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Fűszerbazár:  keleti ízek itthon
Egyre több fűszert ismernek és használnak Székelyföldön is
• A rómaiak citromja, a 
sumach, de arab, indai, 
marokkói ételek elkészíté-
séhez szükséges fűszerek 
és fűszerkeverékek illata 
is fogad, amikor belépünk 
a Marosvásárhelyen nem-
rég nyílt Fűszerbazárba. A 
polcokon megtalálható a jól 
ismert só, bors, pirospapri-
ka (ennek füstölt változata 
is van), a fekete és zöld tea, 
valamint a gulyásalapléhez 
szükséges keverék is. Több 
mint 170 íz csábítja a vevőt, 
szagolni, kóstolni is lehet, 
sőt, ha akarjuk, receptet is 
adnak a boltban.

SIMON VIRÁG

N em túl hivalkodó helyen, de 
a központhoz közel nyílt meg 
a Fűszerbazár nevű kis bolt. 

Megálmodója, tulajdonosa és bolti 
eladója egy személyben Mihai Pamfi -
lie, akit felesége segít a munkában. A 
mosolygós fi atalember saját bevallása 
szerint szeret főzni, pár éve az erdélyi 
ízek – csorba, pörkölt, gulyás, rán-
tott hús – mellett egyre merészebben 
nyúlt a keleti receptekhez, és készí-
tette el azokat is. „Amikor azonban az 
indiai, marokkói recepteket szerettem 
volna kipróbálni, azzal szembesül-
tem, hogy nincsenek ehhez megfele-
lő fűszerek még a nagyáruházakban 
sem. Kolozsvárról, Szebenből kellett 
fűszereket vásárolnom, és néha csak 
azért nem tudtam elkészíteni a ked-
venccé vált ételt, mert nem volt meg-
felelő fűszerem” – meséli. Az amatőr 
szakács másfél éve kezdett alaposabb 
terepszemlét tartani, feltérképezte, 
hogy Vásárhelyen hol milyen fűszere-
ket lehet vásárolni, összehasonlította 
az áraikat és a minőségüket azokéval, 
amelyeket kolozsvári, nagyszebeni 
vagy bukaresti fűszerboltokban vásá-
rolt, és roppant elégedetlen lett.

Jobb minőséget jó áron

„Amikor csomagolt fűszert vásárolunk 
a boltban, soha nem nézzük meg, hogy 
tulajdonképpen egy kilogramm meny-
nyibe kerül, így nem tűnik drágának 
az a pár deka, amit hazaviszünk. Van, 
hogy érezzük, nem megfelelő a minő-
sége, és többet kell használnunk be-
lőle ahhoz, hogy ízt adjon az ételnek. 
Feleségemmel összehasonlítottuk az 
árakat a minőséggel, és rájöttünk, hogy 
nem éri meg előre csomagolt bolti fű-
szereket venni és használni”– mondja 
Mihai, aki hosszasan mesél arról, hogy 
mi minden előzte meg a Fűszerbazár 
megnyitását. Hiszen nemcsak a meg-

felelő helyet és az induláshoz szükséges 
pénzt kellett „megtalálni”, hanem olyan 
beszállítókat is fel kellett kutatni, akik 
hajlandók kis mennyiségben fűszereket 
biztosítani. Amikor kis mennyiségről be-
szélünk, akkor öt kilogrammnyit értünk 
alatta. Mihai szerint a nagyobb, külföldi 
beszállítók és a viszonteladók is  tonna-
számra szállítják a fűszereket, ezért nem 
volt egyszerű olyan beszállítókat találni, 
aki minőségi terméket ad megfelelő ár-
ban és kis mennyiségben. 

Több beszállító, 
elégedett vásárlók

„Egyszerre több beszállítóval is dolgo-
zunk, hiszen semmiképp nem szeret-
nénk, hogy kifogyjon egy-egy termék. 

A kínálatot folyamatosan bővítjük, és 
tervezzük, hogy hamarosan online fe-
lületen is értékesítünk, hogy bárki ren-
delhessen” – sorolja a terveket a tulaj-
donos, aki optimista a boltot illetően, 
hiszen, mint mondta, tavaly november-
ben nyitottak, és már az első napoktól 
több vásárlójuk volt a vártnál. Lelkesen 
meséli, hogy általában harminc éven 
felüliek térnek be hozzájuk, akiknek 
családjuk is van, akiknek fontos, hogy 
minőségi élelmiszerekből főzzenek, de 
az is, hogy ízes legyen az étel, amit az 
asztalra tesznek. Ugyanakkor a magán-

személyek mellett például szovátai kis-
vendéglő is vásárolt már tőlük.

Nyitottak az újdonságokra

Sokan kíváncsiságból térnek be, meg-
szagolják az ismeretlen fűszereket, 
vásárolnak az ismertekből. Majd visz-
szatérnek, és kipróbálják a keleti ízeket 
is. A téli ünnepekkor nagyon jól fogyott 
a mézeskalácsfűszer, a töltött káposzta 
ízesítésére kevert ízkombináció, de a 
forralt bor ízvilágát megadó keverék is. 
Érdekes, hogy utóbbiban a megszokott 
fahéj, kardamom, szegfűszeg mellett 
babérlevél is van, amit csak a legvégén 
kell beletenni a forró italba.

Teák, afrodiziákumok is vannak

Mint Mihai elmondja, a boltban jelen-
leg 170 termék van, többségük fűszer, 
de teák és különlegesebb lisztek is visz-
szaköszönnek a polcokról. A legtöbb 
fűszer egészben van, és kérésre hely-
ben megőrlik. De van, aki otthon sze-
reti mozsárban megtörni a fűszereket, 
hogy még jobban érvényesüljön a ben-
nük lévő illóolaj, illat és íz. Az üzlet-
vezető-tulajdonos eddigi tapasztalatai 
alapján legjobban a mozaikbors fogy, 
amely különböző színű és ízvilágú bor-
sok keveréke.

„Volt olyan vevőnk, aki arra panasz-
kodott, hogy az üzletben vásárolt bors 
leszállt az edény aljára, mint a homok, 
és nem ízesített. Miután megkóstolta a 
helyben őrölt mozaikborsunkat, szom-
szédasszonyával tért vissza vásárolni. 
De meglepően sokan ismerik és hasz-
nálják a keleti recepteket, az ezekhez 
illő fűszereket, és a visszajelzések alap-
ján mindannyian elégedettek voltak.”

Az aranyló színű kurkuma: 
a curryk alapja, rendkívül 
egészséges, gyulladáscsökkentő, 
immunerősítő fűszer

A kínálatban tea-
különlegességek is 
szerepelnek: ezeket 
ugyanis fűszerként 
is használják a keleti 
konyhában
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