
Sült pisztráng vármezei módra
A Felső-Nyárád menti halászcsárdában más halak is elkelnének
• Szép időben, hétvé-
geken nehezen lehet 
helyet találni a vár-
mezei halászcsárda 
asztalainál, ahova nem 
csupán a szomszé-
dos tavakon pecázó 
horgászok térnek be 
ebédelni, hanem az 
erre kiránduló városi 
vendégek is. A Maros 
megyei vendéglátó-
hely keresett fogása a 
sült pisztráng.
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A ki szeret halat enni és hor-
gászni, annak ideális hely 
a Marosvásárhelytől 38, és 

Szovátától mintegy 20 kilométer-
re fekvő Vármező. A Felső-Nyárád 
mentén, festői környezetben talál-
ható településen sok a hétvégi ház, 
ahova főleg Marosvásárhelyről jár-
nak ki pihenni az emberek. A telepü-
lés igazi vonzereje azonban a Lokodi 

család által a két világháború között 
létrehozott pisztrángtenyészet és a 
kétezres évek végétől működő ha-
lászcsárda, amely messze földről 
idecsalogatja a látogatókat. A pe-
cázásnak azok is örülhetnek, akik 
nem erre készültek, hiszen pár lejért 
horgászbotot és csalit egyaránt lehet 
kapni a horgásztavaknál.

A fő attrakció a szivárványos 
pisztráng: a telepen ebből a halfaj-
tából van a legtöbb, ezt a legköny-
nyebb kifogni, hiszen az évente 
50–60 tonnányi megtermelt piszt-
rángból – a horgászok legnagyobb 
örömére – legalább 10 tonna visz-
szakerül a horgásztavakba. De nem 
csak pisztrángok fi cánkolnak a 
panzió mögötti tágas birtok tavai-
ban: kárász, ponty, amur, csuka, 
süllő és harcsa is horogra kerül. 
Ez utóbbi halfajták más erdélyi te-
nyészetekből kerülnek a vármezei 
tavakba, hogy szép időben a telepet 
ellepő horgászok számára megfele-

lő halválaszték legyen. A kifogott 
halat lemérik, és meg lehet vásá-
rolni. Ugyanakkor sokan a helyi 
panzió és étterem szolgáltatásait 
is igénybe veszik: legkeresettebb 
fogásuk a 2009-ben nyílt halász-
csárda sült pisztrángja, amellyel 
ebédidőben a legtöbb asztalon ta-
lálkozni lehet.

Halászcsárda halászlé nélkül

Úgy készültem a halászcsárdába, 
hogy eszek egy remek halászlevet, 
ahogyan azt magyar éttermekben 
szokás elkészíteni. Meglepetésemre 
azonban halászlé nem szerepelt az 
étlapon. Helyette volt gulyásleves, 
parasztcsorba, erdélyi csorba disz-
nóhússal, görög húsgombócleves 
és görög csirkeleves. Csodálkozva 
meg is kérdeztem a pincért, mire az 
volt a válasz, hogy az étteremben 
csak helyben megtermelt halat szol-
gálnak fel, a halászléhez viszont 
nagy áruházból kellene beszerezni a 
pontyot. Méltányolom a vállalkozók 
üzletpolitikáját a helyi áru kiemelt 
támogatásáról, ugyanakkor kötve 
hiszem, hogy az étlapon szereplő 
disznó- vagy csirkehús környékbeli 
termelőktől származna. Nem ke-
keckedni akarok, csak furcsának 
tartom, hogy egy halászcsárdaként 
ismert magyar tulajdonú, kétnyelvű 
étlappal rendelkező erdélyi étterem-
ben ne lehessen halászlevet enni. 
Helyette gulyáslevest rendeltem, 
ami ugyan nem volt egy bogrács-
gulyás minőségű étel, de az erdélyi 
éttermekben kapható választék felső 
kategóriájába tartozott.

Végül főfogásként jutottunk el a 
halhoz. A sütőben, a roston sült, a 
kevés szálkát tartalmazó pisztrángfi -
lé és a pisztrángszeletként kínált vá-
lasztékból az olajban ropogósra sült 
egész hal és a pisztrángszelet mellett 
döntöttünk. A vármezei halászcsár-
da sült halainak remek ízét a kiváló 
minőségű alapanyag – a helyben 

tenyésztett pisztráng – adja. A helyi 
horgásztavakból kifogott és otthon 
megsütött pisztrángokra is igaz ez. A 
tavakban mesterséges körülmények 
között nevelt halakra ugyanaz ér-
vényes, mint az állattenyésztés más 
ágazataira: a hús minősége szorosan 
összefügg a takarmányozással és a 
tartástechnológiával. Mivel sokféle 
pisztrángot megkóstoltam az utóbbi 
években, állíthatom, hogy a várme-
zei a legjobbak közé tartozik Erdély-
ben. Ez megmutatkozott az étterem-
ben felszolgált sült pisztrángban 
is: a kívül ropogós és belül szaft os 
hús a halkedvelő ember számára 
gasztronómiai élmény. A megfelelő-
en előkészített és pácolt friss halat 

lehet csak ropogósra kisütni, ami 
nem esik szét, és amihez a köretként 
felszolgált hasábburgonya jól talál.

Vargabéles-nosztalgia

Jó a vármezei étterem desszertvá-
lasztéka is. Az almával, csokival, 
áfonyával, dióval, mazsolával és 
fagy lalttal töltött palacsinták, a 
somlói galuska, a vargabéles, illet-
ve a mézes-diós vagy tejes-kakaós 
örmény sütemény választékából a 
jellegzetesen erdélyi vargabélest és 
a magyar nyelvterületen mindenhol 
elterjedt somlói galuskát kóstoltuk 
meg. Számomra a vargabéles vitte 
a prímet, amelynek túrós-mazso-
lás tölteléke nagyon jóra sikeredett. 
Kár, hogy kevés erdélyi étteremben 
nyúlnak vissza ehhez a hagyomá-
nyos magyar desszerthez, amely a 
két világháború között a kolozsvári 
Szamos-parti Darvas vendéglő mesz-
sze földön híres kiválósága volt, és 
innen terjedt el nemcsak Erdélyben, 
hanem szerte a Kárpát-medencében.

A vármezei halászcsárda gasztro-
nómiailag jó hely, erőssége egyértel-
műen a sült pisztráng. Amit viszont 
érdemes lenne más halakkal is bő-
víteni, hiszen ha halásztavaikban 
jól megfér egymás mellett fél tucat 
halfajta, akkor bizonyára a vendég is 
örülne egy magyaros pontytepertő-
nek vagy harcsapaprikásnak. Hogy 
a halászlevet ki ne felejtsem…
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A halászcsárda slágerfogása a ropogósra sült pisztráng

Horgászparadicsom a vármezei 

panzió mögötti birtokon
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