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Izgalmas és egyedi konyha
Nem kell sokat keresgélni Palermóban az autentikus szicíliai gasztronómiát

• Talán nem minden-
kinek jön be, de a 
szicíliai gasztronómia 
mindenképpen egyedi 
és különleges. Része 
van belőle az ember-
nek akkor is, ha nem 
keresi mindenképpen 
az autentikus helyi 
konyhát, ha csak a 
gyorsbüfék kínálatát 
választja. Palermói 
ízkörkép.

Tipikus családi kisvendéglő. 
Ismerősök étkezdéje

Nem csak spagetti. A hozzávalók 
mindig frissek

Házias palermitana, a mennyei

RÉDAI ATTILA

E gy hely, ahol a narancs úgy 
terem az utcán, mint nálunk 
mondjuk az alma – bár most 

azért nagyon el kell gondolkodnom 
azon, hogy utóbbira hol is láttam 
példát. Mert szabadon elérhető, akár 
szabadon szedhető narancsot Paler-
móban számtalant, legyen az egy 
nyilvános park vagy egy templom, 
kolostor udvara. Füge, olajbogyó, 
megannyi számunkra egzotikus ter-
mény szintén kéznyújtásnyira. Nem 
csoda, ha az embernek folyamatosan 
gyűl a nyál a szájában, ha Szicília fő-
városának utcáin sétálgat.

Palermóban nemcsak az épüle-
tek különleges eklektikáján hagyott 
nyomot a történelem, hanem a kony-
hákban is. Rómaiak, föníciaiak, gö-
rögök, normannok és muszlim ara-
bok tették tiszteletüket ezen a tájon 
az évszázadok folyamán, ettől lett az 
itteni gasztronómia még olaszországi 
szinten is igen sajátos és izgalmas.

Megérkezésünk napjának dél-
utánján be is vetjük magunkat 
egy szállásunkhoz közeli piacra, a 
Vucciriára: ez egy kisebb piacnak 
számít a városban, a turistáknak 
azonban talán ettől is „fogyaszt-
hatóbb”. Hűvösebb napok lévén ta-

lán nem annyi a grillsütöde, mint 
mondjuk nyáron, de több étterem is 
az utcára kipakolva működik, leg-
feljebb hősugárzókat tesznek ki az 
asztalok közé a 18–19 Celsius-fokos 
„hidegben”. Palermóra a családi 
kisvendéglők a jellemzők, de ezek-
ből aztán legalább van dögivel. El-
ső választásunk is ilyenre sikerült, 
a Dadalia tulaja maga is kint áll a 
pénztárnál, felügyeli a pincéreket, 
a konyhát, az elszámolást. Három-
tagú dzsesszzenekar szórakoztatja 
a vendégeket, tagjai családtagok, 
barátok lehetnek – legalábbis ez a 
benyomásunk. A konyha miniatűr, 
ketten izzadnak benne, de az étlap-
ról látszik, hogy gyakran van dolguk 
turistákkal – többnyelvű, formater-
vezett, és részletes információkat 
tartalmaz. Az árakat nem érezzük 
nagyon elszálltaknak, a tésztaételek 
8–12, a főételek 10–16 euró körüli 
összegben sorakoznak – itt ez egy 
korrekt árszintnek számít. A kagylós 
spagetti nem zsákbamacska, héjas-
tól pakolják a kagylókat a tésztára, 
de isteni volt a marhahúsos, sajtfé-
lékkel is töltött gombóc is, amelyet 

mindig friss zöldségfélékkel együtt 
tálalnak. Mindezt egy helyi sörrel 
nyomtattam le, amely gyakran nem 
fél literes, hanem 6 decis kiszerelés-
ben érkezik.

Kipróbáltunk egy másik, La Vuc-
ciria piacbéli vendéglőt is. A Vecchia 
Trattoria Da Totóban kézzel írott ét-
lapon alig néhány fogás, a teremben 
mindössze négy-öt asztal, az asz-
szony odabent főz, a férj felszolgál. 
A hely történelméről a falakon képek 
tanúskodnak, nem hiányozhat a 
kereszt és a szentkép. A szardíniá-
val ízesített palermitana stílusosan 
mennyei, ahogy mondani szokták, 
éppen csak meg van mutatva neki a 
hal, a paradicsom rajta van inkább, 
nem a szósz ban, a frissen főzött há-
zi tészta íze pedig nem is hasonlít az 
üzleti spagettiéhez. Kislányunknak 
az asszony külön paradicsomszószos 
spagettit készít, amelyhez kicsit job-
ban megfőzi a tésztát. Az asztalokon 
reszelt parmezán. A kiadós, házias 
ebéd mindössze 15 eurónkba került, 
vízzel együtt. Ez meg kifejezetten ol-
csónak számít.

Még az ilyen kisvendéglőket sem 
kell azonban megtalálni az „igazi” 
szicíliai gasztrofílingért. Az utcán 
számos grillsütőt találunk, ame-
lyekre a leggyakrabban halat vagy 
valamilyen tengeri herkentyűt tesz-
nek fel. A gyorsbüfék kínálatának 
alapját jelentik a különböző panék, 
paninók (azaz, ahogy mi ismerjük, 
szendvicsek), csak épp a hozzáva-
lók igen szokatlanok: halak, tengeri 
herkentyűk gyakran vannak köztük. 
Az egyik legautentikusabb palermói 
pane egyébként a mindenféle belső-
ségekkel, főleg nyelvvel töltött pani-
no alla meusa – ez nekem mondjuk 
annyira nem jött be. Aztán ott van-

nak a mindenféle arranciaták, ame-
lyek neve csak színükben és esetleg 
formájukban utal a narancsra, való-
jában mindenfélével töltött, kisütött 
rizsgolyókról van szó. És persze ak-
kor még említést sem tettem – annyi-
ra evidens – a pizzákról, pizzaszele-
tekről.

Palermói gasztrokörképünkbe 
sok minden beleférhetne még: a bi-
valyerős kávé, a ricottával készült 
desszert, vagyis a canolo, a frissen 
facsart gyümölcslevek, a kardhal, 
de egyvalami semmiképpen nem 
hiányozhat: a Ballaró piac élmé-
nye és látványa. Itt érti meg az em-
ber, hogy miért alapszik ennyire és 
ilyen mértékben a szicíliai konyha 
a tenger gyümölcseire. Az egész vá-
rosnegyednyi létesítményben kapni 
mindent, mi szem-szájnak ingere, az 
árusok pedig begyakorolt és hangos 
szólamokkal csalogatják magukhoz 
a vevőket, sok mindenből kóstolót is 
kínálva. Annyira friss az áru, hogy 
van olyan sajtos, aki helyben készíti 
a portékát.

Négy nap és egy erősen limitált 
büdzsé persze nem elég ahhoz, hogy 
mindent kipróbáljon az ember, de ar-
ra elég, hogy tudja, következő alka-
lommal mit kell megkóstolni. Hiszen 
egyértelmű: Szicíliába már csak a 
kajáért is érdemes visszatérni.




