. Az emberek elszegényedését, a
hazai alapanyagok és az ahhoz kapcsolódó ipar ellehetetlenítését, és folytathatnánk a sort.
Számos körülmény miatt van ez így, de egy biztos:
„Amíg nincs meg a belső igény a jóra, addig minden más törekvés hiábavaló!”
Ez a mondat jelen esetben a vendéglátásban dolgozókra vonatkozik, és arra az egyszerű
tényre, miszerint, ha a vendéglátós kiváló szolgáltatást akar nyújtani, akkor ez csak rajta áll.
Nem azon múlik, hogy emelik-e a fizetést, vagy, hogy végre bejelentik-e tisztességesen. Ezektől önmagukban nem fog senki sem jobb szolgáltatást nyújtani. Az első és legfontosabb dolog
az, hogy Ő maga akarja a jót, akarjon jót tenni másokkal, akarja, hogy a vendégei elégedettek
legyenek. A kínálat persze nem versenyezhet egy drágább hellyel, hiszen az alapanyagot meg
kell fizetni, de attól még, hogy egy étterem nem libamájat és báránygerincet árul, még a főzelék lehet finom, és a kiszolgálás is lehet udvarias és felkészült.
A fenti idézőjeles gondolatot tovább görgetve, be kell látnom, hogy ugyanez magára a
vendégre is igaz lehetne. Amíg a vendégnek megfelel az eláztatott rántott hús, és nem zavarja,
hogy ebédkor techno zenét kell hallgatnia, addig ez így rendben van, mondhatnánk! Ne tegyük! Ez a mi felelősségünk! Miénk, vendéglátósoké! Igenis szoktassuk rá a vendéget a jóra!
Tiszteljük meg Őt is, de magunkat is azzal, hogy magas szintű szolgáltatást nyújtunk. Ha így
teszünk, hosszútávon talán ismét jó lesz a vendéglátás, jó lesz a vendég, és a lelkünk is igazán
rendben lesz majd!
Nem mondom még egyszer! Make it nice!
Döme
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Káros vagy sem a sütőolaj?
A bő sertészsírban történő sütést a XX. század második felében váltotta fel a sütőolaj a világ
gasztronómiájában, a fritőz-technológia elterjedésével pedig szinte egyeduralkodóvá vált Európában, a fejlettebb konyhatechnológiát képviselő területeken a háztartásokban is.
A Start Assistance Kft. ötödik esztendeje képviseli a holland anyavállalatot a magyar piacon és
partnerei között olyan éttermek, közétkeztető cégek ismerték fel már az előbbi tézis igazságát, mint
a Gastroyal, Waldorf Catering, The Big Fish vagy az ELTE étterme.
„Az elmúlt időszak során kiválasztottuk azokat a típusú olajokat, amelyek az anyavállalat kínálatából a legmegfelelőbbek a magyarországi vendéglátás számára.” – mondja Bogó Attila a ‚Fusion’
márkájú sütőolajainak kizárólagos magyaroszági disztribútora, a győri székhelyű Start Assistance
Kft. területi képviselője . – „Négy termékkel várjuk megrendelőinket, melyek közül három tartozik a
sütőolajak kategóriájába, a negyedik pedig egy csúcsminőségű napraforgó olaj főzéshez. Ezek tökéletesen kielégítik a magyar vendéglátás igényeit. Nyilvánvaló, hogy a hazai oktatás jelenlegi színvonalát
ismerve nem elvárható, hogy egy frissen végzett szakácstanuló ismerje az olajak valamennyi fajtáját
és felhasználási módját. Tény az is, hogy a tapasztalt kollégák számára is az olaj az olcsó tömegáru.
Éppen ezért az érdeklődő éttermek konyháin rendszeresen tartunk bemutatókat, melynek során
‚élesben’, a napi munka alkalmával prezentáljuk, hogy ne csak a PR szintjén felelünk meg a magasabb
szintű elvárásoknak.”
A gyártó által létrehozott minőségbiztosítási rendszer garantálja és folyamatosan ellenőrzi
a termékei megfelelő minőségét. Tíz esztendeje rendelkezik az ISO 22000, 2009 májusa óta pedig az FSSC 22000
minősítéssel, amely
a legátfogóbb élelmiszerbiztonsági
rendszer, tartalmazza számos ma létező
biztonsági szabvány
és követelményrendszer kulcs (GMP,
HACCP, SQF, BRC,
IFS, GLOBALGAP
előírásait), így biztosítja számukra, hogy
beszállítói legyenek
az élelmiszerkereskedelmi láncoknak
és a sajátmárkás élelmiszeripari társaságoknak.
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Az utóbbi években számtalan támadás érte a sütőolajakat, hazánkban is erős lobby alakult ki,
amely ismét a zsiradékok alkalmazását helyezné előtérbe. Való igaz, hogy az olajjal történő főzés
diétákban betöltött szerepe cáfolódni látszik, de csak a telített zsírsavtartalom mennyiségének függvényében. Ellenben a magas telítetlen zsírsavtartalmú olajok kifejezetten jótékony hatással vannak az
egészségre.
A megfelelő technológiával gyártott fritőzolajok, a sütőolajak használati szabályainak betartásával
történő felhasználás mellett, nem egészségtelenek. Tény, hogy a piaci szereplők mohósága, a hidrogénezés, a nem megfelelő gyártási technológiák eredményeképpen olyan termékek is a polcokra
kerültek, amelyekről nem mondható el, hogy hosszú távon veszélytelen a használatuk... Bogó Attila
kiemeli, hogy a sütőolajnak tulajdonított negatív tulajdonságok léteznek, de ezek kizárólag a nem
megfelelő kezelés következtében mutathatók ki. A transzzsírral teletömött, hidrogénezett margarinok ugyanakkor valóban problémákat okozhatnak, de a hidegen sajtolt olajok esetében erről nem
beszélhetünk.
„A termékeink között a vásárlók megtalálhatják a száz százalékos, hidegen sajtolt napraforgóolajat,
ami mindenféle kemikáliától mentes, de a hosszú távú felhasználók számára rendelkezünk olyan változattal is, amely tartalmaz egy úgynevezett long life formulát – folytatja a területi képviselő. A Premium néven futó termék citromsavat (E330), E-vitamint (E306) tartalmaz, ezért válik alkalmassá az
extrém hosszú felhasználásra. Mielőtt az olvasó a fejéhez kap, jelzem, ezek az E-k nem szerepelnek a
rossz E-k listáján, alkalmazásuk semmilyen egészségkárosító hatással sem jár, csak az olaj élettartamát növeli. A harmadik termékünkben alkalmazott E 900-ról ugyanezt mondhatjuk el, ez mindössze
habzásgátló funkciót tölt be. A Long Life névre hallgató típusunk pedig az utóbbi kettő jó tulajdonságait egyesítő csúcstermék, ami a panírozott
ételek, illetve a vizes, fagyos termékek elkészítéséhez is használható.”
„A ‚Fusion’ termékcsalád hazai referenciaéttermeiben kimutatható, hogy a sütőolajak felhasználási időtartama akár a többszöröse az
olcsó olajakénak. Természetesen a messziről
jött ember azt mond, amit akar – bólint Bogó
Attila. - Csakhogy a holland anyavállalat nagyon komolyan veszi a minőségbiztosítási
rendszert, ezért számunkra is fontos Magyarországon a termékeink folyamatos, használat
közbeni ellenőrzése. Leendő partnereinknek
abban nyújtunk segítséget, hogy felmérjük
sütési szokásaikat, és kiválasztjuk a profiljuknak legmegfelelőbb terméket, amit egy
TESTO 270-es műszer segítségével, használat
közben folyamatosan mérve végigtesztelünk,
dokumentálunk és beállítjuk a legoptimálisabb csere intervallumot. Komplex szolgáltatásainkba beletartozik a használt sütőolaj és
ételmaradék elszállítása is. Több száz elégedett partnerünk azt jelzi: jó úton járunk.” (X)

Bogó Attila
Start Assistance Kft.
Kereskedelmi üzletkötő
+36 30 969 6137
www.fusionolaj.hu

(Folytatjuk)
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A ZÖLDSÉGEKRŐL

Lila volt, sárga lett
Talán a konyhákban a legnagyobb mennyiségben használt zöldség a sárgarépa. De
kevesen tudják, hogy a répa eredetileg nem sárga volt, hanem – lila és piros! És hogy
a narancssárga színű répát a politikának köszönhetjük? De miért etettek sárgarépát
Göring pilótáival a második világháborúban?
Egy orosz szaktekintély, Nyikolja Ivanovics Valov a XIX. században genetikai vizsgálatoknak vetette alá a répát és arra a következtetésre jutott, hogy a népszerű zöldség
feltehetően Nyugat-Ázsiából, Perzsiából terjedt el, habár ősi formája, a vad murok szinte mindenfelé megtalálható volt. Időszámításunk kezdetére a keletről érkező utazók és
kereskedők jóvoltából a répa már ismert volt
a mediterrán kultúrákban. Persze nyilvánvaló, hogy akkoriban még korántsem a ma
ismert sárgarépát ropogtatták a görög és római gourmet-k. Plinius leírása szerint az első
feljegyzett gyökér meglehetősen kemény,
erősen rostos szerkezetű, a mainál jóval vékonyabb változat volt. Ugyancsak az 1. századból származik Pedaniosz Dioszkoridész,
görög katonaorvos De materia magica című műve, melyben már rögzíti pozitív élettani hatásait. (Ma
már tudjuk: cukrot, ásványi sót, kalciumot, foszfort és vasat tartalmaz, nem kis mennyiségben.) Nem
meglepő, hogy az első ránk maradt szakácskönyv, a Marcus Apicius Gavus által szerkesztett De opsoniis
et condimentis sive de arte coquinaria már említi a répát.
A 8. században – hála a mór hódítóknak – már az Ibériai félszigeten is ismerték a répát, és az 1300-as
években Andalúziában élt tudós, Ibn al’-Awwam Könyv a mezőgazdaságról című művében piros és sárga répát különböztet meg. Csakhogy az ekkoriban ismert sárga répa, bizony nem olyan sárga volt, mint
a mai sárgarépa... Sőt! Az „igazi” répa inkább lilás vagy vöröses színben pompázott, a citromsárga csak
különleges mutációként szerepelt a palettán.
A narancssárgává válás történetének kezdetét is valahol a XV. század környékén találjuk meg. A jelenlegi francia tartomány, Vaucluse területén virázó hercegség, Oránia (Orange) utolsó uralkodója utód
nélkül adta vissza lelkét a teremtőnek. Az uralkodói jogokra az ezt követő századok során többen is
igényt formáltak, hosszú és bonyolult örökösödési háború vette kezdetét. Az ebben az időszakban zajló,
a mai Hollandia létrejöttéhez vezető harc élére az Oránia-Nassau nemesi ház képviselője, I. (Orániai)
Vilmos herceg állt, akinek családi címerében fontos szerepet töltött be a narancssárga szín. Nem állítható egyértelműen, hogy a korszak növénynemesító szakemberei politikai indíttatásból nemesítették ki
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a bétakarotin által narancssárgára változó répát, de hogy a zöldség (illetve a színe) a függetlenség és a
szabadság egyik jelképévé vált, az történelmi tény. Ekkoriban bizony komoly állásfoglalás volt, ha valaki
narancssárga répát tálalt fel vendégeinek... (A futballkedvelő olvasók számára érdekesség, hogy ennek
az időszaknak tiszteletére játszik a mai napig narancssárga dresszben a holland labdarúgó válogatott,
melynek a szurkolók által kedvelt beceneve oranje)
Persze ekkoriban már rá sem lehetett ismerni a répára, Plinius és Dioszkoridés talán bajban is lett
volna, ha egy jó tündér teleportálja őket a XVII. századi Németalföldre. Édesebbé, húsosabbá, kön�nyebben kezelhetővé vált a répa, amely a Lippay János -féle, Nagyszombatban kiadott Posoni kert című
összefoglaló művében először került feljegyzésre Magyarországon.
Magyar neve a narancssárga színre utal, de a klasszikus sárgarépát Erdély egyes területein a mai
napig murok-nak hívják. Plinius pastinaca galtica néven jegyezte fel az 1. században, ez leginkább a ma
paszternák néven tisztelt mutációra utal. Korai angol neve a geoluread (yellowred). Napjainkban elterjedt elnevezése (carot, karotta) a narancssárga színt eredményező karotin leképeződése. A répa név feltehetően a latin rapa magyarítása, és szinte az összes európai nyelv ebből alakította ki a maga változatát.
(olaszul rava, rapa, angolul rape, németben Rübe, franciául rave, a szláv nyelvekben repa vagy rjepa.)
Említettük már, hogy a görög orvosok már ismerték a répa az egészségre gyakorolt előnyös tulajdonságait. A
népi gyógyítók az epe-, bőr- , máj- és
szempanaszok esetén javalloták. Jelentős a C-vitamin tartalma és a karotin
pedig nem más, mint az A-vitamin provitaminja. Az A-vitamin pedig a szem
jóbarátja, hiányában bizony romolhat a
diopria együttható.
Talán ennek köszönhető, hogy egy
téves értelmezés szerint a sok sárgarépa
elfogyasztása esetén javul a látás, de ezt a
téveszmét erősítette egy második világháborús brit propagandafogás is. A legenda szerint a német légiinváziónak az
angol hadvezetés az első radarrendszer
csatasorba állításával próbált gátat vetni.
Ennek segítségével a pilóták már jóval korábban tudomást szereztek a közeledő német gépekről.
A derék germánok nem tudták, hogyan tudják pillanatok alatt megtalálni repülőiket a britek. Nos,
Londonban azt híresztelték, hogy a legsikeresebb pilóta, bizonyos John „Macskaszem” Cunningham
sikereinek titka a sárgarépával karbantartott szeme... Ez az üzenet kapóra jött a háború élelmiszer
ellátási problémáival küzdő szülők számára is, hogy a gyerekekkel elfogadtassák a töméntelen men�nyiségű zöldséget, aminek beszerzése kevesebb gondot okozott. A háború éveiben felnőtt gyerekek
jóbarátja volt Dr. Carrot és Potato Pete, két erre az alkalomra kreált mesefigura...Mindenesetre a
rossz nyelvek szerint Göring marsall is répahegyeket etetett meg pilótáival a brit propaganda hatására.
Napjainkban ugyan nem a sárgarépa áll a hazai zöldségfogyasztási statisztikák élén, de táplálkozási érték tekintetében a dobogó második fokára kerül. A gyökérzöldségek közül a legnagyobb
termőterülettel rendelkezik, a legnagyobb mennyiségben Győr és Makó környékén termesztik. A
világ sárgarépa előállítása meghaladja az évi 16 millió tonnát, ebből hazánk mintegy 85 ezer tonnával
(5%) veszi ki a részét.
- Kolbe Gábor 37.oldal
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Veszprémbe és kísérje figyelemmel
programjaik sokaságát az eseménynaptárban.

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

CRUXX

CABARNET
FRANC
Pálinka

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület

H
Hírek
* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület a Felső Kiskunsági Polgármesterek és kulturális vezetők találkozóján vett részt, valamint tartott előadást
fejlesztési elképzeléseiről.
* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület a Nemzeti Egység Klaszter
soron következő gyűlésére elkezdte kidolgozni a stratégiai nyilatkozat végleges
verzióját, mellyel célja többek között, hogy a vendéglátás háttériparát fejleszteni lehessen.

Kövesd figyelemmel munkásságunkat:

www.oldalasmagazin.hu

Előbb kérdezünk, nem?!

Telt zamatai, eleganciája, sokszínű ízvilága kiemelkedően
kedvelté és sikeressé teszik.
www.cruxx.eu
Elkötelezettek vagyunk a kultúrált
alkoholfogyasztás iránt. kérjük
kerüld a mértéktelen alkoholfogyasztást Te is!
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Manapság azt veszem észre,
hogy a szakmai közélet szereplői, elég
sűrűn, úgy alkotnak véleményt, hogy
azt sem tudják mivel állnak szemben. Talán nem is érdekli őket, hogy
megismerjék az adott ügyet, mert elvakítja őket jelen szerepük általi egoizmusuk. Érdekes dolog ez, az biztos,
hogy nem irigylem őket. Belegondolva mennyi mindentől elzárják,
vagy elzárhatták már így magukat a
múltban is, hiszen, ha nem fogadod
el a fejlődést, akkor elmegy melletted a világ, te pedig beleszürkülsz, de
talán jobb szó, hogy beleveszel, bent
ragadsz a kis korlátok tarkította területedbe. Hiszen az a korlát mindkét

oldalról korlát, az kifelé jövet is az
lesz.
Elgondolkodtató, hogy emberek,
amiben szocializálódnak, olyanokká
válnak. Ebből kiindulva pedig már
nagyon is égető kérdés lett a generációváltás, hiszen ez a világ nem fenntartható, a múltban sem volt az. Persze nem szabad senkit kizárni, erre
figyelni kell, még akkor is, ha majd
ők maguk megteszik ezt helyettünk.
Nekünk fiataloknak törekedni kell
előre, de az adott időben arra figyelni kell, hogy különbek akarjunk és
tudjunk lenni elődeinknél. Akkor
nekünk megmaradhat a hitelünk, az
pedig manapság ritka!
/AI/
© 2015 www.oldalasmagazin.hu

Minek az új?

Rigmusok:

Ha a régi megbízhatóbb!
- Rendekné Olga rovata -

Itt van a szép Karácsony,

A tápérték

van-e kalács a rácson?
ha nincs kalács a rácson,
Szomorú a karácsony.

***
Eljött a Karácsony,
a köszöntők járnak
kellemes és boldog
ünnepet kívánnak
Mi is azért jöttünk
ez érdemes házhoz
kívánunk minden jót
a szép Karácsonyhoz!

Mindennek
megvan a maga ideje és helye, a
merisztémás szaporítás, a klónozás nagyon jól jöhet, ha egy
faj kihalóban van, és menteni
szeretnénk a jövő nemzedéknek. Tömeges elterjedése oda
vezethet, hogy a magvetés eltűnik, a termesztett növények talaj helyett csupán hidrokultúrás
vegyszereket szívhatnak magukba – küllemük lehet tetszetős, tápértékük viszont jelentősen lecsökken.
Rendre találkozhatunk az élelmiszerboltok polcain hőkezelt
41.oldal

termékekkel. A hőkezelés csodálatos dolog, vegyszerek nélkül
lehet tartósítani gyakorlatilag
bármit. Azonban ha azt látjuk,
hogy hozzáadott vitaminokat
tartalmaz, ne örüljünk olyan
nagyon szerzeményünknek. Jó,
ha a tartósítási eljárás során
kiveszett vitaminok, nyomelemek, szín- és ízanyagok töredéke visszakerül így a termékbe. A
biológiai sokféleség biztosíthatja azt, hogy egészséges ételeket
fogyaszthassunk, az ökológiai
egyensúly fennmaradhasson.
-Rendekné Olgi-

***
Eljött már a Karácsony,
borzas szakállával.
Szegény rossz bakancsom
nem győzöm szalmával.
Jöttünk köszönteni e ház
minden népét,
adjon a jó Isten
Szép Karácsony estét!

/magyar népköltés/
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Őshonos

A kecsketej
Fotó: Morkavagy
hu
A kecskét mintegy 12 000 évvel ezelőtt háziasították
mediterráneumban.
Az ókori görögök szent állatnak tartották, kereskedelmük fontos árucikke volt a kecskesajt.
Erőt adott a harcba indulóknak, áldozatul mutatták be az isteneknek, de szerelmi ajzószerként is
használták. A Római Birodalom középső területein nagy mennyiségben állítottak elő friss kecskesajtot, amely fontos szereplője volt étrendjüknek.

A mi „kecske” szavunk ősi eredetű és ismeretes, hogy őseink hoztak is magukkal kecskét, de
találtak is itt a Kárpát-medencében. Eleink fogyasztottak már kecske termékeket, sőt a kecske minden részét hasznosították is.
A későbbiekben a „szegényember teheneként” ismerték, hiszen a szegényebb
néprétegek tartották.
Nincs még egy olyan gazdasági állatfaj, amely annyiféle terméket képes adni
mint a kecske, méghozzá viszonylag kevés befektetéssel. A többi haszonállat által
nem hasznosítható területeken is képes
megélni. A testtömeghez viszonyított tejtermelésben a kecske az élen áll 8-10-szeres mennyiséggel.
Magyar kecskefajtáink : magyar parlagi, nemesített fehér és a nemesített őzszínű kecske.
A kecske megnevezései, életkor szerint :
• Bak – kifejlett hím kecske
• Anya – kifejlett nőstény kecske
• Kecskegida – hím kecske ivarérésig
• Gödölye – nőstény kecske ivarérésig
A görög mitológia szerint Zeuszt
kecsketejjel nevelték, Hippokratész és
42.oldal
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Paracelsus pedig fontos szerepet tulajdonított a kecsketej gyógyító hatásának. A népi gyógyászat
világszerte számos betegség kezelésénél használja a kecsketejet. Az antibiotikumok felfedezése előtt
– a tej ellenanyagtartalmánál fogva – a tbc-s betegek gyógyításának fontos eszköze volt a kecsketejkúra, olyannyira, hogy a tüdőszanatóriumok mellett kecsketenyészeteket tartottak fenn. Az ókor
óta ismeretes, hogy az anyatej pótlására gyakran kecsketejet alkalmaztak.
A kecsketejből készült élelmiszerek könnyen emészthetők és kevés allergén anyagot tartalmaznak, emellett a kecsketej savó fehérje tartalma lényegesen magasabb, mint a tehén vagy a juh tejé.
A tej zsírsav tartalma összetételében kismértékben eltér a tehéntejétől.
Fontos tudni azonban, hogy laktózt azaz tejcukrot alig valamivel kevesebbet tartalmaz, mint a tehéntej, tehát nem jelent jobb alternatívát az arra érzékenyeknek !
A kecsketej zsírdús, magas az ásványianyag, nyomelem és vitamin tartalma :
Ásványi anyagok: Kalcium, kálium, magnézium, nátrium, foszfor és klorid.
Nyomelemek: Réz, cink, foszfor, bór, titán, króm, jód, viszonylag kevés vas.
Vitaminok: A-, B1-, B2-, C-, D- és E-vitaminok, Nagyon kevés B12-vitamin és folsav. A kecsketej
azért annyira fehér, mert A-vitamint tartalmaz. Ezzel szemben a tehéntej az A-vitamin elő anyagát,
a karotint tartalmazza. A kecsketejben háromszor annyi D-vitamin van, mint a tehéntejben, ami
fontos a kalcium felszívódásához.
A kecsketej és tejtermékek szezonális
termékek, ugyanis a téli hidegben a kecske
sokkal kevesebb tejet ad.
Az ÁNTSZ szerint fontos, hogy a termelőnél és piacokon árult nyers kecske- és
tehéntejet csak forralás(!) után szabad fogyasztani, a tej közvetítésével terjedő fertőző
betegségek (például kullancs-encephalitis,
veszettség, liszteriózis) megelőzésére.
A kereskedelemben kapható tejipari
termékek hőkezelt, pasztőrözött tejből készülnek, ezért fertőzésveszélyt nem jelentenek.
A ma ismert számos kecskesajt között
találunk friss sajtokat, lágy, félkemény és
kemény érlelt sajtokat. Léteznek natúr, fűszeres és faszenes, rúzzsal érő és különböző penészes kecskesajtok. Mind a lágyabb,
mind a karakteresebb ízeket kedvelők valódi
ínyencségekre akadnak közöttük. Felhasználják a kecsketejet sajtkészítésre tehénvagy juhtejjel keverve is. A sajtokon kívül a
kecsketúró és a savóból készült orda is ízletes
tejtermék.
43.oldal
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Csatlakozz, és építs...
www.jovonek.hu
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- Képzeld el, végre sokkal
olcsóbb lett a benzin!
- Tényleg?
- Nem, de képzeld el!
Vizsgáztató:
- Önnek inkább a lottóval
kellene próbálkoznia.
- ???
- 90 kérdésből éppen ötöt
talált el.
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Nevess
Kiabál a székely legény az
apjának:
- Édesapám, fogtam egy
medvét!
- Jól van, hozd ide!
- Nem tudom, mert nem
enged el!

A székely fintorogva beleszagol

1!
et

- Évike, legyél az én tündöklő csillagom!
- Hogy gondolod ezt, Pisti?
- Este gyere fel, és reggel tűnjél el...
- Mi az abszolút udvariasság?
- ???
- Ha valaki a fáradt olajat hellyel
kínálja.

- Hol terem a floppy
lemez?
- ???
- Diszkréten.

- Áron bátyám! Asztán
tud-e még?
- Hát hogyne tudnék,
fiam! Csak... már nem
bírok...

a levegőbe:
- Fiam, te voltál?
- Nem.
- Asszony, akkor te?

Kérdi az üzletember a kollégáját:
- Hoztak eredményt a feladott újsághirdetések?

- Nem.

- De még mennyire - hangzik a válasz. - A múlt héten meghir-

- Akkor én.

dettünk egy éjjeliőri állást. A következő éjszaka
kirabolták az egész céget.
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In Vino Veritas

Megtekintené az Oldalas
magazin korábbi számait?

Ehhez nem kell mást tennie,

Pók Tamás

mint meglátogni
honlapunkat, ahol böngészhet
az eddig megjelent lapjaink

Négykezes
2012

www.oldalasmagazin.hu

Fotó: Bor-bolt

www.csintex.hu

közül.

Van benne gyümölcs, fűszer, kellő báj,
de még tolakodás nélkül. Közepesnél
teltebb korty. Érett tannin, nem akar
annyira lehengerlő lenni, de az ízek
így is betelítik a szájat, a savak pedig
tartják velük a lépést. Arányos, harmonikus érett bor.

www.poktamas.hu
Elkötelezettek vagyunk a kultúrált
alkoholfogyasztás iránt. kérjük kerüld a
mértéktelen alkoholfogyasztást Te is!
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✴

Hirdessen Ön is az Oldalasban!
2012.03.01
marketing@oldalasmagazin.hu

✴

2012.02.20
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS
VÁRHATÓ IDŐPONTJA, 2016. 01. 01.
LAPZÁRTA: 2015. 12. 15.
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TÉLELŐ, KARÁCSONY HAVA
December 1.
A MAGYAR RÁDIÓZÁS NAPJA
December 6.
SZENT MIKLÓS – „MIKULÁS NAPJA”
December 21.
TÉLI NAPFORDULÓ; A CSILLAGÁSZATI TÉL KEZDETE
December 24.
ÁDÁM ÉS ÉVA – „SZENTESTE”
December 25.
KARÁCSONY – JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
December 26.
KARÁCSONY MÁSNAPJA
December 31.
SZENT SZILVESZTER PÁPA – „SZILVESZTER”

Havi szállóige:

„Azt mondják, hogy azoknak, akik nem emlékeznek a történelemre,
az a sorsuk, hogy megismételjék.”
( Lawrence Lessig)
Az Oldalas magazin
időszakonként az MTI
híreit és fotót használja.

Az Oldalas magazin
Az Oldalas magazin, és a
Kortárs Gasztronómiai és
Kulturális Egyesület stratégiai,
és szakmai partnere, az
Étrend, Magyar
Konyhafőnökök
Egyesülete, és
Magyar Grillszövetség.

eddigi, és az ezen túl
megjelenő

digitális

változatát, az Országos Széchényi Könyvtárban megőrzik.

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
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www.hungarycard.hu
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