
Bolognai spagetti

Világszerte kedvelt fogás, sokan és sokféleképpen készítik. Egy eredeti olasz 
receptet kerestem, amelyet magunk is kipróbáltunk.

Hozzávalók: 2 evőkanál olívaolaj, 2 nagy fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2 
szál sárgarépa, 1 zellerszár, 1 kg darált marhahús, 80 dkg hámozott és felkockázott 
paradicsom, 6 szelet húsos pancetta (hasonló az angol baconhoz, de helyettesít-
hetjük füstölt hasaalja szalonnával), 2 babérlevél, 2 pohár vörösbor, só, frissen 
őrölt bors, 75 dkg tagliatelle vagy penne tészta és frissen reszelt parmezán sajt.

Elkészítése: A hagymát meghámozzuk és finomra vágjuk. Megtisztítjuk a fok-
hagymagerezdeket, és átpréseljük fokhagymanyomón. Egy mélyebb serpenyőben 
olívaolajat forrósítunk, és szép barnára sütjük a csíkokra vágott pancettát. Adjuk 
hozzá a feldarabolt hagymát és a zúzott fokhagymát, majd addig hevítsük, amíg 
a hagyma megfonnyad. Nagyobb lángon tegyük a marhahúst a serpenyőbe, és 
folyamatosan kevergessük, amíg a hús meg nem barnul. Ekkor öntsük le borral, és 
forraljuk, amíg az alkohol nagy része el nem párolog. Kisebb lángon adjuk hozzá a 
feldarabolt paradicsomot, a lereszelt sárgarépát és a zellert. Lefedve főzzük lega-
lább egy-másfél órát, amíg a szósz szép sűrű lesz. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. 
A tésztát forró, lobogó vízben főzzük (nem szabad túlfőzni), majd tálaljuk a forró, 
friss, illatos bolognai raguval, és hintsük meg frissen reszelt parmezánnal.
Buon appetito!

Castel Gandolfo, a pápai nyaraló főbejárata
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• Pizzák, tészták, fagylaltok és aromás, könnyű 
borok – dióhéjban így foglalhatnám össze az 
olasz konyha kínálatát. Jóllehet, a világon bárhol 
ehetünk olasz étkeket, ha az olasz konyhát ked-
veljük, azt hazájában kell megkóstolnunk.

MAKKAY JÓZSEF

Ú gy vagyok Olaszországgal, 
mint az ember az első szere-
lemmel: soha nem tudja el-

felejteni. A sors úgy hozta, hogy a ki-
lencvenes években, a nyugat-európai 
országokra vonatkozó vízumkényszer 
idején a dél-olaszországi Leccébe ju-
tottam el először, ahol az évtizedekkel 
korábban letelepedett családi bará-
tunk, András fogadott. Vendéglátása 
máig emlékezetes, hiszen egy olyan 
világot ismerhettem meg, amelynek 
nemcsak történelmi öröksége pá-
ratlan, hanem gasztronómiája is. A 
remek olasz konyhába csak úgy le-
het igazán betekinteni, ha az ember 
bebocsátást nyer egy főzni szerető 
olasz család mindennapjaiba, ahol 
megízlelheti egyebek közt a rengeteg 
feltéttel készülő tésztákat is. Barátunk 
olasz felesége és gyerekei ebben nagy 
segítségünkre voltak. Ők világosítot-
tak fel arról is, hogy az olasz konyha 
a pizzáknál és a pastáknál sokkal gaz-
dagabb.

Bőséges, de könnyű

A déli tartományokban, ahol az olasz 
mezőgazdasági farmok mintegy öt-

Barangolás a tészták világában
Olaszország, ahol enni-inni érdemes

ven százaléka található, minden meg-
vásárolható, amit a mediterrán föld és 
tenger adhat, méghozzá jó minőség-
ben és elérhető áron. A gasztronómia 
iránt kiemelten érdeklődő emberként 
nagy élmény volt számomra a kisvá-
ros piactereire reggel friss zöldséggel, 
gyümölccsel és sajtokkal érkező kör-
nyékbeli termelőktől megvásárolni az 
aznapi főznivalót, és kimenni a közeli 
halpiacra, ahol a reggeli fogást kínáló 
halászok portékái között alkudozhat 
a vásárló, még ha csak pár mondatot 
tud is olaszul. Amikor kiderült, hogy 
magyarok vagyunk, az egyik idős ha-
lász emlékezete mélyéről magyar sza-
vakat bányászott elő, és magyarázta 
kézzel-lábbal, hogy a halból olaszos 
halászlevet is készíthetünk. Nyilván tu-
dott a híres magyar halászléről.

Az olaszok nemcsak hihetetlenül 
hangosak és felszabadultak, hanem na-
gyon segítőkészek és barátságosak is. És 
imádnak enni. Amikor a Piedone-fi lmek 
bunyós és nagyevő hőse, Bud Spencer 
eszünkbe jut, ne gondoljuk túlzásnak az 
elé kerülő, telepakolt spagettis tálat. Sok 
olasz hasonlóan szereti a hasát, még-
is egészségesebben étkeznek, mint mi, 
mert a mediterrán ételekben igen gazdag 
olasz konyha a verhetetlen tészták mel-
lett sok olívaolajat, rengeteg friss zöldsé-
get, halat, bárányt és egyéb egészséges 
alapanyagokat használ fel.   

Noha a déli és az észak-olaszorszá-
gi konyha különbözik egymástól – az 
északi rész egyik meghatározó gaszt-
ronómiája, a dél-tiroli németes ízeiről a 
következő alkalommal írok –, az egész 
olasz konyhára jellemző, hogy a bősé-
ges felhozatal ellenére könnyű, laktató 
és jellegzetes fűszerezéssel készülő éte-

leket kínál. Akárcsak a franciáknál, az 
olaszoknál is a reggeli és az ebéd a kar-
csúbb választék, este pedig megadják 
a módját annak, hogy a teljes menüsor 
asztalra kerüljön, előétellel kezdve, le-
vesen át a főételig, desszerttel bezárva. 
Sehol nem találkoztam annyi zöldség-
gel, mint az olasz konyhában: paradi-
csomból, padlizsánból, patisszonból, 
kelbimbóból, spenótból és sok más zöld-
ségféléből nemcsak párolt és sült előételt 
és főételt készítenek, hanem a levesek 
főzéséhez is alapanyagként használják. 
Az olasz levesek rendszerint bővelked-
nek zöldségben, vagy igen népszerűek 
a krémlevesek, amelyeket reszelt sajttal 
megszórva tálalnak.

Az előételként használt pármai son-
kát leszámítva Olaszországban disz-
nóhúsból készült ételt ritkán fogyaszt-
hatunk, inkább a könnyebb húsok 
– szárnyas, bárány, borjú, nyúl és ter-
mészetesen hal – közkedveltek.

Az elmaradhatatlan bor

A világ második legnagyobb bor- és 
olívaolajtermelő országában ez a két 
alapanyag hozzátartozik a gasztronó-
mia mindennapjaihoz. Az igen elter-
jedt fehér csemegeborok a nyári nagy 
melegben kellemes hűsítő italként fo-
gyaszthatók, akár kiváló fröccsként is. 
Nem igazán láttam olyan olasz ebédet 




