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Pityókaparádé – böjtre, traktára
Finomságok Ambrus Gizi néni konyhájából
• Egy krumpliért ne oldd meg a zsákot – tartja a mondás. Ha jó a termés és 
tele a pityókás ászok, olcsó és nem eléggé kelendő Székelyföld valamikori 
cserevalutája. Ha szűkös az esztendő, lehet jobb az ára, de akkor sem borsos. 
Mivé lenne konyhai tudományunk, ha eltűnne ez a fontos alapélelmiszerünk? 
„Ha krumpli se volna / felkopna az állunk” – mondja ki a bizonyosat Kányádi 
Sándor Krumplis meséjének asszonyhőse. Könyvtárakat megtöltő irodalma van 
a pityókának, burgonyának, de a nagygalambfalvi költőnél summásabban nem 
foglalta össze senki, mit jelent ínségben, bőségben földi mogyorónk.

M O L N Á R  M E L I N D A

H étköz- és ünnepnapjaink ele-
delének gyökerei átnyúlnak 
a földgolyó túloldalára, és 

befonnak majd tíz évezredet. Az em-
beriség alapvető élelmét az Andok völ-
gyeit termővé tevő inkák által ismer-
ték meg a világban – az arany mellé 
néhány gumót is betáraztak a spanyol 
hajósok.

„Hogy még a tövét is / 
járná meg a rontás”

Az indián kincseknél értékesebb nö-
vény azonban nem aratott sikert. Az 
a hiedelem övezte, hogy golyvát, lep-
rát terjeszthet. Akik pedig zöld szárát 
vagy paradicsomszerű termését fo-
gyasztották el, bizony megbetegedtek. 
Amikor pedig meghonosítását köte-
lezni próbálták a főurak, a földműve-
sek elpusztították a krumplitáblákat, 

nehogy megmérgezzék őket kenyéradó 
gazdáik. 

Franciaországban egy Parmantier 
nevű gyógyszerész sokat tett a pomme 
de terre, azaz földi alma megkedvel-
tetéséért. XIV. Lajos királlyal is meg-
kóstoltatta, felesége Marie Antoinette 
pedig a krumplivirágot hajában viselve 
teremtett divatot udvarhölgyei körében. 
A kolostorkertek dísznövényének gumóit 

végül az ínség kapartatta ki a földből, és 
helyeztette asztalfőre.

Magyarországra a „sárga krumplit” 
Göttingát járt diákok csempészték haza 
– addig a kevésbé ízletes fajtákat, a fehér 
„lókrumplit” és a „hosszúkót”, a veres 
krumplit ismerték.

„Nem árt, édes uram, / kendnek is 
azt tudni, / hogy Burgundiából / 
jött hozzánk a krumpli”

Kányádi által a szegény asszony szá-
jába adott mondat azt az igazságot ta-
karhatja, hogy a neve ma is burgonya 
nálunk – a krumplit német eredetű jö-
vevényszónak tulajdonítják. Tömegé-
lelmezési cikké válásához az 1814-től 
néhány évig tartó rossz gabonatermés 

vezetett. Ekkor ébredtek rá az embe-
rek, hogy szó szerint életmentő lehet 
a krumpli. Császári parancs és ado-
mánykrumpli is segítette elterjedését. 
Népünket többször megmentette az 
éhségtől – a második világháború vé-
gének telén, sőt az azt követő, erdélyi 
aszályos években is.

„Levesnek, tokánynak, / 
sültnek, körítésnek”

Nem csak finom falatok kísérője, ön-
álló fogásként se szeri, se száma a 
krumplis recepteknek. Talán nincs 
egyetlen napja sem az évnek, amikor 
ne kerülne asztalunkra a belőle ké-
szült, utána „mind a tíz ujjunkat” meg-
nyalató falat. 

A darált hússal töltött pityóka fűszere a só és a bors, variálható, 
a krumpli kikapart belsejét is beletölthetjük

Királyi látvány- 
és ízvilág a harmoni-
kásított sült krumpli, 
a Hasselback 
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