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A csángó közösség a ma-
gyarság legkiszolgáltatot-
tabb és egyben legnagyobb 

mértékben asszimilálódott kö-
zössége. Közülük talán a legsze-
rencsésebbek a Székelyföldhöz 
legközelebb eső gyimesi csán-
gók. Ha nemzeti társaságban 
csángókról esik szó, a méltató 
hangnem szinte természetes. És 
ez így van jól. Nem kívánok ezzel 
a szép hagyománnyal szakítani, 
de azért, ha egy éttermi élmény-
ről beszámolót írunk, nem me-
hetünk el szó nélkül a nyilvánva-
ló és bántó hiányosságok mellett.

A beltér barátságos, népies, 
otthonos, szeretnivaló: rönkfa-
oszlopok és gerendák, hatalmas, 
súlyos faasztalok és padok, ré-
gies világítótestek, muskátli, né-
pi hímzések az ablak alsó szegé-
lyében, korondi kupicában elhe-
lyezett fogpiszkálók.

Amikor ott jártunk, sajnos épp 
román zene szólt, ami eléggé ki-
ábrándító volt, különösen, hogy a 

tulaj tette „közkincsé”, illetve egy 
tulaj kinézetű férfi, aki a legtöbb 
fotón is szerepel. Egy idő után tá-
vozott, és onnan kezdve csend 
honolt a kisvendéglőben, ami az 
előzményeket tekintetbe véve 
igazán jólesett.

Az étlap meglehetősen hosz-
szú: csángó, székely és klasz-
szikus magyar ételeket kínál, a 
csángó módra készült kemencés 
rakott krumplitól a tárkonyos pi-
tyókalevesen, bográcsgulyáson 
keresztül a brassói aprópecse-
nyéig. Néhány fogás erejéig meg-
jelenik a román konyha is az el-
maradhatatlan pacallevessel és 
parasztcsorbával, rendelhető to-
vábbá „tochitura” is sertéshús-
ból, ennek a magyar nevét vala-
milyen okból fel sem tüntetik. Kí-
nálnak kétféle halászlevet, kor-
helyt és gyimesit. Nem volt hát 
könnyű választani.

Ettünk végül túrós bocut (12 
lej), ami egyszerű és nagysze-
rű étel – a hely honlapja is ajánl-
ja – , lényegében a rakott pulisz-
ka egyik változata: ellapított pu-
liszkagombóc juhtúróval töltve, 

vajban pirítva. Kértünk hozzá tej-
felt is, de célszerű lenne eleve az-
zal tálalni.

Másik fogásunk a babgulyás 
volt (15 lej), amely nem sok pap-
rikát látott, de ízletesnek talál-
tuk. Nagyon sűrű volt, megállt 
benne a kanál, így inkább egytál-
étel, mint gulyás. Egyébként ser-
téshússal készült, így kondásnak 
kellene nevezni.

Legnagyobb problémánk a hal-
paprikással (15 lej) adódott, ami a 
pincérnő szerint pisztrángból ké-
szül. Ez elég érdekes ötlet, mond-
tuk magunkban, de végül is miért 
ne. Mitől legyen rossz egy piszt-
rángpaprikás? Valójában a tá-
vol-keleti Mekong deltájában kri-
minális körülmények között te-
nyésztett vietnámi tömeghal, a 
pangasius volt az alapanyaga az 
egyébként elég lisztes és karak-
ter nélküli paprikásnak. (Ez a 
hal a legkönnyebben beazonosít-
ható az összes között. Egy bará-
tom szerint rántotta íze van, ez 
kétségkívül nem rossz asszoci-
áció, azóta én is ezt érzem ben-
ne. Tény, hogy ha valaki vesz 
egy pangasiusfilét, majd megsü-
ti és figyelmesen megeszi, akkor 
a továbbiakban esélye van ha-
lak tucatjaiból kiszúrni ezt a faj-
tát.) Ebben az esetben a hiba az 

alapanyag tekintetében mindösz-
sze annyi volt, hogy a pincérnő té-
ves információt közölt, vélhetően 
tudatlanságból és nem rosszin-
dulatból, ellentétben azokkal az 
esetekkel, amikor Magyarorszá-
gon nagyon is tudatosan harcsa 
helyett pangasiust adnak.

Kértünk végül rókagombát 
zöldséggel (17 lej), ami hagymá-
val és paprikával pirított róka-
gomba volt, és kissé avas mellék-
íze ellenére sem volt élvezhetet-
len. A kenyér friss volt és házi jel-
legű, jó lenne, ha Magyarorszá-
gon és Erdélyben általános len-
ne, hogy ilyen színvonalú kenye-
ret tegyenek az asztalra.

A gyimesközéploki étterem-
ben kedvező áron tartanak Iga-
zi Csíki Sört is. Kevés pénzért 
sokat ettünk a Fatányérosban, 
jól is laktunk, a maradékot be-
csomagoltattuk. A belső tér han-
gulata és a kedves kiszolgálás 
mellett a jó ár/érték arány a hely 
egyik nagy erőssége.

Fele üres, fele tele? Fele te-
le – szűrtük le a következtetést, 
mert végső soron a hibák dacára 
a kellemes emlékek között rak-
tároztuk el a gyimesközéploki 
vendéghelyet.

 
DOROZSMAI ENDRE

Rakott túrospuliszka, kemencés rakott krumpli és tárkonyos pityókale-

ves – három étel a sok közül, amit a gyimesközéploki Fatényéros vendég-

lőben megkóstolhattunk. A csángóföldi vendéglátásból kínálunk ízelítőt. 

Fatányéros vendéglő Gyimesközéplokon

Mogyorókrémes, epres tekercs

Hozzávalók a tésztához: 7 tojás, 
6 evőkanál liszt, 7 evőkanál porcu-
kor; a töltelékhez: eper, mogyo-
rókrém
Elkészítés: A tésztához a tojá-
sokat szétválasztjuk, sárgáju-
kat a cukorral alaposan kikever-
jük. A fehérjét kemény habbá ver-
jük, majd először a cukros sárgá-
ját, utána a lisztet keverjük hoz-
zá. A masszát sütőpapírral bélelt 
nagy gáztepsibe simítjuk, és elő-
melegített 180 fokos sütőben kb. 
20–25 perc alatt megsütjük. Me-
legen, nedves konyharuhára bo-
rítjuk, és rögtön feltekerjük.  Miután kihűlt, szétnyitjuk, és megkenjük 
mogyorókrémmel, a szélére rakunk egy sor megmosott egész epret 
és szorosan visszatekerjük. Betesszük 15 percre a hűtőbe, amikor ki-
vesszük, 1 cm vastagságú szeletekre szeleteljük.

Amint megérkezik május, meg-
jelenik az eper is, amit már na-
gyon szoktunk várni. Végre a 
téli gyümölcsökről áttérhetünk 
a tavaszi idénygyümölcsök-
re. A hideg időszak után álta-
lában mindenkire üdítően hat 

az eper. Ha már jól belakmá-
roztunk belőle, érdemes étele-
inkbe is becsempészni – példá-
ul salátába rakva – vagy süte-
ményt készíteni belőle.

GYÖRGY OTTILIA

Tavaszi ételkülönlegességek: ha május, akkor eper

Hozzávalók 2 személyre: 30 dkg csirkemell, 10 da-
rab eper, 4–6 salátalevél, 10 dkg feta sajt, lenmag-
olaj, balzsamecet, liszt-tojás a panírozáshoz, burgo-
nyapehely, olaj a sütéshez, fűszerek: só, fehér bors
Elkészítés: A húst felszeleteljük és befűszerez-
zük. Egy serpenyőben olajat hevítünk és a húsokat 
lisztbe, felvert tojásba, illetve burgonyapehelybe 
forgatjuk és a forró olajban megsütjük, majd egy 
tányérra kiszedjük. A salátát és az epret megmos-
suk. A megsült húst csíkokra vágjuk. Az epret sze-
letekre vágjuk. Tányérokon elrendezzük a salátát, 
ráhelyezzük a húscsíkokat, az epret, és rámorzsol-
juk a sajtot. Végül meglocsoljuk lenmagolajjal és 
balzsamecettel.

Hozzávalók: 22 dkg liszt, 16 dkg vaj, csipetnyi só, 4 
evőkanál cukor, 4 evőkanál hideg víz, 25 dkg eper, 
4-5 szál rebarbara, barna cukor, 1 tojás a kenéshez
Elkészítés: A lisztet elmorzsoljuk a hideg vajjal, 
majd hozzáadjuk a csipetnyi sót, a cukrot, a hideg 
vizet, és gyors mozdulatokkal összegyúrjuk. Ha 
kész, gombócot formázunk belőle, alufóliába cso-
magoljuk, majd fél órára hűtőbe tesszük.  Az epret 
megmossuk, szeletekre vágjuk. A rebarbarát meg-

hámozzuk és felvágjuk. Előkészítünk egy tepsit, és 
sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük 180 
fokra. Ha letelt az idő, elővesszük a hűtőből, a tész-
tát két részre osztjuk, és lisztezett gyúródeszkán 
kb. 3 mm vékonyságú kör alakra nyújtjuk.  A tész-
tára ráfektetjük az eperszeleteket és a rebarba-
rát, majd megszórjuk barna cukorral. A tészta szé-
lét felhajtjuk, lekenjük tojással, és sütőbe toljuk 
25–30 percre.

Burgonyapelyhes rántott hús eperrel és feta sajttal

Epres, rebarbarás francia pite

Túrós bocu: ellapított puliszkagombóc juhtúróval töltve, vajban pirítva

A beltér barátságos, népies, otthonos és szeretnivaló

A babgulyás nem látott sok paprikát, de ízletes volt




