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• Három magyar étterem is várja vendégeit a Ko-
lozsvár környéki falvakban. A mostani koronaví-
rus-járvány mindenhol megviseli a vendéglátást, 
újrakezdéskor azonban bőven lesz mire építkezni. 
A magyarfenesi Csáni vendéglőben jártunk.

K I S R É T I  Z S O M B O R

A nagyvárosok közelsége a 
gasztronómiában utazó vál-
lalkozókat arra késztette, 

hogy a környező falvakban nyissa-
nak éttermet, bisztrót. Az elmúlt há-
rom évtizedben több ilyen próbálko-
zás történt Erdélyben, és aki üzletét 
komolyan vette, annak bejöttek a 
számításai.

Kolozsvár környékén különösen 
felértékelődött a városon kívüli étter-

mek ázsiója, hiszen hétvégék idején 
egyre többen szeretnek kiruccanni 
a tömbházrengetegből. Sokak szá-
mára egy-egy hétvégi kirándulás 
vendéglői ebéddel vagy vacsorával 
zárul. Jó hír, hogy ebből a trendből 
három magyar étterem is hasznot 
húz a Kolozsvár környéki kalotaszegi 
falvakban. A Kolozsvár–Zilah műút 
mentén két magyar település, Méra 
és Szucság között található Bonanza 
Panzió és Étterem nemcsak az átuta-
zóknak, hanem a kolozsváriaknak 
is kedvenc helyük. A kincses várost 
a kisbányai síparadicsommal és az 
Aranyos völgyével összekötő műút 
mentén fekszik a tordaszentlászlói 
Tamás Bisztró, illetve három kilomé-
terrel lentebb a magyarfenesi Csáni 
Vendéglő. Közös jellemzőjük a ma-
gyar nyelvű kiszolgálás, a kétnyel-
vű, román–magyar étlap, valamint 
számos magyar étel.

Mint mindenhol, a koronaví-
rus-járvány itt is érezteti hatását: a 
három étteremből már csak a ma-
gyarfenesi tart nyitva, de a tulajdo-
nosok szerint pár napon belül való-
színűleg ők is be fognak zárni.

A húsleves mindent visz

A két magyar kalotaszegi falu – Tor-
daszentlászló és Magyarfenes – étter-
mei „békeidőkben” minden hétvégén 

zsúfolásig megteltek: legtöbbször a 
kinti árnyas teraszokon sem akadt 
szabad hely, hiszen a Mócvidékről 
hazatérő kolozsvári turistasereg 
szívesen elidőzött az éttermekben. 
Magyaros ízeiket nem képzett mes-
terszakácsok, hanem tapasztalt helyi 
falusi asszonyok biztosítják. Kolozs 
megye egyik első magánvendéglője, 
a tordaszentlászlói Tamás Bisztró a 
tulajdonos édesanyjának főztjei ré-
vén vált felkapottá a kolozsváriak 
körében. Az egyszerű parasztasz-
szony ugyanazokat az ételeket főzte, 
amelyek vasárnaponként a családi 

asztalra kerültek. A korábban Ko-
lozsvár leghíresebb éttermeiben pin-
cérként felszolgáló tulajdonos ezeket 
az „egyszerű” étkeket reklámozta, és 

fedeztette fel a városi nagyközönség-
gel. Hasonló recept honosodott meg 
a magyarfenesi étteremben is, így a 
két vállalkozó család szemlátomást 
egymásnak konkurensei, de való-
jában mégsem, hiszen jó barátok. 
Mindkét étteremnek kialakult a saját 
ügyfélköre, sőt segítik egymást: ha 
túl sok vendég jön egyszerre étkezni 
vagy szállást kérni, átirányítják őket 
egymáshoz, az üres helyekre.

A Bonanzát, a Tamás Bisztrót és 
a Csáni Vendéglőt is kipróbáltam. 
Mindhárom helyen remek bogrács-
gulyást vagy nagyon jó csirkepap-
rikást ettem. A Bonanza halászleve 
az egyik legjobb Kolozsváron és kör-
nyékén, a húslevesben talán a Csáni 
Vendéglő vezet. Legutóbb is ezt ren-
deltem grízgaluskával. Sok helyen a 
húslevest megpróbálják leveskocká-
ból hamisítani, amit főbenjáró gaszt-
ronómiai merényletnek tartok. A 
Csániban valódi húslevest kóstolhat-
tam, ahogyan az a nagykönyvben elő 

van írva: bőséges zöldséggel és jobb-
fajta, félig külterjes tartásban nevelt 
tyúk húsával, lassú tűzön főzve. Az 
ilyen levesnek már az illata rögtön 
megkapja az embert. Másrészt nem 

mindenki bíbelődik grízgaluskával, 
inkább a kétes minőségű ipari leves-
tészta a „menő”, de a magyarfenesi 
fogadós szerencsére nem állt rá erre 
a trendre.

Sültek minden változatban

A magyaros ételek sorában sok min-
dent lehet rendelni a Csániban. Aki 
a pörkölt alapú főételeket szereti, 
kérhet babgulyást, marha- vagy disz-
nóhúsból készült pörköltet, csirke-
paprikást vagy székelygulyást. Leg-
alább ilyen gazdag a sültek listája 
is disznó-, marha- és szárnyashús-
ból (csirke, kacsa, pulyka), de van 
kétféle módon sütött pisztráng és 
lazac is. Jómagam roston sült tarját 
kértem krumplipürével. Sajnos nem 
sikeredett tökéletesre, mert a hús 
kissé rágós maradt. A tarját viszony-
lag könnyű elkészíteni – a kezdő 
háziasszonyoknak is ezt ajánlják a 
sütni való húsok közül –, a jó minő-
ségű sült titka azonban a megfelelő 
pácolásban rejlik. Aki fűszerezett 
olajjal bekenve egy napig pihenteti 
a grillezésre kerülő húst, az remek 
fogást kap. Az éttermek azonban a 
munkának ezt a részét meg szokták 
spórolni, így a megfelelő előkészítés 
nélküli, hirtelen sült hús rágós és 

nem annyira ízletes. A Csáni étte-
remben azonban jóval fi nomabb az 
úgynevezett „fojtott húsként” készü-
lő sertésszelet, amit előbb párolnak, 
majd könnyedén átsütnek. Párolt 

zöldséggel remek főételnek számít. 
Korábban kipróbáltam, ez az egyik 
kelendő fogásuk.

Közkedvelt fánk

Van a magyarfenesi étteremnek 
egy messze földön híres desszertje, 
az úgynevezett egérfarok, ami tu-
lajdonképpen egy fánk. Annyi kü-
lönbséggel, hogy nem tejjel, hanem 
joghurttal készül, és a folyékonyra 
hagyott tésztát kiskanállal „csep-
pentik” a forró olajba. Állítólag egy 
idős tanítónő honosította meg a fa-
luban, azóta sok helyen a vasárnapi 
ebéd kedvelt édessége, és az étterem-
be látogatóknak is ez lett a kedvence. 
Alig van olyan asztaltársaság, amely 
ne rendelne belőle: csúcsidőben a 
konyhán valaki állandóan ezt süti. 
Magam is kipróbáltam csipkebogyó- 
és áfonyalekvárral. Finomabb fánkot 
ritkán ettem életemben: porhanyós, 
lekvárokkal meglocsolva egyedi íz-
világot kap az ember.

A zömében kolozsvári vendégek 
által látogatott kalotaszegi falu ma-
gyar ízei jól elférnek a kincses vá-
ros gasztronómiai ízkavalkádjában. 
Több odafi gyeléssel a magyarfenesi 
étterem bármelyik városi elitvendég-
lővel felveheti a versenyt.

Párolgó húsleves és remek egérfarok
Menők a Kolozsvár környéki falusi éttermek
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Húsleves grízgaluskával, ahogyan a nagykönyvben meg van írva

Roston sült tarja: elmaradt a pácolás

Sertéscombszeletek párolt zöldséggel

Egérfarok, a jellegzetes magyarfenesi fánk




