
• Utazó ember számá-
ra legtöbbször „lét-
szükséglet” egy-egy út 
menti kisvendéglőben, 
csárdában megpihenni. 
A hírnevet szerzett fa-
latozóhelyek rendsze-
rint felkapott vendég-
látóipari helyiségekké 
nőtték ki magukat, 
ahol szívesen megáll 
az ember. A Nyárádtő 
– Ákosfalva terelőút 
mentén fekvő Deszkás 
étteremben jártunk.

A mióta szervezett vendéglátás 
működik, az út menti csárdák, 
kisvendéglők, falatozók min-

dig felkapott és népszerű gasztronó-
miai helyek voltak világszerte. Az au-
tósforgalom és a turizmus látványos 
fejlődésével az utóbbi években ezek-
nek az ázsiója hatalmasat ugrott. 
Amelyik út menti csárda viszonylag 
stabil színvonalú ételeket és kiszol-
gálást tud biztosítani, annak hamar 
híre kelt, elsősorban a sofőrök köré-
ben, akik életvitelszerűen látogatják 
ezeket a helyeket. És nem csak ők, 
hanem a pihenésre, falatozásra vagy 
csak egy jó kávéra, hűsítőre vágyó 
gépkocsis vagy autóbuszos turista 
is. Ilyen szempontból jó helyen fek-
szik a Nyárádtő – Ákosfalva terelőút 
mentén található Nyárádkarácson 
községközpont Deszkás nevű kis-
vendéglője, amely az egymást követő 
alsó-nyárádmenti magyar falvak leg-
ismertebb csárdaszerű vendéglátó 
helye. Parkolójában kora reggeltől 
késő estig mindig lehet személyautó-
val vagy kisbusszal találkozni, uta-
saik egyelőre a teraszon foglalhatnak 
helyet. Az elmúlt években többször 
megfordultam itt, így levestől pizzáig 

végigkóstoltam szinte a teljes kínála-
tukat, és összességében jó benyomá-
saim vannak.

A leves mindent visz

A koronavírus-járvány utáni nyi-
tás itt is érezteti hatását. Éppen egy 
marosvásárhelyi „sanepides” elle-
nőrzés után érkeztem: a felszolgáló 
hölgy tanácstalanul nézett rám a 
nyitott ablakon át, az étterembe be-
lépni tilos. Ami nem is lenne gond 
– a gyönyörű koranyári idő eleve 
a teraszra csalja az embert –, de ki-
derült, hogy a pincér csak szóban 
mondhatja el, mi van az étlapon, 
merthogy a „könyvet” nem szabad 
odaadni a vendégnek, ne fertőződ-
jön. Végül is kiegyeztünk, hogy az 
ablak párkányán megnézem, de nem 

viszem az asztalhoz. E furcsa inter-
mezzót leszámítva – amiért nyilván 
nem a pincér, hanem a hatósági tiltás 
a hibás – a rendelés rendben zajlott. 
A falra felfogott fertőtlenítőszeres 
palack épp azt a cél szolgálja, hogy 
a vendég fertőtlenítse a kezét, tehát 
a mindent felülíró hatósági elővigyá-
zatosság értelmetlen.

Jómagam főleg leveseiért kedve-
lem ezt a kisvendéglőt. Kóstoltam 
már pacal-, húsgombóc-, gulyás-, 
vagy újházi tyúkhúslevesüket, ame-
lyek épp olyan ízletesek, mint az er-
délyi csorba vagy a parasztcsorba. 
Ezúttal erdélyi csorbát rendeltem, 
ami a valóságban egy remek tárko-
nyos leves volt, tejföllel, apró disz-
nóhússal és fűszerrel bőven ellátva. 
Úgy volt elkészítve, ahogyan az a 
nagykönyvben meg van írva: belvá-

rosi elitvendéglőkben sem főzik ízle-
tesebben, még kétszer drágább áron 
sem. Mondjuk, nem ártana odaírni a 
kétnyelvű, magyar és román étlapra, 
hogy ez tárkonyos leves, mert a ro-
mán konyhából átvett erdélyi csorba 
eléggé tág fogalom. Annyiféle csor-
bát kínálnak ilyen név alatt, hogy 
ember legyen a talpán, aki kideríti, 
milyen recept alapján is készül az 
úgynevezett eredeti erdélyi csorba.

Mit jelent a paraszttokány?

Nem véletlenül kedvelem a Deszkás-
ban – mint sok más út menti erdélyi 
csárdában – a leveseket, mert tapasz-
talatom szerint ezeket tudják a job-
bára falusi asszonyokból előléptetett 
helyi szakácsok legjobban elkészí-
teni. A főételekben rendszerint több 
hiba akad, és ez a Deszkás esetében 
sem volt másként. Ha már egy hagyo-
mányos és remek ízű erdélyi levessel 
kezdtem, azzal is akartam folytatni, 
így hamar továbblapoztam a tucatnyi 
pizzát kínáló oldalakon. Megállapod-
tam a paraszttokány puliszkával ne-
vű főételnél, ami nevénél fogva egy 
hagyományos erdélyi fogást ígért. 
Sajnos, csak a puliszka volt eredeti és 
jó ízű. A hagyományos paraszttokány 
– amely a régi paraszti konyha egyik 
elengedhetetlen tartozékát, a szalon-
nát is kéne tartalmazza – ezúttal füs-
tölt kolbászból és valamiféle gépson-
kadarabkákból állt, túlsózva.

Ezek a tokányok valószínűleg 
nem aznap készültek, újramelegítve 
pedig nem adhatják azt az ízvilágot, 
mint a frissen készült ételek. Sza-
kácsbarátom szerint ilyen kisven-
déglőkben lehetőleg mindig frissen 
sült húst rendeljek, mert annak elké-

szítésében sokat nem lehet tévedni. 
Amúgy ettem már jó állagú és fi nom 
marhapörköltet és csirkepaprikást is 
a Deszkásban, most ezért akartam 
kipróbálni a paraszttokánynak titu-
lált ételféleséget. Ez sajnos nem volt 
egy sikertörténet. Nem véletlenül 
mondják a gasztronómiai szakembe-
rek, hogy az éttermek számára a mi-
nőség szinten tartása a legnagyobb 
kihívás. Az erdélyi (meg általában a 
romániai) vendéglátásban ezzel ál-
lunk hadilábon. Egy vendég hétfőtől 
vasárnapig ha ugyanazt a paprikást 
rendeli, ugyanazt az ízminőséget 
kéne kapja. Tapasztalataim szerint, 
sajnos ez sokszor nincs így.

Magyaros desszertek

Mivel édesszájú vagyok, rendszerint 
valamilyen desszertet is rendelek az 
ebédhez. A magyaros éttermekben 
– ahogyan a Deszkásban is – rend-
szerint somlói galuskát, lekváros 
vagy csokis palacsintát és különbö-
ző gombócokat lehet kérni. Ezúttal 
málnaízes palacsinta mellett dön-
töttem, ami jó választás volt, mert a 
palacsinta állaga és a töltelék is jóra 
sikeredett. Az ebéd utáni hosszú ká-
vé pedig kis sziesztára ösztökélt a 
kellemes júniusi melegben. A ked-
ves, vendégmarasztaló pincérek pe-
dig némileg „ellensúlyozták” a főétel 
rossz gasztronómiai tapasztalatát.

Összességében nem rossz hely a 
Deszkás, csak jobban kéne vigyázni 
néhány étel nevére és főleg az össze-
tételére. Kár elrontani egy szélesebb 
és jó minőségű kínálatot pár gyengé-
re sikerült főétellel.
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