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eledelszentelésig tilos megközelíteni az 
alkalmi éléstárat. Hamvazószerdán és 
nagypénteken olajos hagymát és hideg 
puliszkát tálalt fel főételként, langyos 
aszaltszilva-kompóttal. Nincs rá magya-
rázatom, mitől volt ez a fogás olyan pá-
ratlan, hogy ma is megkívánom.

Emlékezetesek a böjtben általa fel-
kínált, mézes vízben főzött kukoricás 
és búzadarás ételek, a kifőtt tészták. 
Ilyenkor felhasználtuk a pincéből és a 
veremből az apróbb gyökérzöldségeket, 
a céklától a petrezselyemig – a legszeb-
beket húsvétra tartalékoltuk. Nap mint 
nap megcsapoltuk a sült krumpli mellé a 
káposztáshordót – nem is kellett C-vita-
min-pasztillát szopogatnunk soha.

Szerethető nagyböjt

Igaz, hogy mai táplálkozásom már iga-
zodott a városi kínálathoz, de a nagyböjt 
szent számomra. Tudom, ha felfogadok 
valamilyen nem táplálékalapú lemon-
dást vagy egyéb szeretetcselekedetet, 
annak meglesznek a buktatói, ám folya-
matos leküzdésük megerősít. Az pedig a 
böjtölés és az imádság természetfölötti 
ajándéka, hogy lelkileg mindig többet 
kapok, mint amiről lemondok.

Hamvazószerdára készülve össze-
dugtuk a fejünket Ambrus Zitával, Gizi 
nénivel és az udvarhelyi Gizi Csárda sza-
kácsnőjével, Szilágyi Rózsika nénivel, és 
olyan alapanyagokból készítették el böj-
ti ételkínálatukat, amelyek bármelyik 
régi asszony konyhájából, kamrájából 
kikerülhettek volna. Gizi néni elmondta: 
régen, hogy egy család megéljen, kellett 
egy tehenet tartaniuk. Akinek nem volt 
tejforrása, paradicsomlével helyettesí-

tette azt. Ezt a technikát a hús- és tej-
mentes böjtben mindenki alkalmazta. 
Szinte nincs is olyan zöldség, ami ne 
harmonizálna a befőzött paradicsom 
ízével. A kevés rántást olajjal készítet-
ték, krumplival is sűrítették a leveseket.

Bár a most bemutatott ételek nem ké-
pezik a vendéglő kínálatát, fotózáskor 
olyan asztalt terítettek, hogy kollégám-
mal soha nem felejtjük el az idei hamva-
zószerdát!

Ínycsiklandó, mégis böjtös kínála-
tunk mellé jöjjön néhány tanács Gizi né-
nitől. A hasábra vágott, dinsztelt hagy-
mát csak a tokánykészítés végén sózzuk 
meg, hogy ne essen össze. A káposzta-
fasírthoz külön-külön dinszteljük meg a 
fehér, illetve lila káposztát. Utóbbit egy 
kis karamellizált cukorral bolondítsuk 
meg, és kilónként adjunk hozzá egy fel-
kockázott almát. A fehér káposzta fűsze-
re egy szál kapor. Amikor roppanósra 
dinsztelődtek, elegyítjük, sózzuk, bor-
sozzuk, panírban kisütjük.

A szemespaszuly-főzelékhez olajos, 
sós vízben pároljuk meg a babszeme-
ket. Amikor szinte kész, egy szál csom-
borral, babérlevéllel, kevés paradi-
csomlével, sóval, borssal ízesítsük, és 
rántással sűrítsük be.

A babgolyócskák Rózsika néni recept-
je szerint készültek. A megfőtt szárazpa-
szulyt összetörte, sóval, borssal fűsze-
rezte, tojást adott a masszához, golyókat 
formált, és kisütötte. Ízesíthető paradi-
csompürével, pirított hagymával is.

A karfi olpaprikás zöldségalaplé hoz-
záaadásával, pörköltalapban főtt, fűsze-
rezett karfi ol (készíthető zöldpaszullyal 
is). Kevés liszttel sűríthető a mártás, 
megszórható petrezselyemzölddel.

Fuszulykafőzelék, de nevezhetjük 
paszulynak, babnak is – zamatát 
a pirított hagyma adja

Barátfüle, avagy derelye szilvaízzel, -befőttel




