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és jóváhagyjuk az ízét. Szűrőkanállal kiszedve kis 
tálkákban tálaljuk. Megjegyzem, a szülők alig hit-
ték el, hogy gyermekeik ezt a salátát megették. 
Mert manapság a valamikori nyafogást és váloga-
tást felturbózva létezik az ún. jóléti éhezés. Ekkor 
a gyermekek csakis a nagyi rántott húsán, a fa-
gyasztott krumplin és a kilószám vásárolt Túró 
Rudin nőnek fel. Az etetési küzdelmek sajátos 
esete volt a táborban a szándékos gyümölcs nem 
evés. Csak úgy szilvát enni? Azt nem! Megint igazi 
nagymamás cselt kellett bevetni, hogy a finom, 
érett vörös szilva végre elfogyjon. A gyümölcsöt 
délután kimagoztam, feldaraboltam és este a me-
semondás idején kevés cukorral feltettem főzni. 
Forrt, rotyogott a dédmamáink korából örökölt 
szilvaröszti. Az illatfelhők szerteszálltak a fa-
zékból. A hálóterem népe felugrott: – Mi fő? És 
mikor lehet enni belőle? – Most aludjatok, hol-
nap reggelire vár benneteket a mutymurutty lek-
vár – mondtam. A következő nyári találkozáskor 
pedig már maguk kérték az ízletes finomságot. 

Étvágygerjesztő meglepetés volt, ha a táborla-
kók finom sült kifli és kenyérillatra ébredtek. A 
másnapos kiflit és egy ép, egész kenyeret ropo-
góssá tehetünk, ha vizes kézzel megsimogatjuk és 
pár percre a felfűtött sütőbe tesszük. Vigyázzunk, 
mert könnyen megég. A szép, színes, díszítő terí-
tés is vonzóvá teheti az étkezést, növeli az étvá-
gyat. A paradicsomrózsát, paprikacsillagot, lila 
hagymakarikát érdekesebb harapni, mint az unal-
mas, nagy darab, formátlan zöldségeket. 

A tábori együttlét záró fénypontja az alkotói 
kiállítás, a szülők látogatása és a nagy, együttes 
szalonnasütés. Ám kész tragédia, ha ilyenkor 
szürke, esős időszak köszönt ránk. Mert a hegyek-
ben nem esik az eső, hanem szakad! De sebaj! A 
nyersanyagok készen álltak. Adódott is megoldás. 
Amikor tüzet még lehetett rakni, de szalonnát 
sütögetni nem, fóliába tekert, hajába sült, nagy 
szemű krumplikat tálaltunk. Nagy adag, hideg 
sajtkrémet készítettem hozzá. Fogazott, nagyon 
vékony és pici szalonnaszeleteket sütöttem a tűz-
helyen. Nagy tálba öntöttem 2 nagy pohár tejfölt, 
2-3 kis pohár natúr joghurtot. Beletettem 20-20 
dkg apróra reszelt, kétféle ízű sajtot, 1 tubus 
krémsajtot, sót, pici borsot és 4 evőkanál szalon-

nazsírt. Alaposan összekevertem. 
A sült szalonnát is feltálaltuk, és a 
friss, darabolt zöldségeket is tálon 
kínáltuk. Végül is jól sikerült 
megoldásnak voltunk tanúi. Bú-
csúzóul pedig itt a reklám: 10 
nyáron át mindennapi jóízű gye-
rekitóka volt az óriási mennyiség-
ben főzött, ásványi anyagokban 
dús, piros Rooibos gyümölcstea 
Afrikából. További jó táborozást 
és jó étvágyat kívánunk! 

Horváth Gáborné 
 

Konyhakalendárium 
Táborozási mentőötletek 
 
Amikor a tanár asszony nyári gyermektábori 
munkát vállal, másfajta és különféle nevelési 
helyzetben lelheti magát, mint amilyen a mun-
kahelyén vagy a családjában sohasem fordul elő. 
Összetett gondolkodású és némileg furfangos 
egyéniséggé kell válnia. Valóságos „táborszer-
nagyi” lesz belőle, aki a felmerülő, de valójában 
nem túl nagy konyhagondokat katonásan meg-
oldja. Így tettem magam is egyesületünk művé-
szeti gyermektáboraiban csaknem egy évtizeden 
át. Mindannyian, a gyermekek és a felnőttek is, 
szeretettel és örömmel vártuk a minden évi nyári 
találkozást a pilisszentléleki romantikus és jó 
levegőjű hegyoldalban. Előfordult, hogy a fogadó 
napi estebédre valamit és nagyon gyorsan kellett 
bográcsban főzni, mert a táplálóvállalatunk csak 
második naptól hordta ki az ebédünket. Két nye-
rő ételt mutatok most be röviden. 

Egyikük az alföldi gulyásleves, amelybe 
vékonyra karikázott petrezselyemgyökeret, sár-
garépát és krumplit főzünk bele. Csipetke helyett 
pedig nagy szemű házi tarhonyával sűrítjük. A 
másik kedvenc a „nyám-nyám kaja” volt: 
édesanyám zöldségekkel párolt szaftos pe-
csenyéje. Családi körülmények között így ké-
szül: A kissé kivert disznó- vagy marhahús szele-
teket sózzuk, fehérborsozzuk és 3-4 zöldpaprika, 
2 nagy fej hagyma, 1 kis fej fokhagyma tisztított 
gerezdjeivel, kevés zsiradékon, lassan, szépen, 
fedő alatt puhává pároljuk. Közben vizet adoga-
tunk hozzá. Szaftja hidegen, kenyérre kenve ízle-
tesen krémes. A gyermekek nagyon szerették. A 
második napon ebédeltetőnk mentségére szólva 
jött a heti étrend is, és vele a választás lehetősége.  
Ki mit eszik, mit nem eszik meg? Ízesítőket: ece-
tet, cukrot, sót, borsot, fokhagymát előrelátásból 
készen tartottunk a tálalási munkálatokhoz. Ha 
friss zöld salátaféle hiányzott az ebédhez, az is 
előre elkészülhetett a következő módon. Zöldség-
féléből az kell hozzá, ami a lecsóhoz: kb. egyenlő 
mennyiségű, hámozott paradi-
csom, sárga és pirosas színű zöld-
paprika, fehér húsú vöröshagy-
ma. Az óvodás-kisiskolás gyer-
mekszájakhoz méretezve, kisujj-
körömnyi darabokra kockázzuk 
és óvatosan összekeverjük. 1 dl 
hideg vizet öntünk rá, sózzuk, 
cukrozzuk és lefedve pár órára 
hűtőbe rakjuk. Csak akkor ecetez-
zük, amikor levet eresztett. Ez-
után szobahőmérsékleten tartjuk 
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