
2020.  NOVEMBER 18. ,  SZERDAI V É T T E R EM -M U S T R A

●  Kiadja a Príma Press Kft. ISSN: 2248-1168  ●  Szerkesztő: Kovács Eszter

 

• Erdélyben is hódít a 
pizza. Mára szerencsé-
re lecsengtek a kilenc-
venes években gyor-
san terjedő pancserek, 
így az olasz „világétel-
ből” is egyre több kis-
vendéglőben találni jó 
minőségű felhozatalt. 
Egy nagykárolyi étte-
rem teraszán kóstoltuk 
meg a magyar pizzát.

K I S R É T I  Z S O M B O R

A modern pizza nápolyi felta-
lálója, Raff aele Esposito sem 
gondolhatta komolyan, hogy 

1889-ben a városba látogató Szavojai 
I. Umberto király és Margherita ki-
rályné tiszteletére készített pizzája 
lesz az alapja a világméretű olasz 
gasztroforradalomnak, amely mára 
az egész földgömböt „megfertőzte”. 
A 19. század végi olasz sütőmester 
háromszínű, az olasz zászlót utánzó 
zöld, fehér és piros elnyújtott lepé-
nye bazsalikommal, mozzarella sajt-
tal és paradicsommal megpakolva 
olyan remekre sikeredett, hogy azon-
nal elnyerte a királyi pár tetszését. 

Hálából a mester Margherita pizzá-
nak nevezte el készítményét, amely 
a későbbi évtizedekben világkörüli 
körutat futott be.

Az olasz konyhában a pizza ad-
dig sem volt előzmény nélküli, csak 
éppen a rendkívüli alkalom robban-
totta be a köztudatba. Egyes feljegy-
zések szerint már a rómaiak ismerték 
és kedvelték a felforrósított köveken 
sütött, olívaolajjal és különböző fű-
szerekkel ízesített lapos kelt tésztát. 
Amelynek mai változata a 18. század 
második felétől kezdett kialakulni 
Nápolyban a paradicsom elterjedé-
sével. Gasztronómiai szakértők sze-
rint ma már alig van más nemzetközi 
ételféleség, amely ennyire közked-
velt lenne a világon. Nagy előnye, 
hogy a kiváló minőségű éttermektől 

az olcsó kategóriás falatozókig ár-ér-
ték arányban mindenhol hódít, sőt, 
amelyik pizzázó házhoz szállítás-
sal is foglalkozik, annak a mostani 
vírusjárvány idején is biztosított a 
megélhetése.

Késő ősz a teraszokon

A „világétel” nagy előnye ugyan-
akkor nagy hátrány is lehet, ha egy 
kisvendéglőben gondolkodó üzlet-
ember úgy vág bele gasztronómiai 
vállalkozásába, hogy csak felüle-
tesen ért a pizzakészítéshez, és erre 
nem alkalmaz hozzáértő szakácsot. 

Felsorolnom is nehéz lenne, hogy az 
elmúlt évtizedekben szűkebb pátri-
ámban, Erdélyben hány helyen kós-
toltam csapnivaló minőségű pizzát. 
És itt nem a mélyfagyasztott állapot-
ban nagyáruházakból megvásárolt, 
szinte ehetetlen, rágós, nyúlós vagy 
teljesen kiszáradt tésztájú pizzára 
gondolok, hanem olyan pizzasütők 
termékeire, akik úgy vágtak bele az 
üzletbe, hogy fogalmuk sem volt, mi-
lyen egy jó pizza. Az utóbbi évtized 
kemény konkurenciája szerencsére 
sokukat kirostálta a piacról, így egy-
re több helyen kínálnak jó minőségű 
pizzatésztát ízes és illatos feltétekkel. 
Ahogyan azt legutóbb Nagykároly-
ban is megtapasztaltam a román-ma-
gyar határ fele vezető út mentén, a 
Grande Pizzázó teraszán. Amely a 

november derekán, délután hat körül 
mért 6 C-fokos kinti hidegben nem 
bizonyult egy kellemes helynek. Az 
embernek a karanténvilág korszaká-
ban más választása alig van, ha út-
közben megéhezik, és beugrana egy 
harapnivalóra.

Az étterem gazdája három oldal-
ról műanyag fóliával kerítette körbe 
a teraszt, hogy legálisan működhes-
sen, de a mennyezetről aláeresztett 
elektromos fűtőtestek sem tudják 
huzamosabb ideig maradásra bírni a 
hidegben didergő vendégeket. Való-
színűleg, napok kérdése, hogy a túl-
élésért küzdő, fi nom ételeket kínáló 
erdélyi kisvendéglők is lehúzzák a 
rolót, hiszen a közeljövőben úgysem 
lehet az éttermek zárt, belső részei-
ben felszolgálni. Vendégként egyelő-
re maradnak a huszonéves fi atalok, 
akiknek egyféle virtus a szabadban 
csevegni a pohár meleg bor és egy 
fi nom pizza mellett.

Kétnyelvű étlap kellene

A mintegy hatvan százalékban ma-
gyarok által lakott, húszezer fős 
partiumi kisvárosban a suta módon 
megoldott, kétnyelvű étlappal volt 
bajom, amelyben a magyar szöveg 
amolyan hívatlan vendégnek szá-
mított. A jó minőségűnek mondható 
pizzafelhozatalban a feltét összete-
vőit rossz magyarsággal, konyha-
nyelven fordították le románból 
magyarra, miközben a különböző 
pizzák megnevezése csak románul 
szerepelt. Az étteremnek van jó né-
hány más fogása is az erdélyi és a 
nemzetközi konyhából, ezek viszont 
csak román nyelven szerepeltek. 
Töprengtem, hogy mi lehet egy ilyen 
felemás – sem nem kétnyelvű, de 
sem egynyelvű – étlapnak a titka, 
de nem jöttem rá. Tipikus erdélyi 
igénytelenség egy olyan kisváros-
ban, amelynek magyar a polgármes-
tere és az önkormányzati képviselők 
mintegy fele. Az ilyen jelenség meg-
változtatásához igényesebb vásárlói 

rétegre volna szükség. Ha a magyar 
vendégek közül ezt többen szóvá ten-
nék, akkor a tulajdonosnak is érdeke 
volna a kis befektetéssel megoldható 
korrekciókat bevezetni az étlapra. 
Összességében más gond alig akad 
a kiszolgálással és az ételek minősé-
gével. A magyar pincérlány kedves 
és szolgálatkész, és a konyha jól mű-
ködik: viszonylag hamar elkészültek 
a megrendelt pizzák, illetve a szom-
széd asztalhoz időben kihozták a 
babgulyást.

Kolbászos pizzafeltét

A pizza egyik nagy előnye, hogy min-
den nemzet a maga szája íze szerint 
formálta. A magyaroknál is elterjed-
tek a magyaros pizzák, aminek egy 
dietetikus szerint semmi köze nincs 
a mediterrán konyhához, mégis 
kedveljük. Jómagam egy magyar 
pizzát próbáltam ki Nagykárolyban, 
amelynek feltétjében volt házikol-
bász, hagyma, csípős paprika, sze-
letelt sonka és mozzarella. Vékony 
és ropogós tésztája egyből elnyerte 
a tetszésem, mint ahogy a feltétek 
állaga is. A pizzánál fontos, hogy a 
domináns alapanyagok íze jól kive-
hető legyen, különben szinte mind-

egy, hogy milyen tésztát eszünk, 
mert egy lére megy. Ezt rendszerint 
csak jó minőségű alapanyagokkal 
lehet elérni. A felszolgált magyar 
pizza esetében az étel minőségét a 
házi kolbászdarabkák és a jó állagú 
sajt adta, a sonka inkább tucatter-
méknek számított. Örültem a para-
dicsomos és a besa mel – tejfölből, 
vajból, tejből, parmezán sajtból és 
különböző fűszerekből készült – 
pizzaszósznak, amely jól kiemelte a 
magyaros feltét ízvilágát. A legtöbb 
pizza a megszokott olaszos válasz-
tékot kínálta zöldséggel, gombával, 
sajttal, olajbogyóval, és több-keve-
sebb húsféleséggel.

Desszertként végül jól jött egy 
lekváros palacsinta bőséges tejszín-
habbal. Habár azt tartják, hogy a jó 
desszert lelke a tejszínhab, én meg-
elégszem a fi nom lekváros palacsin-
tával is. Ahogyan odahaza megszok-
tam.

Ha pontozni kellene a nagykárolyi 
Grande Pizzázót, elsősorban kitartá-
sukat méltányolnám a vendéglátás-
nak egyáltalán nem kedvező nehéz 
időkben is. Annak örülnék, hogyha 
legközelebb arra járok, egy jól ösz-
szeállított, kétnyelvű étlap kerülne a 
kezembe.

Magyar pizza Nagykárolyban
A jó minőségű étel mellé kifogástalan kétnyelvű étlap is járna
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Desszertként felszolgált lekváros palacsinta

Magyaros pizza házikolbásszal és kétféle szósszal




