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Játék

Hamarosan elérkezik az év 
utolsó hónapja, és megindul 
a céges rendezvény dömping. 
Így a munkavállalók mondhat-
ni százhúsz százalékon égnek, 
a szabadidejük a minimum-
ra csökken. Így van ez, de hát 
mit csináljunk ilyen a mi szak-
mánk. Akkor kell a forgalmat 
megfogni, amikor rendelke-
zésre áll. Ámde a dömpingig 
még van egy cirka hónapunk, 
ami alatt javasolom, hogy ol-
vassatok minket, olvassátok az 
Oldalast! Értetek dolgozunk! 

Asztalos István
Főszerkesztő
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Csárdás zserbó

Gasztronauta: A tökéletes tarja 

Vajon változott a táplálékérzékeny-
séggel szembeni hozzáállásunk?

 - erről a témáról kérdeztük szakértő-
inket

Méltósággal megöregedni  

Játsz velünk, az értékes nyereményért! 
mely a Hotelinfo Kft. felajánlása.

Interjú Herédi Péter Róberttel, aki a  
Városligetben működő Nyereg étterem 

chefje

Táplálkozás egészségesen, tudatosan!

A megtartó hagyomány

Minek az új?

Vélemény

MindenMentes

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
Mozijegy vásárlása során érvényesíthető a  

Hungary Card kedvezmény?

A: IGEN
B: NEM

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

Havi nyereményünk: A Hungary Card Plus, a Hungary Card kiadója, azaz  Hotelinfo Kft.  felajánlása.

A játékban, csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A nyertest e-mailen értesítjük!

www.fusionolaj.hu   I   www.facebook.com/frituolaj
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IDEÁLIS AJÁNDÉK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK:
HUNGARY CARD 2018



Havi nyereményünk: A Hungary Card Plus, a Hungary Card kiadója, azaz  Hotelinfo Kft.  felajánlása.

A játékban, csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A nyertest e-mailen értesítjük! A recept Sass Erika tollából származik és elérhető a www.tepszi.hu honlapon is. 

   Hozzávalók:
4 személyre

Tésztéhoz: 50 dkg liszt, 20 

dkg vaj vagy 16 dkg zsír, 10 

dkg cukor, 3 tojás sárgája, 

1 sütőpor, 2 dl tejföl.

Töltelék: 35 dkg cukor, 3 

kanál liszt, 1/2 l tej, 15 dkg 

vaj.

Tetejére: 2 tojásfehérje, 10 

dkg porcukor és 2-3 csepp 

citrom, 5-6 kocka csokoládé

Sass Erika  rovata

Csárdás zserbó

Tepszi.hu

A tészta alapanyagait összegyúrjuk, 
3-4 részre szedjük és megsütjük.
Én négy gombócot formáltam, fél 
órát hagytam pihenni, utána vékony 
lapokat nyújtottam és a tepsi hátolda-
lán megsütöttem kb 160 fokos sütő-

ben, úgy 4-6 perc alatt. A lapokat teljesen hagyjuk kihűlni.

Töltelék: 35 dkg cukrot karamelizálunk, 3 kanál lisztet hozzászórunk és 
1/2l tejjel felfőzzük. Ha kihűlt 15 dkg vajat hozzá keverünk. A lapokat 
megtöltjük. (a világosra pörkölt cukorban a liszt gyors mozdulatokkal 
elkeverhető, de legyen kéznél a langyos tej, amit apránként, 3-4 részben 
adunk hozzá, folyamatosan keverve. A vajat robotgéppel kevertem el.)

Tetejére: fehér cukor mázt kenjünk és pár csepp csokoládéval díszítjük (2 
tojásfehérjét porcukorral és 2-3 csepp citrommal sűrű mázzá keverünk 
robotgéppel. Ezt öntjük e tetejére és felmelegített csokoládét (kb 5-6 koc-
ka) cseppentünk rá, amit villával elhúzgálunk a még folyékony mázban. 

Egy éjszakára érdemes pihentetni hűvös helyen, úgy a legfinomabb!)

Jó étvágyat kívánok hozzá! 

5.oldal© 2018 www.oldalasmagazin.hu



Gasztronauta: 
A tökéletes tarja

Jegyzet
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A Tarja egy kultikus nyári étel, ebben az idő-
szakban használjuk grillezésre, kemencében 
sütésre, de valljuk be a felére összesül a tra-
dicionális hazai módszerekkel. A nagyétkű-
eknek a kiszáradt, tápértékben alacsony hús-
darabból nagyon sokat el kell fogyasztania 
ahhoz,  hogy a jóllakottság érzete megjelen-
jen. 
Mit jelent, hogy szaftos és puha? Sokan van-
nak akik a tradicionális kemencében és egyre 
többen, akik tudományos módszerekkel  ké-
szítik el. Mindkét megoldásnál kompromisz-
szumokat kell kötnünk, és a tökéletesség csak 
álom marad. Mi kell ahhoz, hogy azt mondjuk; 
„Ez volt életem legjobb étele”.  Legyen a hús 
omlós, kívül kérges, fűszerekkel egyenletesen 
átjárt és íze áthatóan, mégis diszkéten  füstös.  

Éveken át kerestem a módszert hogyan lehet 
a tökéletese tarját megalkotni. 
Most, hogy jó pár éve a szakmán kívülről is 
foglalkozom a gasztronómiai eszközökkel és 
technológiákkal,  más módón közelítem meg 
a kérdést. Egyetlen módszerrel nem érek célt 
könnyen és nem mindig reprodukláható az 
eredménymegülni. Kombinálni kell a mód-
szereket. A leghagyományosabbat a legmo-
dernebbel. Szét kell szedni részekre, majd úgy 
összerakni, hogy megkapjuk amire vágytunk. 
Nézzük hát, melyik az a módszer, mely szinte 
tökéletesre sikeredett. Saját verziómban egy 
vákuumban előkészített, majd füstön pirított 
változatra esküszöm, ez a megoldás gondosan 
vigyázz arra, hogy még véletlenül se karcsú-
sítsa a derekat, de hát kit érdekel!?
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Kombináljuk a két legjobb technológiát;
1. Vízben sütést (Sous-Vide)
2. Füstön sütés  (Kamado Joe)

Azaz a két tökéletes technológia, ami forra-
dalmasítja a tökéletes húsok elkészítését, a 
Sous-Vide & Barbecue

Az új kombinált technológia lépései a követ-
kezők; 
1. Pácolás
2. Vákuumcsomagolás
3. Blansírozás
4. Vákuum alatti hőkezelés
5. Kamad Joe-ban történő befejezés
 
1. Pácolás
Két dolog kell hozzá a fő alapanyagon kívült. 
Bevált finom fűszerekből egy intenzív tea és 
5%-os sótartalmú páclé. A vizet forraljuk fel, 
tegyük bele a kívánt ízesítőanyagokat és fű-
szereket. Gyakorlatilag készítünk a páchoz 

egy fűszerteát. Hűtsük vissza 5 fok alá majd 
keverjük bele a sót. 10 liter vízhez 50 dkg 
sóra lesz szükségünk.  
Használhatsz klasszikus fűszerezést is;  Egész 
feketebors, köménymag, babérlevél, fok-
hagyma, vöröshagyma, kakukkfű. Vagy egy 
izgalmasabb; koriandermag, mustármag, bo-
róka, csillagánizs, gyömbér, csombor. 
Amennyiben a húst a páccal vákuumcsomago-
ló gépbe tesszük, akkor a pác még mélyebbre 
tud hatolni.  Pácold a lében legalább 24 órát, 
vagy a Top vákuumgépeinkben  gyorspáco-
lás, marinálás opcióval 1 órán keresztül. 
Ezután öblítsd le hideg vízzel, töröld száraz-
ra, majd kend be mogyoróolajjal, majd rövid 
ideig, de erős tűzön kérgezd meg verhetetlen 
íze lesz! 

2. Vákuumcsomagolás;
Tedd a tarját 25x35-ös Sous-Vide Chef 115 
fokos vákuumtasakba, majd teljes vákuum-
időn szorítsd ki belőle a levegőt! Ne használj 
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gagyi zacskót, hacsak nem szeretnéd hogy 
a mérgező anyagok kioldódjanak és később 
nagy élvezettel falatozni a toxinokat! 

3. Blansírozás
Forrald fel a vizet és mártsd bele a tasakot 
néhány másodpercre. HOPPÁ! Elolvadt a ta-
sakod? Mondtam, hogy mit használj? Akkor 
most elszúrtad, lapozz vissza az első pontra. 
Elegendhetetlen volt, hogy valódi főzhető, 
magas hőtűrésű és biztonságos kioldódási 
értékekkel bíró vákuumtasakot használjunk, 
már gyártja egy Magyar cég az otthon hasz-
nálatos külső vákuumozógépekhez is. Fontos, 
hogy a tasak mindvégig légmentes maradjon, 
ne engedje el a vákuumot a hőkezelés során 
sem.

4. Sous-vide:
Elérkeztünk a hőkezeléshez. A tarját már jól 
átjárták az ízek és a só, levákuumoztad , le-
forráztad, a bacikat ezzel kinyírtad, jöhet 

egy meleg Sous-Vide kád. Ha van már ká-
dad, ismered a hőkezelési paramétereket, ha 
még nincs hívd fel Sous-Vide Chefet (ejtsd 
szuvidséf), Ő mindenben segíteni fog!  
Most már cask ki kell várnod,  hogy tel-
jes keresztmetszében átpuhuljon, oly mó-
don, hogy a maghőmérséklete nem megy 62 
celsius fok fölé. 
 Az alacsony hőmérsékleten bekövetkezett 
kíméletes puhítás során megmarad a nedves-
ség és fehérjetartalom jelentős része. Bizton-
ságossá úgy teheted, hogy precízen beállított 
hőmérsékletű Sous-Vide káddal, vagy vízbe 
lógatható termosztát fejjel (Roner) dolgozol, 
ezzel lesz az eredményed VERHETETLEN!
Egyébként számodra fontos, hogy a hús ne 
veszítsen a súlyából, kvázi közel akkora ma-
radjon a főzés után, mint az elején? Nem csak 
job less a főztöd, a zsebedben is több marad. 
Szerény számítaim szerint így a beruházá-
sod 3-12 hónap alatt megtérül (Attól is függ 
mennyit használod a gépet!) 
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Ha elkészült,  jeges vízben gyorsan lehűtjük, 
hogy a biztonságos zónaháron belül marad-
jon a csülök. Ha berendezett konyhád van le 
is sokkolhatod, így nem kell a jeget állandó-
an pótolnod. 
Az a lényeg, hogy tudjuk a hőmérsékletet ál-
landóan azonos szinten tudjuk tartani.  Eh-
hez a legmegfelelőbb eszközöket már 6 lite-
res változattól beszerezheted, ja hogy profi 
vagy? Nagyban dolgozol? Azt hiszed, nincs 
megoldás?......Tudunk párat! 
Na de ki ne hagyjuk a következő, a leg……
az étel megkoronázásért felelős technológi-
át, ami megadja a dolog sava-borsát, miköz-
ben már nem lesz több időre szükséged, mint 
mindössze 30 percre és akár 100 adag szó 
szerint füstölgő tarját dobhatsz szét a jó fej 
kertipartizó vendégeid között, miközben du-
málhatsz velük arról, mekkora király vagy, 
hogy ezt így és ilyen gyorsan megoldottad. 

5. Füstön  sütés:
A befejezésnél kikértük Smoke Chef (szó 
szerint mindig füstölög) véleményét. 
 A hús puha, finom, lehűtve figyel a hűtő-
szekrényben, akár már hetek óta változás 
nélkül, és már csak meg kell kérgezni, mi-
közben felmelegszik és kap egy mindennél 
izgalmasabb ízt.  

Csidei Tamás
Az új konyhatechnológiák szakoktatója

www.gasztronautakft.hu
info@gasztronautakft.hu 
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Rendeld meg a könyvet a:
www.oldalasmagazin.hu/shop

 címen!

Könyv címe: Lukács István: Séf
ISBN 978-963-12-5826-4    

Kiadó: Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület
Szerző:  Lukács István, Társszerző: Kolbe Gábor

Hosszú volt az út az ötve-
nes évek szürkeségétől a 
rendszerváltás utáni évtize-
dek kissé eklektikus, de ta-
gadhatatlanul érzékelhető, 
színes fejlődéséig. A töre-
dékes emlékekből azonban 
meghúzható az ív a törté-
nelmi korszakok között. A 
Nagy Játszma, ahol a párt-
vonalon innen-t egy hajszál 
választotta el a partvonalon 
túl-tól.

2016. szeptember 23-tól



A szakmaiság ne kopjon ki teljesenA SZAKMAISÁG NE KOPJON KI TELJESEN

 Az elmúlt években egyre inkább felütötte a fejét a munkaerőhiány, melyből a 
vendéglátás területe sem maradt ki. Sőt, talán azt is mondhatjuk talán az egyik leg-
inkább érintett területről beszélünk, hiszen ebben az ágazatban az egyik legnagyobb 
az élőmunkaigény. Ennek több oka is van, de ebbe most nem mennék bele, a lényeg, 
hogy rengeteg kolléga hiányzik a munkaerőpiacról, míg megfelelő szaktudással ren-
delkező kolléga már-már a „fehér holló” esetét vetíti elénk. 
 Manapság a szakemberhiány miatt már éttermek kényszerülnek arra <ráadásul 
egyre többen>, hogy felhagyjanak tevékenységükkel és örökre lehúzzák a rolót. Ez 
egy megfordíthatatlan folyamatnak látszik, hiszen minden-mindennel összefügg a 
szakmánkban. Azt is tudjuk, hogy ehhez komoly mértékben hozzájárult a kollégák 
megbecsülésének hiánya, azaz a tulajdonosi kör hozzáállása, amikor könnyedén ki-
jelentették, hogy: „el lehet innen menni, jön helyetted száz”! 
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 Ma már ez nem igaz gondolat, még akkor sem, ha emiatt a gondolat miatt hagy-
ták el ezrek az országot egy jobb és kiszámíthatóbb élet reményében. Ők azok, akik 
többé már valószínűleg nem térnek haza, hiszen letelepedtek és új életet kezdtek 
tőlünk nyugatabbra. Sőt, sokan pedig az egyre csak fokozódó munkaerőhiány miatt 
növekvő terheltség miatt indulnak neki és hagyják el az országot. A munkaerőhiány 
pedig egyre csak fokozódik.
 Joggal kérdezhetnénk, hogy hol lesz ennek a vége, vagy mi lesz erre a megoldás? 
Bevallom ez egy jó kérdés. A legfőbb probléma, hogy az utánpótlás sem jelenik meg a 
piacon, hiszen azok vagy csak szülői ráhatásra, kényszerből választották ezt a pályát, 
vagy fél úton rájönnek, hogy nem ezzel kívánnak felnőtt korukban foglalatoskodni, 
hiszen ez nem egy könnyű feladat, ráadásul a televíziós showműsorokban sem ezt 
látták. Ott mindenki vasalt, kikeményített szakácskabátban, modern körülmények 
között kreatívkodott, amivel a szakács szakma csak nehezen összefésülhető, hiszen 
az nem egészen ilyen.
 Na, de akkor mi lesz az emberekkel, éhen mégsem halhatnak, még akkor sem, 
ha az éttermek közel fele bezárásra kényszerül, a maradékban pedig nem feltétlenül 
rátermett emberrel kell majd megoldani a feladatokat? 
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 Örömhír, hogy nem fognak. Ez a visszaesés főként a GDP, azaz a nemzeti össz-
termék százalékában fog megmutatkozni, az éttermek pedig átállnak egy új szemlé-
letre. Sokkal inkább előtérbe kerülnek majd a kényelmi termékek, melyekkel időt, 
pénzt, energiát és ami a legfontosabb munkaerőt spórolnak meg. Jönnek majd az 
újfajta szemléletet képviselő éttermek, melyek már jelenleg is elérhetőek a piacokon, 
az ilyen helyeket onnan ismerjük meg, hogy a hirdetésekben szinte kivétel nélkül az 
szerepel: „szakács végzettség nem feltétel, majd mi betanítunk”.

 Ezek az éttermek minden ételüket úgy építik fel, hogy a „szakácsnak” semmi kreatív-
ságra nincsen szüksége, mivel minden sztenderdek és másodperc alapú receptek alapján 
készül. Ez minden esetben egyforma és kiszámítható minőséget jelent, azonban egyet 
nem tud, mégpedig a klasszikus értelemben vett vendéglátásra alkalmatlan. Arra, amikor 
például bejön a vendég és azt mondja, „Séf úr úgy ennék egy kis ...”, vagy „nem így kérem, 
hanem egy kis változtatással” , erre a betanított „szakács” alkalmatlan, hiszen ő csak azt 
tudja, amit belé neveltek. A másik pedig, a megfelelő tudással bíró szakember, ha nincs 
is az étlapon akkor is azonnal el tudja készíteni, hiszen szakember és a tudás birtokában 
tud rögtönözni. Ezt hívják úgy, hogy szakma.
 Aztán az is egyfajta megoldás lehet, amiket a nyár folyamán magam is láttam, hal-
lottam, mégpedig, hogy új élelmiszergyártó cégek jelentek meg a piacon, melyek magas 
minőségű termékeket dobtak piacra, amik néhány éttermet is megszégyenítenének. Ezen 
vállalkozások egyelőre még tőlünk nyugatabbra tevékenykednek, de csak az idő kérdése, 
hogy mikor jelennek meg hazánkban is. Bevallom személy szerint jobbnak tartom azt, ha 
valaki nyit a kényelmi termékek felé, mintsem elkezdje tákolni, túlterhelni a kollégákat, 
ami előbb-utóbb úgyis problémákhoz vezethet. Sokkal jobb a minőség felé nyitni, még 
akkor is, ha ehhez le kell küzdeni a kényelmi termékekkel szembeni negatív előítéleteket. 

Fejlődj együtt a szakmával! 

www.etrendegyesulet.hu 
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Apropó, jut eszembe, a mirelit zöldborsó, vagy a kenyér is kényelmi termék.
 Van olyan nyugati ország, ahol adagoltan, egyesével kicsomagoltan lehet meg-
vásárolni az ételeket (a körettől a tányérdíszig minden a csomag része), épp csak a 
befejező műveletet kell a csomagolásról leolvasnunk és a megfelelő módon tányérra 
helyeznünk és már ehetjük is az ételünket, mely a középminőségű éttermek kíná-
latával kérdés nélkül felveszi a versenyt. Ehhez a rengeteg új technológia a gyárak 
segítségére van, akik így már egy olyan magas minőségű ételt tudnak a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátani, ami lehet akár még a jövő vendéglátóipari kínálata is.
A másik határozott elképzelés, hogy robotizálni fogják a részmunkákat a vendéglátás 
területén, amit én óvatossággal kezelek, mivel ez egy kreatív szakma. Így nehezen 
tudom elképzelni, hogy a lényegi részeket ki lehessen venni a szakácsok kezéből, de 

ki tudja mit hoz a jövő?

Én itt megvárom! 

 Asztalos István
Főszerkesztő

Tudjuk, hogy fontos 
Önnek a minőség.

Megbízható, minőségi webtárhely szolgáltatást nyújtunk, 
hogy honlapja mindig működjön és gyors legyen.

kedvező árak  
egyszerű rendelés 

segítőkész ügyfélszolgálat 
magyar szolgáltatás 

24 órás ügyelet 

Használja fel itt: www.tarhely.com

AZ ÖN KUPONKÓDJA:
OLDALAS-20

Különleges ajánlat 
az Oldalas Magazin olvasóinak:

20% kedvezmény minden 
tárhely csomagunkra!
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Séfklub

 a  zöldségek többre  képesek -  C hef  workshop
Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének (Séfklub) következő rendezvénye, „A Bonduelle-
lel a zöldségek többre képesek” című workshop lesz, mely témát Bartók Gabriella és Csató Zsolt a 
Bonduelle cég Üzletfejlesztési Menedzsere prezentál a Séfklub tagjai részére. Vendéglátónk a buda-
örsi Friedmann ház lesz. 

Te is úgy érzed, hogy a zöldségek több módon is felhasználhatóak, beépíthetőek a napi táplálko-
zásunkba? Érdekel, hogy a betakarítás és a feldolgozás között mennyi idő telik el? Étlapváltás előtt 
állsz,de figyelembe kell venned a munkaerőhiány miatti kiszámíthatóságot? 
Szeretnéd tudni hány féle módon lehet megjeleníteni a zöldséget a tányéron? Szeretnéd megismeri, 
hogy mi az európai zöldség elkészítés legújabb trendje?
Akkor gyere el, ismerd meg a Bonduelle termékeit és ott minden kérdésedre választ is kapsz. 
 
A rendezvény mindenki számára nyitott, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a 06-70-394-8771-
es telefonszámon, vagy az info(kukac)oldalasmagazin(pont)hu e-mail címen lehet.

A gyűlésre mindenkit szeretettel várnak, melynek helyszíne:
Friedmann Ház - Teri néni étterme; 2040 Budaörs, Ifjúság útja 22,

A gyűlés időpontja: 2018. november 5. 15:30 óra
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Objektív

Herédi Péter Róbert
„a rosszfiú”
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Herédi Péter Róbert
már azon csodálkozom, hogy Édesanyám miért nem ütött agyon. Gyermekkori álmom 

volt, hogy a hajózást válasszam szakmámnak, de éppen a rossz magatartásom miatt nem 

vettek fel. Egyébként éppen a vendéglátásnak köszönhetem, hogy úgymond ember lett 

belőlem, ha ez nem lett volna, akkor nem is tudom hova jutottam volna.

 Ezt kifejtenéd bővebben?

 Tizennyolc évesen elvittek katonának, a konyhára kerültem, ráadásul váltásműszakos 

 Ebben a hónapban egy olyan fiatal Séfet szeretnék nektek bemutatni, aki iga-
zán megtalálta a helyét a mai világban. Ő Herédi Péter Róbert a városligeti Nyereg 
Étterem konyhafőnöke, de emellett időnként szakmaközéleti szerepet is vállal és 
még jótékonykodni is marad ideje…

 Péter, mit szabad rólad megtudnunk?

  1979 decemberében születtem Budapesten. A szüleim hároméves koromban 

elváltak, engem Anyu nevelt tovább egyedül, a nagyszüleim segítségével. Majd 10 éves 
koromban megszületett az öcsém így 

sokszor kényszerültem a tűzhely mel-

lé, míg végül ott is maradtam. Továb-

bi inspiráció volt, hogy nagyapám és 

nagyanyám nagyon szeretett és tudott is 

főzni. Nyáron sok időt töltöttem náluk 

Tökölön, ilyenkor gyakran előfordult, 

hogy engem is be fogtak a konyhában. 

De tovább megyek, nemcsak főzni taní-

tottak meg, az alapoknál kezdtük, volt, 

hogy csirkét, nyulat vágtunk, vagy épp 

befőztünk... 

 Ilyen alázatos gyerek voltál?

 Nem, éppen ezzel ellentételesen 

iszonyatos rossz gyerek voltam. Már-
Képünkön:  Herédi Péter Róbert
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Képünkön:  Herédi Péter Róbert

szerencsére a gyerek nevelésében egyetértünk. Remélem a fiam nem szakács lesz.

 Reméled, hogy nem?

 Nem szeretném, hogy az legyen. Ha ezt választja, persze támogatni fogom benne, de 

ne azért válassza ezt a szakmát, mert az apja is ezzel foglalkozik. Legyen a szakmája a 

hobbija és akkor nem kell neki többé dolgoznia. Mert ha csak azért választod ezt, hogy 

megélj, és úgy jössz be dolgozni, mintha saját temetésedre jönnél, akkor el se kezdd, 

szakácsként a tiszteknek főztünk. Először Kalocsán a Foktői úti laktanyába, majd Bu-

daörsön a Vasvári Pál laktanyába kerültem. Aki ismeri a Vasvári történetét pontosan 

tudja, hogy oda a „jógyerekek” kerültek. Aztán az is eltelt és amikor kikerültem már 

máshogy láttam a világot. Végül úgy jöttem el, hogy mindenki szeretett, ami nem is 

csoda, hiszen a tiszteknek mindig különlegességeket főztem.

 Volt a családban vendéglátós?

 Volt. Wolf Viktor dédnagyapám hí-

res cukrászmester volt, a nagykörúton 

volt cukrászműhelye. Talán a géneket 

tőle örököltem, de nem csak én, hiszen 

a két öcsém is vendéglátós. Mindket-

ten nagyon komoly helyeken dolgoz-

nak. Apai ágról Herédi Dávid a Nobu-

ban dolgozik, Juhász Zoltán pedig egy 

Dortmund melletti városka szállodájá-

nak Séfje. 

 Család?

 Van egy ötéves fiam, Balázsnak hív-

ják. A kapcsolatunk az édesanyjával már 

felbomlott, de szerencsére a jó viszony 

megmaradt. Új életet kezdett ő is, én is, 

„...Szerintem  sokkal nagyobb
 kihívás  valamit a semmiből és 
lépésről-lépésre felépíteni, mint 
mondjuk valaki által megfinan-
szírozva fizetett hirdetésekkel, 
cikkekkel. ...”
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Sanyi bácsi indított útnak. Őt tartom az első mesteremnek, aki most 75 éves elmúlt és 

még mindig aktív, jelenleg Amerikában a Grand Hotel séfje. Ő volt az első, aki komo-

lyan befolyásolta a szakmai pályámat, majd később az óbudai Ladik vendéglő séfje Lovas 

István nevelgetett. De megemlíthetem még Solymos Kálmán Pétert, aki nagyon komoly 

szakember volt, szegény ötven évesen fiatalon meghalt. Neki is sokat köszönhetek szak-

mailag és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a barátja lehettem. Emlékszem, 

Lovas úr mellett sokat sírtam, roppant kemény ember volt, de belém nevelte a szakmát. 

mert ez nem neked való. Én ebben hiszek. Persze nekem is vannak időszakok, amikor 

elbizonytalanodok a választásomban, de ezeket az időszakokat túl kell élni.

 Melyik iskolába jártál? 

 Az akkor még Rózsa Ferenc nevű, mostani Dobos C. József iskolába. Érdekes, hogy 

én még délután jártam iskolába, mivel iszonyatosan nagy túljelentkezés miatt, itt dél-
előtt és délután is folyt a tanítás. Tehát 

minden ugyanúgy ment, mint a klasz-

szikus iskolai oktatásnál, csupán mi dél-

után kezdtünk. 1998-ban végeztem és 

szereztem meg a szakács szakmát. Az 

iskola elvégzése után még beiratkoztam 

a Gundel iskolába, hogy az érettségit 

megszerezzem, amibe a katonaság be-

leszólt, ugyanis a vizsgák előtti héten 

vonultam be. Méltányosságot kértünk 

ugyan, de nem kaptuk meg, így majd-

nem lett érettségim is. Leszerelés után 

már erre energiát nem fordítottam, in-

kább visszamentem dolgozni, hiszen a 

pénzre nagyobb szükségem volt.

 Hol kezdted a pályafutásod?

 Az újpesti Megyeri csárdában Varga 
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dig nem mehettem haza, míg részei-

re nem szedtem és el nem mondtam 

azokat, sokszor ez estig tartott, de vé-

gül megtanultam. Bár ez a fajta szigor 

mentálisan is megerősít minket, ezt a 

mai fiatalok nem tolerálják... Nekik 

csak az számít, hogy a hétvégi zseb-

pénzük meglegyen és a munkaidő le-

teljen. A többi őket már nem érdekli, 

semmi alázat nincs bennük a szakma 

iránt.

 A szüleid mit szóltak ehhez a 

fajta szigorhoz?

 Egyet értettek vele, mert tudták, 

hogy mindez az én javamra válik. Lo-

Neki a szakmai tudásom megalapozását köszönhetem. A munkahelyet úgy is becézték, 

hogy „Lovas istálló”, ahol, ha valaki egy évet kibírt, akkor bárhol a világon megállta a 

helyét.

 Szerinted, ha a mai pályakezdők ilyen fajta ’életre nevelést’ kapnának, ho-

gyan fogadnák?

 Nem bírnák, nem fogadnák el. Nekünk nem volt munkaidőnk, de még csak óránk 

sem. Azt sem tudtam mi az a munkaidő, akkor mehettünk haza, ha azt mondták. Ha pa-

píron négykor végeztem volna, akkor előtte tíz perccel kaptam egy sertéscombot és ad-

vas úrnak mondták is, hogy csak semmi finomkodás, mert tudták, hogy csak így lehetett 

engem kezelni akkoriban. Lovas úr pedig mindig elmondta, hogy „Petike, ezt érted csi-

nálom, ez a Te érdeked” és milyen igaza lett. 

 Ma már mindenki a főzéssel szeretne kezdeni.
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 Na, ez nálunk nem így volt. A zöldségesben kezdtem, emlékszem volt, amikor nem 

mertem elmenni bulizni, mert beleivódott a bőrömbe a rohadt káposzta válogatásakor a 

szag, vagy a vörös- és fokhagyma tisztítása után úgy bűzlöttünk, hogy messziről meg lehe-

tett mondani ki a szakács tanuló. De ahhoz, hogy valaki jó séf legyen ezeknek az ismerete 

elengedhetetlen, hiszen jó séfként minden konyhai mozdulatot, szokást ismerni kell. Ép-

pen ezért nálam a mosogatóknak is nagy becsülete van, hiszen nélkülük megállna az élet.

 Mikor kaptad az első konyhafőnöki felkérést?

 Huszonhárom éves lehettem, amikor felkértek, hogy az EMKE Chicago konyhafőnö-

ke legyek, bevallom ez először megrémített, mert azt gondoltam, hogy nem állok én erre 

még készen, de végül elvállaltam és lényegében onnantól szinte csak ebben a pozícióban 

tevékenykedem.
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Legutoljára a négy csillagos Golden Park Budapest szálloda miatt jöttem el tőle, ahol szép 

karriert futottam be. Négy év alatt, öt konyhának lettem a konyhafőnöke. Előbb megnyi-

tott a King’s Hotel, majd nyitott a Chess étterem, majd a Soho Boutique Hotel Budapest,  

 Merre dolgoztál még?

 A Chicago-ból a Postakocsi étterembe kerültem, ahová a tulajdonos Juhos István 

csalt el, így Óbudán kötöttem ki. Érdekes, hogy Juhos Istvánról is azt tartották, mint a 

„Lovas istállóról”, hogy ha valaki ott kibír egy évet, akkor az mindenhol megállja a helyét. 

Juhos úr kemény volt, meg is izzasztott párszor, de kibírtam mellette is. Hozzá tartozik, 

hogy keménysége mellett igazságos is volt. Megkérdezte például, hogy miért nem tudjuk 

megcsinálni a napot, miért „nyüszögünk”, ahelyett, hogy megoldanánk a feladatot ekkora 

létszámmal. Ekkor behívtam a konyhára egy vasárnapi nap és fél kettőre beismerte, hogy 

igazunk van, sőt fel is emelte a fizetést. Többször eljöttem tőle, de többször vissza is csalt 

magához.
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végül pedig a Noir et Rouge étterem. Ekkor már összecsaptak a fejem felett a hullámok 

és négy év után bejelentettem a felmondásomat, amire úgy reagáltak, hogy: „Mindenki 

pótolható.” 

 Várj, kitalálom, ezután magánvállalkozás jött.

 Pontosan, hiszen az előző gondolat után arra a megállapításra jutottam, hogy mi-

nek toljam más szekerét, ha lehet sajátom is. Így megnyitottam Pestlőrincen a Bakter 

nevű kifőzdét. Ez szép 

volt, jó volt, de amikor 

kezdett beindulni, ak-

kor felemelték a bér-

leti díjat és onnan is 

eljöttem. Innen a Do-

bos étterembe sodort 

az élet, amit a tulajdo-

nos halálát követően a 

lányától Dobos Adri-

enntől kibéreltem. Öt 

év után az életemben 

történtek változások, 

így ezzel is felhagytam, 

majd visszamentem 

szakácskodni. Előbb a 

Boom&Brass étterem-

be dolgoztam Juhász 

Sanyival (Bengával), 

majd a budai várban a 

Hunyadi étteremben.

De volt egy évem, ami-

kor úgymond hakniz-
tam. Fix helyem nem volt, de mindig dolgoztam, a kollégák megkerestek és szinte többet 

tudtam így keresni, mintha fix helyem lett volna. 
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kívül dolgozunk karajjal, báránnyal, vannak csirkés ételek, steakek. A konyhát én „Bar-

bie konyhának” becézem, mert viszonylag kicsi, mégis minden munkafolyamat úgy van 

megszervezve, hogy ez nem okoz problémát. Szerencsére a tulajdonosok is partnerek a 

fejlesztésekben, hála Istennek nem is kell megindokolnom ezeket, de igazából minden 

elképzelésemben támogatnak. 

 A jelenlegi helyedre is így kerültél?

 Igen a várból ide vezetett az utam. Jelenleg a városligeti Nyereg étterem séfje vagyok. 

Bevallom az utóbbi időben elég sok támadást kapok a munkahelyem miatt, mert azt 

mondják, hogy az én tudásommal „nem biztos, hogy hamburgert kellene sütögetnem”. 

 Ezzel ne foglalkozz, csak irigylik, hogy megtaláltad a helyedet.

 Mindig azt mondom, el kell jönni, 

megnézni az éttermet, megkóstolni az 

ételeket, mert ugye nem csak hambur-

ger van és ha valami nem felel meg, majd 

akkor visszatérhetünk erre. Én abban hi-

szek, hogy a jó étel bármi lehet, sőt an-

nak az ellenkezője is. 

 Hányan ülnek le nálatok?

 Télen körülbelül 140 fő, nyáron 300 

körül. Így gondolhatod, mekkora oda-

figyelést igényel, hogy a legelső és leg-

utolsó vendég is ugyanazt a minőséget 

kapja. Szerintem ez az igazi kihívás és ez 

a szakma. Amikor idekerültem, főként 

szendvicsekkel kezdtünk, ma pedig már 

elég komoly ételeket adunk a lehetősé-

geink figyelembevételével. A Burgereken 

„...Szerintem az igazán jó 
szakember onnan ismer-
szik meg, hogy sosem szid 
másokat, vagy egyetért 
dolgokkal, vagy nem, de a 
véleményét mindig meg-
tartja magának...”
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 Milyen filozófia alapján építesz fel egy ételt?

 Én a minőségben hiszen, nálam minden friss alapanyagból készül, olyannyira, hogy 

a fűszerek közül sem használok szárítottat. Például a Burgerjeinkhez is Angus marhát 

használunk, de igazából bármelyik ételünket nézzük, azt mindig a magas minőség jel-

lemzi. Nálam a minőség az szent dolog, amikor még hakniztam, abban az időben volt, 

hogy amiatt jöttem el, mert nem voltam hajlandó kiadni a hamis alapanyagot. 

 Akkor nálatok van csapatszellem?

 Igen, hároméves munkám van benne, de egy irányba evezünk. Ha ez nem így lenne, 

akkor a képzeletbeli csónak is csak körbe-körbe forogna. A személyzet szerencsére ál-

landó, vannak ugyan olyanok, akik szezonra vannak csak a csapatban, de velük úgy is 

egyezünk meg minden évben. 

 A szakmai munka csak a csúcsgaszt-

ronómia lehet, vagy adott esetben az a 

fajta munka is annak tekinthető, amit 

Te képviselsz?

 Én az utóbbiban hiszek. Szerintem sok-

kal nagyobb kihívás valamit a semmiből és 

lépésről-lépésre felépíteni, mint mondjuk 

valaki által megfinanszírozva fizetett hir-

detésekkel, cikkekkel. Ennek komoly alap-

ja van, sőt minden nap azon töröm a fejem, 

hogy miként lehetne még jobban csinálni. 

Az étlapot kétszer cseréljük évente, amint 

megérkezik az új étlap, már a következőn 

dolgozunk. Megnézzük az új alapanyagokat, 

vagy, hogy melyik ételek nem fogytak úgy, 

ahogy azt szerettük volna.  
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nyeim, amelyek gondozása örömmel tölt el. Két éve építettem egy üvegházat, ahol me-

diterrán jellegű, egzotikus növényeket nevelek. Esténként kimegyek és meglocsolom a 

növényeimet, amire végzek, megnyugszom. Amennyiben időm engedi, szívesen horgá-

szom.

 A munkaerőhiánnyal mennyire szembesülsz?

 Mindenki azt mondja, hogy nekem van szerencsém, de mióta én itt vagyok a 

Éppen így kivagyok attól is, amikor újragondolunk ételeket. Ettől a hátamon a szőr feláll. 

Ha igazán jó szakember vagy, akkor találj ki egy új ételt, vagy átdolgozás után adj neki 

egy új nevet, de ne verd át a vendéget, mert az már nem az, mint amire a neve utal.

 Akkor Te is a szerzői konyhá-

ban hiszel?

 Igen, abszolút. Emlékszem, ami-

kor még a hagymát pucoltam tanu-

lókoromban, már akkor arról ál-

modtam, hogy majd egyszer rólam 

egy ételt neveznek el. Ez az álmom a 

mai napig megvan és szerintem ez a 

lehető legnagyobb elismerés a szak-

mánkban, de ehhez merni kell új éte-

lekben gondolkodni, nem elég hozzá 

a régi ételek újragondolása, ami a fo-

gyasztók becsapása is egyben.

 Hogy kapcsolódsz ki? Mi a 

hobbid?

 Családi házam körül kertészke-

dek, vannak különlegesnek számító 

paprikáim, és különféle fűszernövé-

„...jó vezető nélkül nincsen jó csapat, de 
ez fordítva is igaz, mégpedig, hogy jó 
csapat nélkül pedig nincsen jó vezető...”
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„...jó vezető nélkül nincsen jó csapat, de 
ez fordítva is igaz, mégpedig, hogy jó 
csapat nélkül pedig nincsen jó vezető...”

  Szerintem az is árulkodó.

 Aztán a másik oldal is megvan, amikor ide jön valaki és dobálózik a számokkal, amit 

még meg is adnék, ha látnám, hogy valóban ér annyit a tudása. Ma már sokan irreálisan 

kapják meg ugyanazt a jó fizetést, mint akik ténylegesen jól teljesítenek. Pénzt kérni min-

denki tud, de előbb tegyen le az asztalra valamit.

A tulajdonosok részéről is sokan nagy mellénnyel voltak, aztán amikor bejelented, hogy 

Nyeregben, ugyanazzal a személyzettel dolgozom. Így nem is tudom megítélni a problé-

mát. Persze hallomásból ismerem, hogy ez a teljes iparágat lefedi, de szerencsére ez min-

ket nem érint közvetlenül.

 Ez árulkodó mindenesetre.

 Igen azt gondolom, hogy jó veze-

tő nélkül nincsen jó csapat, de ez for-

dítva is igaz, mégpedig, hogy jó csa-

pat nélkül pedig nincsen jó vezető. A 

csapatomnak pedig nagyon sokat kö-

szönhetek, mert bármi történik, köz-

tünk összetartás van.

 A tulajdonosi körről általá-

nosságban mit gondolsz?

 A korábbi ’mindenki pótolható’ 

szöveg után, most fordult a kocka, 

már nem lehet egy óra alatt bárhol 

találni egy szakácsot, sőt szinte lasz-

szóval kell fogni, jó séfet pedig még 

nehezebb. Van itt tőlünk nem messze 

egy étterem, ahol minden héten mun-

kaerőt keresnek.
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vagy rossz színben feltüntetni, szívem szerint odaírnék egy-egy gondolatot, de általá-

ban ezeket inkább elengedem, és bölcsen csendben maradok. De a véleményem megvan 

ezekről a nem az építést szolgáló kirohanásokról. Az erőfitogtatás részükről szerintem a 

gyengeség jele. Aztán éttermek kínálatáról én is szívesen mondanék véleményt, de aztán 

ezekből is mindig kimaradok, hiszen egy centit sem lépnénk előre. Szerintem az igazán 

jó szakember onnan ismerszik meg, hogy sosem szid másokat, vagy egyetért dolgokkal, 

vagy nem, de a véleményét mindig megtartja magának. Én is sokszor megmondanám a 

magamét, de minek?

elmész, akkor meg siránkoznak. Az elején említett helyen, ahol több egységnek voltam a 

konyhafőnöke láss csodát, távozásom után minden egységnek lett egy-egy külön konyha-

főnöke. Ki lehet számolni, hogy ez mennyivel került többe, ha én egyedül oldottam meg 

azt, amit később egységenként egy-egy külön séf.

 Mi a sikered kulcsa a konyha-

vezetésben?

 Felépítettem egy jól működő rend-

szert, ami konyhákra integrálható. 

Persze ezt a folyamatos tapasztalatok-

ra támaszkodva mindig frissítem, de a 

gerince állandó. Huszonhárom év ta-

pasztalatával a hibaszázalék elég ala-

csonyan tartható.

 A szakmai szervezeteket meny-

nyire követed figyelemmel?

 A lehető legminimálisabbra csök-

kentettem az erre szánt időt, de a lénye-

ges dolgokat persze követem. Amikor 

szervezetek egymást kezdik minősíteni 
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 A hazai alapanyagokról mit gondolsz?

 Szerencsére egyre jobb a helyzet. Ami nekünk kell, azt mindent be tudunk szerez-

ni, sőt mivel nagy mennyiségekről beszélhetünk, így az árral sem szokott gond lenni. A 

szállítás, szokott godot okozni,  hogy sok termék nem mindig van készleten. Még annak 

ellenére sem, hogy ezekre előre szerződünk. De a rendszeremben éppen ezért mindig van 

is egy kis raktárkészletem, ami valamennyi szabadságot biztosít, az ilyen helyzetekre.

 Mit gondolsz a szakma állapotáról?

 Le vagyok döbbenve. Egyszerűen nincs utánpótlás, ami iszonyatosan komoly gondot 

fog még okozni. Olyan emberek lesznek tizenöt, húsz év múlva séfek, akik miatt abban 

sem vagyok biztos, hogy el akarok majd menni étterembe. Persze tisztelet a kivételnek,de 

a legtöbb iskolából kikerülő gyerekek nem tud megfőzni egy levest, sőt a levesek cso-

portjával sincs tisztában. Alapvető hi-

ányosságaik vannak, például nem tud-

ják mi az a kocka. Az elméleti tudásuk 

mellett a gyakorlat is hiányzik, nekik 

egy a lényeg, hogy le legyen igazolva 

a gyakorlat és legyenek már túl rajta. 

Elképzelhetjük, hogy ez milyen jövő-

képet vetít elénk.

 Ennek kialakulásában a szülő 

is hibás, nem igaz?

 Valószínűleg, mert alapvető dol-

gok hiányoznak, mint hogy ne vegyél 

fel koszos ruhát, ami a munkaruhára is 

érvényes. Ezekből látszik, hogy a szü-

lők nem is foglalkoznak a gyerekek ne-

velésével.
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 Mit gondolsz a topséfekről?
 Elismerem a tehetséget, de nálam nincs különbség. Nálam nincsenek topséfek sem, mivel 
mindenkinek vannak erősségei, és vannak gyengeségei. A volt dédnagyapám híres cukrász 
volt, ennek ellenére nekem a desszertpálya nem a kedvencem, azt csinálja más. Megcsinálom, 
ha rákényszerülök, de nem keresem a lehetőséget arra. Éppen ezért nálam mindenki egyfor-
ma.

 Ma már nem nagyon van alázat. Ezt Te is így látod?
 Ez így van sajnos, már csak a pénz számít. Kolléga, kollégának ellensége, egymást minő-
sítik ahelyett, hogy segítenék egymást.

 Mit üzennél a jövőbe?
 Ehhez a szakmához kell akarat, kitartás és, hogy mindenki merjen nagyot álmodni. Mer-
jenek előre menekülni, legyenek céljaik. 

 Mi a jövőképed?
 Célom, hogy a Nyereg beépüljön a köztudatba és a magyar vendégkör is bővüljön.  A ven-
déglátásra nézve pedig, hogy minél több tehetséges fiatallal szerettessük meg ezt a szakmát. 
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Próbáljuk meg a fiatalokat felkarolni, segítsünk nekik, hogy jó szakemberekké váljanak. Sok-
kal előrébb leszünk. Magamra vonatkozóan, pedig mint mondottam szeretném, ha egy étel a 
nevemhez kötődne így komolyan gondolkozom, hogy indulok a Magyarország étele szakács-
versenyen. 

 Azt a versenyünket sokan támadták, mégis indulni akarsz?
 Mindig azt támadják, ami jó, ami újító. Illetve csak azt lehet támadni, ami megvalósul. 
Biztos vagyok benne, hogy a verseny évről évre egyre jobb lesz, ahogyan a Séfklubban a kö-
zösség is egyre inkább összekovácsolódik. Szerintem minden megmozdulásunknak komoly 
visszhangja van, ez pedig csak azt jelentheti, hogy erősödünk. Aminek külön örülök, hogy az 

Étrendben minden ember egyforma, nem fel lettek építve, hanem maguktól fejlődnek és ez jó.

Köszönöm az interjút és kívánom, hogy még nagyon sokáig járhasd ezt az utat, és kikap-

csolódásképpen öntözhesd a növényeidet.

AI
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A helyi élelmiszereket népszerűsítették országszerte

Idén a Magyar Természetvédők Szö-

vetsége is csatlakozott a nemzetközi 

„Good food good farming” – Egészséges 

étel helyi gazdáktól kampányhoz. A 

program keretében számos európai or-

szágban rendeztek akciókat 2018. ok-

tóber 27-én azzal a céllal, hogy az EU 

agrárpolitikája, az intenzív, nagyüze-

mi gazdálkodás helyett, a kistermelő-

ket és a vidéki megélhetést támogassa.

A kampány keretében a Magyar Ter-

mészetvédők Szövetsége partnereivel 

Magyarországon 8 helyszínen szerve-

zett akciókat, ahol vásárlói tanács-

adás mellett kiállításokkal, kiadvá-

nyokkal, játékokkal, totóval várták az 

érdeklődőket.

A járókelők Budapesten, Szombathe-

lyen, Veszprémben, Vácon, Miskolcon, 

Encsen, Hajdúböszörményben, Vásáros-

naményban és Szegeden találkozhat-

tak a helyi élelmiszereket népszerűsí-

tő önkéntesekkel.
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A programhoz csatlakozó szer-

vezetek Európa-szerte számos 

eseményt szerveztek; fővárosok-

ban, városokban és falvakban kü-

lönféle akciónapokon, demonst-

rációkon, tiltakozó piknikeken, 

workshopokon és szemináriumo-

kon keresztül üzenték, hogy egy 

igazságos fenntartható agrár-

politikát szeretnének.

Olyan gazdálkodásért állunk 

ki, amely védi a talajt, a vizet, 

az ökoszisztémákat és a biológi-

ai sokféleséget, nem járul hozzá 

az éghajlatváltozáshoz és az ál-

latok szenvedéséhez, valamint 

egészséges táplálékot biztosít 

mindenkinek – nyilatkozta Ka-

pitányné Sándor Szilvia, a Ma-

gyar Természetvédők Szövetsége 

programfelelőse.

OPH/ Magyar Természetvédők Szövetsége



  Táplálkozás egészségesen, tudatosan!
MINDENMENTES

• Miért nem figyelünk ezekre a szavakra, gondolatokra? 
• Miért nem helyezünk elegendő hangsúlyt saját és családunk egészségére?
• Miért az utolsó pillanatban kapkodunk?

Ma az internet, és a kommunikációs csatornák világában, szinte folyamatosan árasztanak 
el minden hasonló információval. Joggal mondhatjuk, hogy még a csapból is ez folyik. Ám 
tudnunk kell válogatni, szelektálni, és a minket érintő gondolatokra odafigyelni. Nincs ez 
másként a szakmánkat és egészségünket érintő kérdésekkel sem.
• Helyes táplálkozás, egészséges életmód!

Sokat halljuk ezeket a 
kifejezéseket, de keve-
set tudunk valódi tar-
talmáról. Sokat beszé-
lünk a hal, a köles vagy 
a csicseriborsó fogyasz-
tásról, de csak beszé-
lünk. Vajon miért? Sze-
rintem ne várjátok meg, 
míg érdekelté váltok, és 
kötelezően kell majd 
magatokra főzni.
• Mit mivel, miért, 
mennyit?
Óriási szerepe van a 
mennyiségnek, a jól 
megválasztott alap-
anyagnak és a minőség-
nek.
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Tanács Attila
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• Helyes táplálkozás, sok  rost fogyasztása, napi mozgás, egyensúly! Kevesen értjük, hogy 
ételeink emésztése, összefüggésbe van a napi mozgással, az emésztésünk, pedig magával az 
élettel. És ha már étkezés, akkor sok rost.
• Forduljon Gasztroenterológushoz, kérje Dietetikus segítségét! Talán ezek a legfontosabb 
gondolatok, amit meg kellene fogadnunk.

Látva kicsiny országunk hatalmas gasztronómiai fejlődését, boldog vagyok, hogy ilyen cso-
dás ételek születnek. Nagy öröm lenne, ha nem csak szépen tálalnánk, de néha olyan alap-
anyagokkal is bemutatnánk, ami ösztönzőleg hatna az egészséges életmódra vágyóknak is. 
Tisztelt kollegáim közül, ugyan még nagyon kevesen, de érdeklődést mutatnak a mentes 
konyha világa felé. Ennek nagyon örülök, és boldogan segítek tankonyhámban.
Sokan sokféle szolgáltatással igyekeznek segíteni vendégeinknek, hiszen egyre több mentes, 
vagy paleo konyha, nyílik országunkban. Vajon elegendő a benne majd dolgozó, hozzá értő 
szakember is?
A hozzám látogatok elmondásai és eddigi személyes tapasztalatomra építve, van még hiá-
nyosságunk bőven, de akaratunk és szorgalmunk is.
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photos/?tab=album&album_id=1592406204177932
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Gesztenyés piskóta falatok, ( glutén, tej, tojásfehérje, kukorica és cukor mentes) 



A felém érkező, túlnyomórészt édesanyák, nagymamák, vagyis a családok kérése az volt, 
hogy ételeimet és gondolataimat, érthető nyelven írjam le és foglaljam össze. 
Boldogan teljesítettem kérésüket, és csak a fakanál használatára szorítkozva igyekeztem 
leírni néhány ötletet, tapasztalatot. Ebből a néhány gondolatból született egy könyv, amit 
nagy szeretettel ajánlok mindenki figyelmébe. Célja főként a tájékoztatás, a mentes világból 
kiragadott pillanatok, valamint a napi étkezés bemutatása. Saját életemből, étkezési szoká-
saimból, adok át néhány ételt, készítési technikát, törekedve arra, hogy otthon is elkészít-
hető legyen. Vendég séfeket, barátokat is hívtam és közös főzések sütések is szerepet kaptak 
az oldalakon.
Ti is tudjátok, egy szakács fejében mindig kattognak a gondolatok, és folyamatosan sze-
retne újat alkotni. Elkészült ételét, kitálalása után, már akár más formába öltve „újítaná” 
meg szinte azonnal. Igyekeztem figyelni arra is, hogy egy középutat mutatva a háziasszony 
anyuka is meg tudja valósítani, de a szakemberek, kollegák is tudják majd tovább álmodni 
az adott ételt, vagy technikát.
Remélem tetszeni fog és valóban segítség lesz a konyhában.

Fogadjátok nagy szeretettel tőlem és lapozzátok egészséggel!

Tanács Attila
www.facebook.com/mindenmentesfozosuli

www.mindenmentesfozosuli.hu
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A recept Sass Erika tollából származik és elérhető a www.tepszi.hu honlapon is. 

   Hozzávalók:
4 személyre

10 dkg rizsliszt, 15 dkg 
kölesliszt, 5 dkg 

csicseriborsó liszt, 
csipet só, 2 csapott 

evőkanál útifűmaghéj, 
1 dl szőlőmagolaj,

kb 6 dl szódavíz
Töltelék: 2 dl köles, 4,5 dl 
víz, csipet só, 1 vaníliarúd, 

ízlés szerint cukor vagy 
édesítő – én 5 dkg 4 Édest 
használtam, 1 db vaníliás 

zabpuding

Sass Erika  rovata

Vegán “túrós” 
palacsinta

Tepszi.hu

A liszteket összekevertem, az úti-
fűmaghéjat kevés vízzel eldolgoz-
tam, majd hozzáadtam az olajat, és 
fokozatosan adagoltam váltogatva 
a lisztet és a szódát. Elsőre egy ki-
csit sűrűbb palacsinta tésztát készí-
tettem, aztán azt hagytam állni fél 
órát, majd beállítottam a sűrűségét 
még egy kevés szódával.

Forró palacsintasütőben, mindegyik előtt vékonyan megolajozva a 
serpenyőt sütöttem.
A palacsintákat még langyosan megtöltöttem a “túróval”
A kölest már előre megfőztem csipet sóval, a vaníliarudat bele-

főztem először egyben, mikor meghűlt akkor a kikapart magját 

elkevertem benne. Jó puhára főzöm a kölest és fedő alatt hagyom 

kihűlni. Amikor kihűlt késes aprítóba teszem, hozzáadom az éde-

sítőt és a pudingot és jó krémesre dolgozom össze. Előre elkészít-

hető, ha nem fogy el, hűtőben, lezárt dobozban 2-3 napig is eláll.

Tálaláshoz néhány szem sárgabarackot gerezdekre vágtam, egy 

tepsiben a sütőbe raktam, 20 percig sütöttem, ezalatt levet enge-

dett, ami egy kicsit karamellizálódott.

Jó étvágyat kívánok hozzá! 
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A méz fogyasztásával nagyon sok értékes és nélkülözhetetlen tápanyaghoz jut az emberi szer-
vezet – hangsúlyozta Takács Ferenc, a Kaposvár és Térsége Méhész Egyesület tagja szombaton 
az M1 aktuális csatornán.

A Legyen minden nap mézes nap! fogyasztásösztönzésére szóló kampányhoz kapcsolódóan 
arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon nagyon kevés mézet fogyasztanak.

„Ha egy nap egy ember öt gramm mézet fogyasztana, akkor nem lenne elég a magyarországi 
méztermés, amelynek nagy részét exportáljuk” – fogalmazott.

Szerinte a mindössze 70 dekagrammnyi személyenkénti éves mézfogyasztás Magyarországon 
rossz beidegződés miatt lehet, és azt javasolta, hogy lehetőleg minden nap fogyasszanak a 
családok mézet.

Kovács Ferenc elmondta azt is, hogy a szakma és a hatóság együttműködése révén kiszorultak 
a mézhamisítók a magyar piacról, így a fogyasztók bátran vásárolhatják a hazai terméket.

MTI/OPH/Pixabay

Kevés mézet fogyasztunk
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Nagylátószög

Vajon változott a táplálékérzékenységgel 
szembeni hozzáállásunk?

Ma már senki számára nem lehet kétséges, hogy korunk egyre inkább növekvő problémái közé so-
rolható az ételallergia és az alapanyagokkal szembeni intolerancia. Ezen felül az egészségtudatosság 
a vendéglátásra is komoly hatással van, ugyanis az abban használt alapanyagokkal szemben, mára 
már sokkal magasabb elvárások fogalmazódnak meg, mind a kollégák, mind a vendégek részéről. 
Sokan ma már több pénzt is hajlandók fizetni egy-egy alapanyagért, ha tudják, hogy az egészsége-

sebb. De egyre többen keresik divatból is a kíméletesebb eljárá-
sokkal készült fogásokat. Sokszor ugyanakkor a szakácsok 

tehetetlennek tűnnek, mert igazából ez az igény rájuk 
szakadt és valljuk be sokszor felkészületlenek is a 

témában.
Itt tehetjük fel a kérdést, kell-e egyáltalán, hogy 
minden szakács egy kicsit dietetikus is legyen, 
vagy elég, ha Ő „csak” jól főz, és a vendég tu-

datosságára épít?
A megfelelő válasz talán az lehet, hogy mind-

kettő fontos, hiszen a vendég részéről <saját 
maga érdekében is> kell az odafigyelés, míg a 

szakácsok oldaláról nézve pedig mindig a piaci 
igényekhez kell alkalmazkodni, valamint szere-

tett szakmánkból adódóan irányt is kell a vendége-
ink részére mutatni.

Éppen egy évvel ezelőtti lapszámban már körbejártuk ezt a 
témát szakértőinkkel, most mégis újra felteszem a kérdést, hogy kiderüljön vajon változott-e vala-
mi a szakmában az elmúlt egy év alatt? Sikerült-e a szakácsoknak képzettebbé válni, vagy nyíltak-e 
tematikus táplálékérzékenységre szakosodott helyek?
Vajon könnyebben tud-e valaki ebben a témában kutakodni, elmerülni, informálódni, főleg úgy, 
hogy ismerjük a havi munkaidőt a szakmánkban. Van-e erre irányuló képzés, ha van, az ingye-
nes-e, vagy fizetős? Ha fizetős, akkor azt ki fizeti és az hogyan térül meg? Vagy csak az internet 
marad a szakácsok kezében, hogy informálódjanak?
Abban sem vagyok biztos, hogy minden kolléga tisztában van a témával, vagy azzal, hogy az ak-
tuális jogszabályok mit várnak el tőle? De akkor nem kellene egy kicsit komolyabban venni ezt a 
kényes témát?
Mivel érdekelt, hogy az egyre inkább növekvő probléma miként hat a gyakorlati szakemberekre, 
így szakértőinket ebben a hónapban erről kérdeztük:

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

Szerencsésnek mondhatom magam, mert ahol dolgozom nagyon ke-
vésszer, vagy nem fordul elő, hogy ilyen igényeket kellene kielégíte-
ni. Persze igyekszem úgy főzni, hogy engem ne érhessen meglepetés. 
Persze nem mondom, hogy minden allergénnel tisztában vagyok, de 
igyekszem, ha kell utána nézni miről is van szó. Pl.: egyszer felmerült 

egy érzékenység. (a nevére nem emlékszem) gyorsan utána olvastam. Kiderült egy gyógy-
szer hatóanyagról volt szó. (itt azért megjegyezném, hogy nem vagyok belgyógyász) de úgy 
látszik a jó chef új ismérve lehet ez is...
No, de visszakanyarodva a kérdéshez. 
Szerintem kis mértékben jó irányba változott. Gondolok itt a szállodákra elsősorban. Talán 
még a wellness szállodák ennél is inkább foglalkoznak ezzel. Ott lehet előre haladni, ahol 
team munkában foglalkoznak a táplálékérzékenységgel. Nem pedig ad hoc várják el a meg-
oldást a chef-től. 
Vagy nézhetjük a jobbik oldalát. A szakácsoknak egy lehetőség az önképzésre.
Az biztos, hogy kicsit felrázódott e miatt a szakma. Olyan alapanyagokkal lehet megismer-
kedni, sőt használni, ami mindenképp előnyére válik egy tudatos szakácsnak.

Gyetvai György
A Levendula étterem konyhafőnöke. Fontos számára a hagyomány, de úgy gondolja, hogy tudni kell 

megújulni, azaz haladni kell a korral. 

Az élelmiszer allergia, érzékenység, egyre többször jelentkezik a 
vendégek körében. Pontosan ezért van szükség, a megfelelő felké-
szültségre a konyhának. Minden szakácsnak tudnia kell, mi mit je-
lent az allergének körében. Sajnos a tulajdonosok még mindig nem 
veszik elég komolyan ezt a tendenciát, eltolják maguktól a prob-

lémát. A képzés pedig megoldható lenne, ha anyagilag is áldoznának erre. Akit komolyan 
érdekel, de nincs rá lehetősége, marad a NET, ahol információt szerezhet. Nem csak az lehet 
a megoldás, hogy információt adnak a vendégnek, merre található erre szakosodott étterem. 
Azért, ha kis lépésekkel is, de haladunk.
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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. 

Valóban, napjainkban egyre több vendégnek van egy adott alapanyagra 
intoleranciája. Gondolni kell rájuk is az étlap írásnál. Fontos, hogy ők is 
tudjanak választani a palettáról. Valóban egyre töben vannak az olyan ét-
termek, akik erre szakosodtak, és akinek ez fontos könnyen meg is találja 
ezeket.

Péntek Tamás
Gyakorló szakács. Több budapesti étterem konyhafőnökeként tevékenykedett, többek között a Gellért 

Hotel konyhafőnöke is volt. Tiszteli a hagyományokat, és szereti az újat.

A mai világban elengedhetetlen a szakmában, hogy ne ismerked-
jünk meg ezzel a tudományággal. Tapasztalatom szerint előre lé-
pések történtek a fejekben is! Csak így leszünk versenyképesek. 
Tanulni, Tanulni, Tanulni!

Danyi Gábor
Gyakorló szakács. Dolgozott a közétkeztetésben és a kereskedelmi vendéglátásban is.  Fontosnak érzi a 
tradicionális gasztronómia megtartását, ugyanakkor nem zárkózik el az újtól.

Bár szerintem az egy év alatt nem változott sokat a hozzáállás a 
témát illetően, és az igények se csökkentek, szóval talán az időn 
múlik a változás. De vajon a változás meddig terjedjen ki? Meny-
nyire változzon meg ettől egy étterem vagy a szakma? Tény, hogy 
az elmúlt egy évben lehetett rendezvényeket látogatni a témát il-

letően, olvasni, tanulni, aki akart utána ment. Nem hiszem, hogy minden szakács-
nak diétás szakácsnak kell lennie, de fejlődés szempontjából akár profitálhatnak is 
a kollégák, ha utána néznek, miről is van szó. Színesíteni lehet, de nem gondolom, 
hogy mindent le kéne cserélni az étlapról. Nyilván figyelni kell a piaci igényeket. 
Megoldás az lehetne, ha több e piaci szegmenst megcélzó étterem nyílna. Mindez 
szerintem még idő.
Fordított esetben akár evolúciós fejlődésnek is felfoghatjuk, ahol intolerancia lép 
fel bizonyos alapanyagokra, hogy elhagyva azt új étkezési szokásokat alakítsunk 
ki.
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Szappanyos Viktor
Kortárs konyhafőnök, aki figyelemmel kíséri a szakma változásait. Igyekszik mindig maximális odaadás-
sal végezni munkáját. Az összszakmai összefogás híve. 

Ez a kérdés változatlanul több problémát is felvet, mert valóban sok 
szakácsnak fogalma sincs a helyes, vagy étel allergiás táplálkozásról 
(sem)! Viszont ez érvényes a divat étel allergiásokra is, akik miatt so-
kunkra a hidegrázás jön. Természetesen nem zárkózom el az allergiás 
vendégek kiszolgálásától, de mivel az éttermek többsége nem specia-
lizálódott a például gluténmentes étkezésre, erre fel is szoktam hívni 

a vendégem figyelmét, hogy a kereszt szennyeződések nem zárhatók ki 100%—osan. Aki 
valóban allergiás az megköszöni a tájékoztatást és valószínűleg keres egy számára biztonsá-
gos éttermet. Minden szakács több kurzuson is képezheti magát. Van ingyenes, ez a ritkább 
és természetesen van a fizetős. Már az akarat is becsülendő, ha haladunk a korral és képezzük 
magunkat, hiszen ez egy befektetés is egyben a jövőre nézve! A nagy átlag még mindig ott 
tart, hogy egy fogással szeretne jól lakni minél olcsóbban, ezzel szemben drága alapanyagot 
fent tartani sokszor „öngyilkosság”. Szerencsére egyre többen próbálják betömni ezt a piaci 
rést és egészséges, minden mentes ételeket kínálnak. Szerintem nem csak a szakácsokat, de 
a vendégeket is terelni kéne a tudatosság felé, ha nagyon sarkosan akarok fogalmazni ezzel 
kapcsolatban, akkor Én sem megyek Vega étterembe húsért!
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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.

Az allergén táplálkozás, a mai modern kor egyik csodálatosan undok 
vívmánya. Egy újfajta betegség csoport. Mostanában mindenre allergiá-
sok vagyunk, a tejre, zöldségekre, a húsra, és még sorolni lehetne.
Magam tapasztalatából, és koromnál fogva, én még úgy ettem a sárga-

répát a barátaimmal, hogy a földből felhúztuk, majd leráztuk és úgy megtörölgetve elfogyasz-
tottuk. Nem is tudtunk, mi semmilyen allergiáról, sőt még nem is hallottunk róla. De ebbe a 
felgyorsult világban a kémiának nagyon fontos szerepe van, akár a pár választásban, vagy a 
zöldségek, gyümölcsök gyorsabb és nagyobb növekedésében. Ezáltal rengeteg olyan alkotó 
elem kerül, amely későbbiekben allergiás tüneteket okoz.
Mivel a szakácsok, cukrászok, pékek nem orvosira jártak, és nem egyetemet végeztek. Így tő-
lük nehéz lenne ezen problémák orvoslását, és bajok megoldásának kijavítását megkövetelni.
Erre valók azok a tanult szakemberek, akik ezen betegségekkel foglalkoznak. Igazán fontos 
lenne, hogy ezen szakemberek segítséget nyújtsanak a szakácsok, cukrászok, és pékek részére, 
hogy jobban figyeljenek az allergén anyagok kihagyásánál, és megfelelő jelzésekkel lássák el 
az étlapot.
Vagy szervezzenek olyan előadást, ahol tanulhatnak, a megfelelő vendéglátós szakemberek, és 
egy fontos dolog: ne kerüljön valami sokba az előadás, mert sok kolléga a saját pénzén képezi 
magát, ezzel is segítsük a munkájukat.
Annyira tudatos a táplálkozásunk, hogy mindenre figyelünk, és az a fontos, ami lényegtelen. 
Az lenne az igazán jó, ha néha nem minden áron szeretnénk megfelelni a trendnek. 
Akkor lehet kevesebb allergiás megbetegedés, és kevesebb lenne ez a modern kori látványos-
ság! 
Mindennel foglalkoznak, mindenütt foglalkoznak vele, csak egy kicsit már túl sokat is. Tiszte-
let azon kollégáknak, akik folyamatosan képzik magukat, hogy a munkájuk során figyeljenek 
a vendégek igényeire.
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Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnépesebb városa, a 
Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád megye és a Szegedi járás székhelye 
a Tisza és a Maros találkozásánál.
A terület az újkőkor óta lakott. A várost először 1183-ban említik. Nagy Lajos 
király uralkodása idején a régió legjelentősebb városává fejlődött, 1498-ban 
szabad királyi városi rangot kapott. A török uralom után, 1715-ben kapta 
vissza ezt a rangját. 1719. május 21-én címert kapott, ma is május 21-én ün-
neplik a város napját. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc több jeles 
eseménye is kötődik a városhoz.
Szeged történelmének és a mai városkép kialakulásának egyik legmeghatáro-
zóbb eseménye az 1879-es árvíz. Az épületek nagy része elpusztult, és a mai 
Szeged nagyrészt az árvíz után épült: szebb, modernebb épületek váltották fel 
a régieket. A trianoni békeszerződés után több elcsatolt dél-magyarországi 
város szerepét is átvette, jelentősége tovább nőtt. 1962-ben Csongrád megye 
székhelye lett. A szocializmus éveiben könnyű- és élelmiszeripari szerepét 
erősítették, ma is az ország egyik élelmiszeripari központja. Emellett egye-
temi város és fontos kulturális központ is. Egyeteme, a Szegedi Tudomány-
egyetem az ország legjobb minősítésű egyeteme. Szeged rendezvényei, mint 
például a Szegedi Szabadtéri Játékok, számos látogatót vonzanak évente.

Forrás: wikipedia

Látogasson el 
Szegedre és kör-
nyékére, kísérje 
figyelemmel prog-
ramjaik sokaságát 
az eseménynap-
tárban, az aktuali-
tások között!

Bemutatja

A

Szeged
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* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület részt vállalt a mesterképzés 
megújítását célul kitűző munkacsoport működésében.
* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület, technológiai fejlesztést haj-
tott végre, mely célja, hogy az Oldalas magazin hatékonysága tovább nőjön, 
és a tudósítások, a nagyszabású projektek kommunikációs csatornája tovább 
fokozódhasson. 

Kövesd figyelemmel munkásságunkat: 
www.oldalasmagazin.hu 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

Méltósággal megöröegedni  
 Manapság egyre többször is-
merem fel a tényt, hogy bizony vannak 
emberek, akik görcsösen ragaszkodnak 
egy-egy megszerzett pozíciójukhoz, ami 
előnyös helyzetben tartja őket. Ez a ra-
gaszkodásuk kintről nézve megalázónak 
tűnik, bár ők ezt vagy nem veszik, esetleg 
nem akarják észrevenni, csupán féltik a 
félthetőt. 
Bevallom sokszor elgondolkodtat a je-
lenség, mégpedig, hogy vajon mi is ilye-
nekké válunk-e? Esteleg tehetünk ellene 
valamit, vagy hogy egyáltalán mi okozza 
mindezt? 
Lehetünk még ilyenek is. De! Szerencsére 
ennél pozitívabb képet látok, ugyanis aki 
képes megújulni, vagy a lépést tartani, 
annak nem kell görcsösen ragaszkodnia 
valamihez, hiszen az újban is helye lesz.  
Valamint, aki meg tud újulni, azok az 
emberek mindig magukban, az erejük-
ben és tudásukban hisznek, nem pedig 
a pozícióban, ezért nem kell görcsölniük 
azért. A görcsösséget éppen a személyes 
érdekek miatt kialakuló akadály jelenti, 
ami pedig a fejlődést hivatott megállítani. 

Illetve csak lenne hivatott, hiszen a törté-
nelem és a fejlődés mindig elhalad azok 
mellett, akik nem hajlandók azzal halad-
ni. Érdekes egy dolog ez, mert ezt az em-
ber észre sem veszi, csupán védi azt, ami 
az övé és így szép lassan kialakul a gör-
csösség. Ezzel szemben egy jól működö 
megoldás lehet, ha tudatosan építjük ma-
gunkat, a karrierünket, a befolyásunkat 
és az előre meghatározott, vagy a kellő 
időben tudunk egyet előrébb, vagy hát-
rébb lépni. A lényeg az elmozduláson 
van, hiszen senki sincs örökre „helyzet-
ben”. Ha előrefelé tudunk lépni, akkor 
egyértelmű a helyzet, fejlődünk. Azon-
ban még egyértelműbb, ha van bennünk 
elég erő és a kellő időben hátrébb tudunk 
lépni és valakit támogatunk, aki éppen 
előrefelé menetel. Így biztosak lehetünk 
benne, hogy az érték, amit felépítettünk 
nem vész el, sokkal inkább tovább épül, 
így pedig a közvélemény szemében is 
méltósággal öregszünk meg. Én pedig 
erre vágyom!

/AI/

H

  Rövid az élet:

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!
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BÉKÉSI PRÉMIUM

Szolo pálinka

www.bekesipalinka.hu 

A chardonnay világszerte 
ismert szőlőfajta. Bogyói ki-
csik, gömbölyű formájúak, 
fehéres zöldek, alig hamva-
sak, vastag héjúak, lédúsak, 
ropogósak. 

,, ,,



 
Őszi rigmusok:

Elmúlt a nyár, itt az ősz,

Szőlőt őriz már a csősz.

Kipattant a búza szeme

vajon a babám szeret-e?

Ha nem szeret megbánja,

leszek a más babája.

 

Október ber, ber, ber,

fázik benne az ember.

Szőlőt csipked a dere,

édes legyen szüretre.

 

Kemény dió, mogyoró,

kis mókusnak ez való.

Odújába elrakja,

Télen elropogtatja.

 

Sötétben is fúj a szél,

hosszú lába földig ér.

Eresz alatt kopogtat,

ne hajolj ki, megfoghat!

     

Esik eső, csepereg,

sárga levél lepereg.

Feri, Teri felszedi,

kosárkába begyűjti.

Minek az új?
Ha a régi MegbízHatóbb!

- rendekné Olga rOvata -

A megtartó hagyomány

Rigmusok:

http://napidoktor.hu
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 A megtartó hagyományhoz 
tartozik a disznóölés is, ez rend-
szeresen benne van nekünk ma-
gyaroknak a téli programunkban. 
Nálunk ez a megszokott, hogy 
hagyományainkat átadjuk a fiata-
loknak, és az arra kíváncsiknak. 
A Kiskunsági Hagyományőrző, 
Kézműves és Turisztikai Egyesület 
immár 17 éve ugyanitt a Rendek 
Tanyán alakult meg a hasonló gon-
dolkodású emberekből, akik a mai 
napig szeretettel kézműveskednek 
és adják át a kultúránkat.
 Jó érzés olyan emberekkel 
dolgozni történetesen most a Slow 
Food CE projektben, akik látják a 
program lényegét, s tenni is tud-
nak érte. Mi az Egyesületünkkel 
már 16 éve dolgozunk a Slow Food 
Biodiverziotásért Alapítványban, 
ahol kiváló nemzetközi kapcso-
latokat tudtunk kiépíteni. A Piac 
nagyon jó teret tud biztosítani ah-

hoz, hogy tovább vigyék ezt a faj-
ta gondolkodásmódot, amelyben 
az „Ízek bárkája” és az „Emlékek 
Magtára” a fő szempont.
 Másképp lehet megbeszél-
ni a szakmai munkához szüksé-
ges feladatokat a terített asztalnál 
és természetesen az azt megelőző 
munkálatokban is, ahol éppen az 
a lényeg, hogy mi hogyan készül. 
Mindenkinek megadatott, hogy 
saját emlékei, tudása szerint kap-
csolódott be akár a bélmosási fo-
lyamatba vagy már a kolbász, hur-
ka töltésébe.
 Pontosan az ehhez hasonló 
hagyományok átadására, tovább 
vitelére van és lenne szükség min-
den szakmában.

Rendekné Olgi 
Slow-food Hungary

Kiskunsági konvívium 



Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et! - Hol laknak 

a Zsírék?

- ???

- Bödön.
-Mit mond a részeg a konnektornak?

-???
-Mi van röfi, befalaztak?

ány: Szia, azt beszélik rólad, hogy m
eleg vagy F

iú: OMG, kik beszélik ezt rólam ?? L
ány: áá nem érdekes... amúgy mit c

sinálsz ?? F
iú: Lakkozom a körmeimet.!

Két zsidó ügyvezető 
igazgató beszélget

- Te fizetsz az embereidnek?
- Én nem.

- Én sem. És bejárnak?
- Be.

- Az enyéim is.
- Te, nem kéne ezektől 

belépődíjat szedni?

Két székely beszélget. Mondja az egyik:

- Te koma, miért nincs rajtad sapka?!

- Hát, szomszéd, a balesetem óta nem hordok sapkát!

- Milyen baleset? - csodálkozik a szomszéd.

- Múltkor megkínáltak pálinkával, de nem hallottam meg!!

A jó pálinka olyan, mint az 
anyóshalál!

A szemet megkönnyezteti, 
de belülről kurva jól

esik...

A hónap vicce:

Egy egyetemi kreatív íróosztály tagjait megké-

rik, hogy publiukáljanak olyan rövid értekezést, 

mely az alábbi elemeket tartalmazza:

1. Vallás 2. Királyság 3. Szex 4. Rejtély.

A díjnyertes esszé pedig a következő:

Úristen!-sikolt fel a királynő.

-Terhes vagyok!De vajon kitől?

- Hogy hívják az angol nyu-
szit?

- New Sea.

- Miért hátrafelé ugranak ki a 
búvárok a csónakból?

- ???
- Mert elõre a csónak van!

- Hogy hívják Törpilla legked-
vesebb törpjét?
- Ügyi-Fütyi.

Mikor Chuck Norris 
belenyúlt a konnektorba, 

megrázta az áramot.
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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 

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA, 2018. 11. 01. 
LAPZÁRTA: 2018. 10. 15.

www.csintex.hu 

Vásárolunk...címmel nyílik meg 
az MKVM új kiállítása

 

  A XVIII. Nemzetközi Magyar Fotószalon D kategóriájának vá-
logatott fotóit október 30- január 27. között lehet megtekinteni 
- olvasható a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
közleményében.

Az október 30-án megnyíló Vásárlás című kiállítás során a XVIII. 
Nemzetközi Magyar Fotószalon D kategóriájának válogatott fo-
tóit tekinthetik meg a látogatók.

Mint írják: „Mindennapi kenyerünk beszerzése, csak az alap vá-
sárlási tevékenységünk, de valójában ennél sokkal szerteágazóbb 
aktivitásunkról beszélünk, ha ezt a szót halljuk. A javak és szol-
gáltatások magunkévá tétele már-már rítusszámba menő napi 
cselekedetünk, sokszereplős társasjáték ez, amiben a „gazdálkodj 
okosan” szabályai mellett izgalmas játszmákba is gabalyodunk 
egymással. Lenyomata ez társadalmi szerepvállalásunknak, glo-
balizálódó világunkban félelmetes mérteket ölt ez a méta, ahol az 
adok-kapok, és az adogatás néha véresen komollyá fajul.”

A tárlat 20109. január 27-ig várja az érdeklődőket a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.
 

  (MTI)

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

Az Oldalas magazin eddigi, és az ezen túl megjelenő 

digitális változatát, az Országos Széchényi Könyvtárban megőrzik.
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Magyarország étele 2018
www.magyarorszagetele.hu 

Szeleshát
Oroszlán

2009

Összetett erdei gyümölcsös, gyógy-
növényes és tölgyes aromák, szájban 
nagytestű, fűszeres több réteg gyü-
mölccsel. Határozott tanninok, le-
nyűgöző savak, komoly gyümölcs és 

jelentős érési potenciál.
www.szeleshat.hu



Keresd az Oldalas magazint  a Facebook-on is!
www.fb.com/oldalasmagazin   I   www.fb.com/oldalasemagazin

Havi szállóige:
„Nem szabad engedni, hogy a történelem döntsön.

 Mert akkor nincs jövő, csak ismétlés.”
(Janne Teller)

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

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 Országos Széchényi Könyvtárban megőrzik.

55.oldal© 2018 www.oldalasmagazin.hu



56.oldal © 2018 www.oldalasmagazin.hu

www.hungarycard.hu 


