
Acsádra mehetnek a vendégek

A „szakácsok" izgultak, de finomat főztek (Fotó: Kedves Zilahi Enikő)

■ Vizsgákkal és bizo
nyítványkiosztással ért 
véget április 6-án a falu
si vendéglátó tanfolyam.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  A 18 hallgató hónapokon ke
resztül ismerkedett a falusi 
vendéglátással kapcsolatos el
méleti és gyakorlati tudniva
lókkal. Az utolsó két vizsga
napon bizottság előtt adhattak 
számot többek között a virág
ültetés fortélyairól, az élelmi
szer-tartósítás eljárásairól, 
zöldség- és gyümölcstermesz
tési ismereteikről.
Sütöttek, főztek

A legnagyobb sürgés-forgás 
a tanfolyamnak helyet adó 
művelődési ház konyhai ré
szén volt, már messziről érez
ni lehetett a rotyogó, sülő, pá
rolódó finomságok illatát. A 
hallgatók hármas csoportok
ban húztak tételt, amely sze
rint komplett menüsort készí
tettek. A főzési praktikák el
sajátításában Féki Nándor gya
korlati oktató volt segítségük
re. Hagyományos falusi éte
leket készítettek, disznótorost, 
káposztás bablevest, lebben

cset, farsangi fánkot, kínáltak 
hozzá desszertet és természe
tesen italt is ajánlottak a me
nühöz. A csoportok a kész 
étellel és a tétellel álltak a bi
zottság elé, akik megkóstolták 
az ínycsiklandó ételeket, a 
hallgatók pedig az elkészítés 
módjáról adtak számot. Beke 
Istvánná, Gugg Gabriella és Bar

kó Adrienn falusi tyúkhúsle
vest, töltött csirkecombot ké
szített, őszibarackbefőttet és 
tájjellegű bort ajánlott hozzá, 
még arra is ügyeltek, hogy az 
asztalt alföldi mintával díszí
tett terítő borítsa. Beke Ist- 
vánné Margitka úgy érezte, 
sok hasznos dolgot tanult a 
tanfolyamon, de elsősorban

főzési tudományát szeretné a 
falusi vendéglátásban haszno
sítani, Barkó Adriennek pedig 
a terítés etikettje nyújtott új 
ismereteket.
Anya és lánya együtt

Büténé Gyarmati Andreának
nagyon tetszettek a már jól 
működő falusi vendéglátóhe
lyeken tett látogatások, ahol 
gyakorlati megvalósítását lát
hatta mindannak, amit az el
méleti oktatásokon elsajátítot
tak. Rájött arra is, hogy ami 
számára természetes saját fa
lujában, az a városból vagy 
más vidékről érkező turistá
nak érdekes látványosság. 
Munkácsi Györgyné férje taná
csára kezdte el a tanfolyamot, 
s a magával hozta legidősebb 
lányát is.

-  Nekem már van szak
mám, de a tanfolyam még be
lefért az időmbe, ezért össze
fogtunk anyuval -  mondta 
Mariann. Nekem ötleteim 
vannak, édesanyám pedig há
ziasszonyi, mezőgazdasági ta
pasztalatait teszi hozzá a meg
szerzett ismeretekhez, hogy a 
jövőben hasznosítani tudjuk 
akár egy családi vállalkozás 
keretében is.


