
anya-gyerek
gasztronóm

ia
2 0 2 1 .  J Ú N I U S  7 . ,  H É T F Ő6 A K T U Á L I S #szoptatás  #tervezet  #elismerés

K O V Á C S  E S Z T E R

Négy ország harminchárom csa-
patából jutottak döntőbe a szé-

kelyudvarhelyi séfek: a 12 legjobb 
csapat a hétvégén főzte le ismét a 
versenyre benevezett fogásokat. A 
színvonalas gasztronómiai versenyt 
először 2018-ban rendezték még, idén 
a szervező, az Étrend Magyar Kony-
hafőnökök Egyesülete a vadhúst 
választotta a vetélkedő főszereplőjé-
vé. A csapatoknak tehát olyan egye-
di fogással kellett előrukkolniuk, 
amely legfeljebb öt elemből áll, és a 
vadhús mellett az írót és egy védje-
gyes terméket is magában foglal. A 

verseny étellel szemben elvárás volt 
még, hogy egy átlagosan felszerelt 
konyhában, nagy mennyiségben is 
elkészíthető legyen, valamint a nettó 
bekerülési alapanyagköltség adagon-
ként legfeljebb 1500 forint (mintegy 
22 lej) lehetett.

Szarvashátszín 
vörösbormártással

Az udvarhelyi csapat szarvashát-
színt készített vörösbormártással, 
mellé kürtőskalácsba töltötték a var-

gányás, vaníliás paszternákpürét, 
de került a tányérra fermentált med-
vehagymatermés, vadmálnás-bal-

zsamos reteksaláta, fűszeres, vajas 
göngyölt bálmospuliszka és vörösá-
fonyás roppancs. A séfeknek négy 
órájuk volt elkészíteni a zsűrinek 
szánt tányérokat. Egyébként a fel-
használt alapanyagok mind helyiek 
voltak: a vadhúst az ivói Berke biz-
tosította, a fűszerek a Deliz fűszertől 
származnak. A csapatot a felkészü-

lésben a székelyudvarhelyi Schwarz 
Bistro séfj e, Vass Róbert segítette.

A díjazottak

A Magyarország étele 2021 szakács-
versenyt a felvidéki Tűzrőlpattant 
menyecskék csapata (Bottyán Szilvia 
és Ferner Valentina) nyerte Nagy er-
dő mesés mágiája elnevezésű 
ételével. Második lett az 
Almavirág Team Gasztrói 
erdő elnevezésű ételével, a 
harmadik helyen végzett a 
Kígyósi fakanálforgató gara-
bonciások csapata a Gimesi 
mufl on gerincfi lével. Az Ét-
rend Magyar Konyhafőnökök 
Egyesülete a Felcsúti Letenyey 
Lajos Gimnázium Szakgimnázium és 
Szakközépiskola együttműködésével 
és a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal szakmai partnerségével 
meghirdetett versenynek idén az „Egy 
a természettel” volt a szlogenje.

Különdíjasok lettek a székelyudvarhelyi séfek
• A Magyarország étele 2021 vetélkedő különdíjasa lett a székelyudvarhelyi Bándi 
Sándor Domokos és Balázs Hunor séfek alkotta csapat. A Kárpátok, zengjetek névre 
keresztelt fogással nemcsak Székelyudvarhelyt, hanem a térség, Székelyföld gaszt-
ronómiáját képviselték a rangos anyaországi versenyen.

A két séfet lapunk Erdélyi Gasztró 
mellékletéből már ismerhetik az olvasók

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

• Eddig sem szegtek 
törvényt az édes-
anyák, akik nyilváno-
san szoptatták kis-
babájukat, de eddig 
azokat sem bírságol-
ták meg, akik próbál-
ták megakadályozni 
az anyatejjel való 
táplálás lehetőségét 
nyilvános helyeken. A 
képviselőház pár napja 
elfogadott egy olyan 
jogszabálytervezetet, 
amely biztosítja, hogy 
a kisgyerekeket zavar-
talanul lehessen anya-
tejjel táplálni nyilvá-
nos helyeken is.

H A J N A L  C S I L L A

279 támogató szavazattal és egy tar-
tózkodással fogadta el a képviselő-
ház csütörtökön azt a törvényjavas-
latot, amely szavatolja a kismamák 
azon jogát, hogy bárhol szoptathat-
ják kisbabájukat, akár nyilvános 
helyen is – vendéglőben, kávézó-
ban, strandon stb. –, anélkül hogy 
attól kellene tartaniuk, elküldik 
őket onnan vagy a WC-helyiségbe 
„száműzik” őket, mert közszemé-
remsértésnek minősítik gyerekük 
anyatejjel való táplálását.

Mi a változás?

Eddig ha egy vendéglő képviselője 
megkérte az édesanyát arra, hogy 
ne az ő létesítményében etesse 
anyatejjel a babát, ezzel a vendéglős 
sem szegett volna törvényt. A most 
elfogadott jogszabállyal azonban 
sikerült feloldani ezt a helyzetet, így 
aki távozásra szólít fel egy gyerekét 
szoptató édesanyát, azt ezután meg 
lehet bírságolni. Sőt büntethetővé 
válik az is, ha nem szolgálnak ki 
valahol egy nőt azért, mert szoptat, 
amennyiben a szóban forgó szolgál-

tatásra egyébként jogosult lenne. 
Magánszemélyek 100 és 500 lej kö-
zötti, jogi személyek 1000 és 2000 lej 
közötti bírságot kaphatnak. A kihá-
gástól függően szabálysértés esetén 
a rendőrséget vagy a fogyasztóvédel-
mi hatóságot kell értesíteni.

A baba igényei a legfontosabbak

Egy anyának joga van ott és akkor 
szoptatnia gyerekét, amikor a kicsi 
igényli, hiszen gyerekkínzás az, 
ha a babának hosszú időt kell vár-
nia, hogy táplálékot kapjon, vagy 

ha időre szoptatják annak ellené-
re, hogy sírásával jelzi, hogy éhes, 
szomjas vagy bármi más baja van, 
de az édesanya nem szoptatja meg, 
mert alkalmatlan a hely – véli Lu-
kács-Márton Réka pszichológus, 
három gyerek édesanyja, akinek 
ikrei is vannak, így – mint hozzá-
tette – egyszerre két gyereket is 
szoptatott már nyilvános helyeken, 
de pár furcsa pillantáson kívül 
még senki nem zavarta el sehon-
nan. „Annak, aki esetleg nem élte 
meg az anyaságát, vagy nem tervez 

gyereket, esetleg nem lehet gyere-
ke, frusztráló lehet a szoptató nő 
látványa. Valószínűleg azoknak is, 
akiknek a párkapcsolatával vagy 
saját érzelmeinek megélésével, ki-
mutatásával van gondja, vagy pár-
kapcsolati kudarcokat megélt nőket 
is zavarhat a szoptató édesanya, 
akik valamiért azt gondolják, hogy 
nem lennének jó anyák” – fejtette 
ki a pszichológus. Hozzátette, a vi-
lág legtermészetesebb dolga a baba 
szoptatása, és az a legfontosabb, 
hogy a gyerek igényeit kielégítse az 
édesanya, saját prűdségén (szemér-
mességén) túlmenően. „Ha a gyerek 
azt tapasztalja, hogy enni kap, ami-
kor kéri, azaz válaszkész édesanyát 
kap, akkor ezzel azt tanulja meg, 
hogy a világ jó, nyithat a világ felé. 
Ha nem így történik, akkor a 
pár hetes csecsemő, akinek 
sokat kell sírnia azért, hogy 
kielégítsék az igényeit, azt 
éli meg, hogy a világ rossz, 
nem szabad felé fordulni, 
úgysem lesz kielégítve az 
igénye. Ha az anya válasz-
készsége megfelelő, akkor kialakul 
az ősbizalom. Ezért sem szabad vár-
ni még pár órát az ordító gyerekkel, 
hanem azonnal ki kell elégíteni az 
igényeit, hiszen a baba agyára is 
káros hatással van a sok sírás” – 
világított rá Lukács-Márton Réka 
az anya-gyerek kapcsolat legfonto-
sabb szempontjára. 

A képviselőház döntő házként 
fogadta el a szoptató édesanyákat 
támogató törvényt, még hátravan 
az, hogy Klaus Iohannis államel-
nök kihirdesse a jogszabályt, hogy 
törvény legyen belőle. A jogszabály 
csak a kétévesnél kisebb gyerekek 
nyilvános helyen történő zavartalan 
anyatejes táplálására vonatkozik.

Eddig sem volt törvénytelen 
nyilvános helyen szoptatni, 
de ezentúl törvény is védi 
a zavartalan szoptatást

▴  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N

Az anyatejes táplálás nyugalmáért
Büntethető lesz az, aki elzavar egy szoptató édesanyát a nyilvános helyekről




