
2020.  MÁRCIUS 18 . ,  SZERDAI V G A S Z T R O K A L A N D O K   

Erdélyi lakoma a Pávában
Ezért lett szerelmes Mautner Zsófi  az erdélyi gasztronómiába

Olyan szenvedéllyel beszél, amint ahogyan főz: Mautner Zsófi húsz éve szeretett bele a térség gasztronómiájába   ▴  F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• Gasztrokaland a javából, amikor hagyományos receptek új köntöst, 
küllemet kapnak. Főként ha ezek az erdélyi gasztronómia még számunka 
is ismeretlen kincsei. Néha ugyanis külső szem kell ahhoz, hogy felismer-
jük saját adottságainkat, kincseinket – vallja Mautner Zsófi, aki mintegy 
húsz éve szerelmesedett bele az erdélyi gasztronómiába.

K O V Á C S  E S Z T E R

K övi Pál neve sajnos még min-
dig sokaknak túl keveset 
mond: az erdélyi és székely-

földi gasztronómia nagykövetének 
ikonikus recepteskönyve, az Erdélyi 
lakoma az 1980-as években jelent 
meg először. Kövi Orbán Balázs-i 
módszerekkel, házról házra, tűz-
helytől tűzhelyig járva gyűjtötte ösz-
sze a térség jellegzetes receptjeit. 

A Kriterion Kiadó gondozásá-
ban megjelent első kötetet szülei 
könyvespolcáról emelte le mintegy 
húsz éve Mautner Zsófi: a magyar-
országi gasztroblogger, műsorve-
zető és szakácskönyvszerző akkor 
beleszeretett az Erdélyi lakomába. 
És a szenvedély azóta sem látszik 
lankadni. 

Az elmúlt héten másodszor járt 
Székelyföldön, egy olyan ételsort 
mutatva be a helyieknek, amely 
mintegy étvágy- és kíváncsiságger-
jesztő. „Kövi Pál Erdély lakomája 
számos séfet és gasztronómiai szak-
embert inspirált. Nemcsak az egyik 
legfontosabb kelet-közép-európai 
szakácskönyv, hanem letehetetlen 
kulináris és irodalmi értékű regény. 
Körülbelül húsz éve az éjjeliszekré-
nyemen van, amikor egy kis szelle-
mi táplálékra van szükségem, sokat 
lapozgatom. Tíz éve arról álmodo-
zom, hogy ennek a kulináris részét 
fel tudjuk újítani, hogy azok a mai 
kontextusban megállják a helyüket: 
tartva az eredeti szellemiségüket, 
a tálalást, prezentációt és az ételle-
írások pontosságát módosítva csak” 

– mondta el Mautner Zsófi  a székely-
udvarhelyi Páva Étteremben megtar-
tott, Erdélyi lakoma nevű tematikus 

esten. A járványügyi intézkedések 
miatt szűkre szabott összejövetel 
nem az első tematikus vacsora az 
étteremben: Mautner Zsófi  legutóbb 
Bíró Lajos séff el járt itt, de a Pává-
ban számos neves borász, szakács, 
gasztronómiai szakember is meg-
fordult már. A hasonló tematikus 
estek sora folytatódik – biztattak a 
tulajdonosok –, akkor is, ha a járvá-
nyügyi intézkedések idejére az étte-
rem bezárja kapuit.

A menüről

A könyv egyik legfantasztikusabb 
adottsága – magyarázta a gasztro-
szakember –, hogy az erdélyi kony-
ha hihetetlen sokszínűségét mutatja 
be, de ugyanakkor az egyszerűségét 
is illusztrálja. Az est menüsorában 
tehát ezt a sokszínűséget igyekezett 
bemutatni Mautner Zsófi  és csapata: 
előételnek zsidótojást és tepertőkré-
met, majd örmény töltött hagymát 
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