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Kiadja: 

 

Bor’s Show Produkció 

 

 

 

December 1: Magyar rádiózás napja. 

 

December 8: 30 éve ezen a napon gyilkolták meg John Lennont. 

 

December 15: 145 évvel ezelőtt avatták fel a Magyar Tudományos Akadémia új székházát.  

 

December 16: 1882-ben ezen a napon született Kodály Zoltán. 

 

December 24: Szenteste. Az adventi időszak utolsó napja. 

 

December 25: Karácsony első napja. A karácsony a kereszténység legfontosabb ünnepe, melyen Jézus 

születésére emlékeznek. 

     

December 26: Karácsony második napja.  

 

December 26: István napja. Államalapító királyunk, Szent István névünnepéhez hagyományos István-napi 

köszöntések kapcsolódnak. 

 

December 31: Szilveszter. I. Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét. Ezen a napon búcsúzunk az óévtől. 

Szakmai 
fejlesztés  

 
Vár o m mi nd azo n 

ko l l eg á k je le nt k ezé s ét ,  

ak i k v a la m i ly en 

inf or má c iót  a  

sza k má ró l ,  a nn a k 

fog á sa ir ól ,  v a gy  cs a k 

v al am i ly en  tör té n et et  

m eg osz t a ná na k  

m ás ok k al .  

Ezen  i nf or má ci ót  

el he ly ez e m a hav ont a 

m egj e le nő  

m ag az i nu nk ba n.  

 

E-mail a szerkesztőnek. 

Oladalas   Lapszám: 12    2010. December 

Az „Oldalas” magazin havonta megjelenő ingyenes kiadvány. 

 

Megrendelni a http://www.gastronomy.sokoldal.hu/magazin címen lehet a hírlevélre való 

feliratkozással. 

 

  ldalas 
szám 

Havonta megjelenő ingyenesen letölthető, elektronikus magazin                                                                       2010.December  I.Évfolyam 

A 

 című műsor hivatalos lapja. 

- Álom hava - 
Télelő, Karácsony hava 

 

Gondoljon Ön is a környezet védelmére, mielőtt kinyomtatná ezt a lapot!   
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Influenzára 

Egy nagyobb gerezd 

fokhagyma levét 

préseljük ki, és néhány 

gyömbérgyökér 

darabkát tegyünk egy 

csészébe. Adjunk 

hozzá egy evőkanál 

citromlevet, és egy 

teáskanál mézet. Az így 

összeállított keverékre 

öntsünk forrásban lévő 

vizet, és legalább 5 

percig áztassuk. 

Forralni nem szabad!

Brill Pálinkaház>> 

 Bianca Törköly 2006

 

 

amit meg kell kóstolni      

 

 

С

 

 

 

A Z E R D Ő     

F O H Á S Z A! 

 

Vándor,  

ki elhaladsz 

mellettem,  

ne emelj rám kezet! 

 

Én vagyok tűzhelyed 

melege hideg téli 

éjszakákon, 

 

Én vagyok tornácod 

barátságos fedele, 

melynek árnyékában 

menekülsz tűző nap 

elől,  

és gyümölcsöm oltja 

szomjadat 

 

Én vagyok a gerenda , 

mely házadat tartja, 

én vagyok asztalod 

lapja, 

 

Én vagyok az ágy, 

amelyben fekszel,  

a deszka, amelyből 

csónakod építed! 

 

Én vagyok házad 

ajtaja,  

bölcsőd fája, 

koporsód fedele! 

 

Vándor ki elmégy 

mellettem, hallgasd 

kérésem, 

 

Ne bánts! 
 

 

http://www.brillpalinkahaz.hu/fooldal
http://www.brillpalinkahaz.hu/fooldal
http://csodalatoskave.hu/
http://www.brillpalinkahaz.hu/fooldal


  

  
  

- Hunti Mihály István rovata -  

 

 



    

 

  



   

 

 

 

 
 

 

 

 

1http://www.kereszteny.hu/biblia/showchapter.php?reftrans=1&abbook=Lk&numch=2 

2 Uo. 

3 http://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1szl%C3%A9 

4 http://grocceni.com/recept/dunaihalaszle1.html 

5 http://www.kertpont.hu/uj/kertpont.php?menu=receptek&id=58 

6 http://www.origo.hu/adsminisites/rama/karacsony/beigli.html 

7 http://www.waldenhotel.hu/inc/filemanager/files/forralt_bor.jpg 

8 http://www.tulipakert.hu/prg/images/Image/karacsony_palmahaz_2007/asztal_1.jpg 

 

Irodalomjegyzék: 

 http://www.kereszteny.hu/biblia/showchapter.php?reftrans=1&abbook=Lk&numch=2 

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1szl%C3%A9 

 http://grocceni.com/recept/dunaihalaszle1.html 

 http://www.kertpont.hu/uj/kertpont.php?menu=receptek&id=58 

 http://www.origo.hu/adsminisites/rama/karacsony/beigli.html 

 http://www.lovaszvin.hu/forraltbor.php 

 

Képjegyzék: 

 1. ábra: 

http://1.bp.blogspot.com/_DOhNwCjLhRU/SSDGpIYWzEI/AAAAAAAAEO4/14eg0bD9OSU/s40

0/b%C3%A9csi+puncs.bmp 

 2. ábra: http://grocceni.com/recept/dunaihalaszle1.html 

 3. ábra: http://m.blog.hu/ho/horasz/image/toltottkaposzta.jpg 

 4. ábra: http://www.tutitippek.hu/blog/pics_up/beigli.jpg 

 5. ábra: http://www.lovaszvin.hu/forraltbor.php 
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(Berecz Edgár rovata) 

 

 

 

 

Berecz Edgár írása 

  

Hogy hívjuk másképp a tojást? 

 

A: tikmony 

B: zubbony 

 

 
Megfejtéseiket a borshhow@postafiok.hu e-mail címre várjuk 2010. december 25-ig.  

 

Nyerjen ebben a hónapban a Birkás Pincészet felajánlásából egy palack 

 Cabernet Franc Barique-ot. 

Pincészet és bor mintabolt 

6080 Szabadszállás, Bem J. u. 6. 

Tel/ Fax: 76/558-152 

http://www.birkaspinceszet.hu 

info@birkaspinceszet.hu  

*a játékban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt! 

 

 

Halat késsel? 
 

 

 

Általános 

használata:  

 

húsételek, sültek, 

halak, töltelékek, 

mediterrán ételek, 

mártások, pácok  

ízesítésére, 

fűszerezésére. 

 

Gyógyhatás:  

 

Vérkeringési 

problémákra, ideg-, és 

gyomorerõsítõ, 

görcsoldó 

 

Fűszerként használt 

növényi rész:  

 

Levelét, morzsolva, 

aprítva, vagy szárítva 

használhatjuk. 

 

A Spagetti 
 

A spagetti akkor az igazi, ha tengervízhez hasonló sós vízben 

főzik ki, hogy ne legyen se túl kemény, se túl puha, hanem 

roppanós, rugalmas, jól foghoz álló. Vannak szakácsok, akik azt 

mondják, hogy kell a főzővízbe egy kis olívaolaj is, de ez nem 

kötelező, elég csupán egy párszor megkavarni a fazékban, hogy 

ne ragadjon össze. Szarvashiba eltörni a spagettit vagy főzés után 

kimosni a csap alatt. Ilyet csak az amatőrök tesznek, és amatőrök 

nem csak a háztartásokban dolgoznak. A spagetti ételek közül 

igen híres és közkedvelt a spagetti alla carbonara vagyis a 

spagetti szénégető módra. Elnevezését onnan kapta, hogy régebb 

a szénégetőknek nem volt sem hűtőjük, sem kamrájuk, ehelyett élelmiszerek a lakásul szolgáló kunyhóban 

voltak felkötözve a gerendákra a tető alá a hangyák és rágcsálók ellen. Így a húsos szalonna is, amivel a 

spagettit készítették. Ez anélkül is fel volt füstölve, de mivelhogy a szénégetők lakásai közel voltak a 

munkahelyhez, állandóan járta őket a füst, így a szalonnának is jó füstös íze keletkezett. Ez a füstös íz 

érezhető ma is a jól elkészített spagetti alla carbonara is, melyet kötelező füstölt császárszalonnával 

készíteni és nem préselt sonkával, mint ahogyan sok étterem csinálja. 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 200 évvel ezelőtt egy derék úriember, 

aki Hannoverben kiadott egy illemtankönyvet „Az emberek közötti 

érintkezésről”. Ez a könyv igen nagy sikert aratott, az egész világon elterjedt és 

rengeteg nyelvre lefordították. Elmondható, hogy mindmáig ez a legjobb könyv, 

amit hasonló témakörből írtak, még ma is sok szabálya érvényben van. 

Szerzője, Herr Knigge többek között felállított egy elméletet, miszerint halat tilos 

késsel enni.  

Ezen az elméleten már annak idején sokat vitatkoztak és a tréfás 

törzsvendégek a környékbeli kiskocsmákban kitalálták, hogy ez az elmélet akkor 

született, amikor Knigge úr hajótörést szenvedett valahol a tengeren, és úszás 

közben szembe jött vele egy éhes cápa. Knigge úr kirántotta a bicskáját, hogy 

védekezzék, erre a cápa megszólalt: 

 – De kedves Knigge úr, halat késsel?! 

Mára Knigge úr elméletét az egész világon elfogadták, és azzal 

magyarázzák, hogy akkoriban a régimódi vaspengéjű késeket a magas 

foszfortartalmú tengeri halak megfeketítették. Az étel rossz ízt kapott, a kés 

szagos lett és nehezen lehetett megtisztítani. (Aki nem hiszi, egyen pl. almát egy 

régi vaspengéjű késsel, az eredmény azonnal nyilvánvaló lesz). 

Ekkor születtek meg az ezüstözött élű vagy színezüst pengéjű speciális halkések, 

amelyeknek egyáltalán nem volt élük. 

Ma csak az első osztályú éttermekben találkozni hal szettel, amely már-már 

műtárgyszerű és ritkaságszámba megy, mert közönséges üzletben nem kapható és 

az éttermek többségében nem ismerik, és nem használják.  

Egyébként teljesen fölösleges, mert a hal puha húsa nem kívánja meg semmilyen 

kés használatát. Nyugodtan ehető villával mert a halhús könnyen leválasztható a 

csontokról ezzel az evőeszközzel is.  

Az éttermekben, főleg ha nincs a közelben tenger és nincs hagyománya a 

tengeri herkentyűk fogyasztásának, a leggyakrabban felszolgált folyami halak a 

pisztráng, a süllő, a ponty, a csuka és a harcsa. 

mailto:borshhow@postafiok.hu


  

 

Lipher Tamás 
––– 

 

 

 

Tomi mióta foglalkozol a konyhaművészettel? Hogyan 

indult a pályafutásod? Hol tartasz ma? 

 
 

Milyen konyhatechnológiákat alkalmazol? 

 

 

Mit gondolsz az egészségesebb táplálkozási szokásokról? 

 

 

 

Mi a véleményed a mai magyar alapanyagokról? 

 

 

Nem kerülhetem ki a kérdést, hogy milyennek tartod a magyar tradicionális recepteket? 

 

 



  

 

Úgy tudom indultál a Czifray versenyen is. Ezen a megmérettetésen milyen ötlet alapján készíted az ételeidet, 

hogyan valósítod meg mindezt, mi volt vele a célod és, kik azok akik segítik a munkád? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Melyik ételedre vagy a legbüszkébb? 

 

Mely versenyeken 

szeretnéd még 

megmérettetni 

magad? 

 

 

 

 

Mit javasolsz azoknak, akik nyitottak a versenyzésre? 

 

 

Tomi, mit gondolsz a magyar háziasszonyokról? 

 

 

Mi a véleményed a szakmai szervezetekről? Tag vagy-e valamelyikben? Ha nem, miért? 

  

 



  

 

 

Mi a véleményed az éttermekről, azok tulajdonosairól, azok vezetőiről? 

  

 

Milyen jó emléket osztanál meg az 

olvasókkal és a szakmával?

Milyen megvalósítatlan terved van még a konyhaművészet terén? 

  

 
 

 
 

Pesti Lámpás 
Kávéház, Étterem 

 

 

www.pestilampas.hu 
 

reservation@pestilampas.hu 

 

http://www.pestilampas.hu/index.php
mailto:reservation@pestilampas.hu


 

 

 

 

  

Leves 

köszöntése 

 

Tele van e 

hajlék sok tisztes 

vendéggel, 

Tele van a 

kezem 

tyúkhúsos 

metélttel. 

Aki a száját 

elhozta, ehetik, 

De csak úgy, 

hogyha elébe 

tétetik. 

A leveshez majd 

villát is hozok, 

A 

hosszúmetélthez 

ollót is adok, 

Mert uraim, oly 

hosszú a metélt, 

Hogy odakint a 

konyhában 

Három jenői 

cigánynak 

kivágta a 

szemét. 

 

 

 

Minek az új? 

 

 

 

 

 

- Te mit veszel a feleségednek 

Karácsonyra? 
- Nagy meglepetés lesz, 

képzeld egy vázát vettem! 

- Egy vázát? Hát az nem egy 

nagy meglepetés... 
- Dehogynem, bundára számít! 

A hónap vicce: 

- Mi Magyarország 

legihatatlanabb 

kávéja? 

- Hát a BKV. 

- Mi az 

összefüggés a lét 

és a tudat között? 

- Ha megiszod a 

lét, a tudat 

elmegy. 

- Hogyan lehet 

megkülönböztetni 

a lovat a tehéntől? 

- Egymás mellé 

állítjuk őket, és 

amelyik a tehén 

mellett áll, az a ló. 

1

 

 

A kamionsofőr 

telefonfülkéből hívja a 

központot: 

- Főnök, van egy kis baj! 

Összetört a bal oldali 

visszapillantó tükröm. 

- Nem nagy gond, 

cseréld ki! 

- Nem lehet főnök, rajta 

fekszik az egész 

kamion! 

 

Székely fiú javítja a zsindelyt a 

tetőn, megcsúszik, kiabál erősen 

lefelé: 

- Idesapám! Fogjon meg! Leesek! 

- No! Oszt nincs elég hely? 

 

Küldjön Ön is viccet, hogy azt elhelyezhessük a magazinban. 

borsshow@postafiok.hu 

Hirdetését elhelyezzük a havonta megjelenő „OLDALAS” magazinban. Kérje árlistánkat! 

media.marketing@postafiok.hu 

A székely elmegy a 

hegyekbe kirándulni a 

fiával. Rájuk esteledik és 

megszállnak egy 

erdészházban. Éjszaka 

felébred a székely és azt 

kérdi a fiától: 

- Mit csinálsz fiam? 

- Maszturbálok apám. 

- Na, és hogy haladsz, 

fiam? 

- Még nem sokra haladtam 

apám. 

- Na, akkor most már 

próbálkozz a sajátoddal! 

 

-Ha- A régi megbízhatóbb? 
Rendekné Olgi rovata 

Rendek Ökogazdaság 

http://biotanya.hu 

Kerekegyháza, Kunpuszta 81. 

Telefonszám: 0676-710-962, 0620-386-2522 

Nyitva tartás: Egész évben folyamatosan. Bejelentkezés esetén előzetes programok egyeztethetőek. 

Kapcsolattartó: Rendek Lászlóné Olga 

GPS koordináták: 46°56'14.46"N | 19°25'20.13"E 

 

- Hány 

zsiráf kell 

ahhoz, 

hogy 
elérjék a 

Holdat? 

- Egy, de 
az jó nagy 

legyen. 

 

- Egy szobában állsz meztelen, egy képpel 

a kezedben, hogyan akasztod fel a képet a 

falra??? 

- Egy ötlet szöget üt a fejedben, kihúzod a 

szöget a fejedből, így egy nagy kő esik le a 

szívedről, a kővel bevered a szöget a 

falba, és felakasztod a képet!! 

- Éjjel az anyósoddal álmodtam. 

- És mit mondott? 

- Semmit. 

- Akkor az nem ő volt. 

 
 

- Mi az? Piros 

és fetreng a 

hóban? 

- Tökön rúgott 

Mikulás. 

János bácsi autóvezetésből vizsgázik. 

Mellette ül az instruktor, hátul a 

rendőr. Instruktor: 

- János bácsi! Milyen tábla volt ez?! 

- Úgy néztem, fiam, búzatábla... 

 

Hol voltál 

ilyen sokáig, 

Pistike? 

- Fociztunk a 

Zolikával. 

- De hát a 

Zolikának se 

keze, se lába 

nincsen! 

- Igen, 

nyertem is 

7:0-ra. 

Az egyik legősibb magyar népművészeti jelképünk. 

Megjelenik a Szent Korona Szent Tamást ábrázoló 

képén, Attila-kardján, egy nagyszentmiklósi korsón, 

ruhákon, Ajtony címerén, III. Béla címerében, több 

korból származó régi pénzérméken, Mátyás korabeli 

királyi ereklyéken, a Festetich-kódexen, a 

Jordánszky-kódexen, Mátyás Bibliájának bőrkötésén, 

régi templomokon, házak homlokzatán, csak hogy a 

legemlékezetesebbeket említsük. 

A tulipán jelképezte a Nőt, a női nemi szervet, és 

legszebb jelképe a festett-faragott tulipános láda, 

mely a lányok szüzességének az elvesztését is 

jelképezte. 

Kopjafákon megjelenve lányok, asszonyok 

elvesztését jelenti. 

Népmeséinkben is jelentős szerephez jutott: Az 

aranytulipán, Rózsafiú és Tulipánleány, Tulipánná 

változtatott vőlegény, A Tulipán-kert, A tulipán. 

 

 

 

 

mailto:borsshow@postafiok.hu
mailto:media.marketing@postafiok.hu
http://biotanya.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Megtekintené 

magazinunk korábbi 

számait? 

Ezt megteheti, ha meglátogatja 

honlapunkat, amely a következő 

címen érhető el: 

http://gastronomy.sokoldal.hu 

 

 

 

FÓKUSZBAN 
 

Heimann 
Cabernet Franc 

2007 

Szeretne magának egy könnyen szerkeszthető weblapot? 

Esetleg webáruházat, fórumot, vagy saját  

közösségi oldalt üzemeltetne? 

És mindezt ingyen szeretné? 

Van rá lehetősége: 

http://www.sokoldal.hu 

Szilveszteri malac? 

Van megoldás! 

Előjegyzést felveszünk. 

Információ és árajánlat: 

E-mail 

 

Következő 

megjelenés 

várható 

időpontja: 
2010-01-10 

Lapzárta: 
2010-12-20 

Kékfrankos, Cabernet 

Sauvignon és Kékoportó 

házasítása. Az egy éves 

fahordós érlelésnek 

köszönhetően 

bársonyos, tartalmas, 

pikáns illatú és ízű 

vörösbor. 

 

http://www.tiffans.hu 

 

iroda@tiffans.hu 

 

 

  

 

Professzionális 

vendéglátóipari 

ruhák! 
 

http://csintex.hu 
 

 

Hirdessen Ön 

is az 

Oldalasban! 

media.marketing@postafiok.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„nevezd annak nevét 

Jézusnak, mert Ő 

szabadítja meg 

népét, annak 

bűneitől.” Mt. 1,21 

 

Illata merő elegancia. Sok 

érett feketeszeder, talán még 

túlérett erdei gyümölcsök is. 

Illatára rímel az íz is, hiszen 

van benne meggy, szeder, 

áfonya, van benne vanília és 

sonka, van benne 

szintezettség, egymás után 

nyíló rétegek, az illesztéseknél 

még nyikorog néha – de ez 

belefér, a fiatalsága 

bocsánatos bűn. Lehetne picit 

díszesebb, de idővel 

valószínűleg ez is beérik nála. 

(pecsiborozo.hu) 
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Advent 2010.11.26- reményteli várakozás, lelki készülődés ideje, ami négy hétig tart. 

Régebben a keresztények szigorú böjtöt tartottak, napfelkelte előtt aranymisékre jártak. 

Egészen vízkeresztig tiltották a zajos népi ünnepélyeket, lakodalmakat. 

Divat lett az adventi koszorú készítése a XIX.századba, de a hagyomány gyökerei a 

pogánykorra nyúlnak vissza. Örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli 

napéjegyenlőség idejét. A kelta hitvilág szerint ez ugyanis a fény, az újjászületés ünnepe. 

 Ma hagyományosan fenyőgallyakból készül a piros és arany, azaz a karácsonyi 

ünnepkör színeivel díszített koszorú, advent négy hetét jelképező gyertyával. Külön az ajtóra 

erősített gyertya nélküli koszorú a szíves vendéglátást reprezentálja.  

December 6 Miklós, azaz mikulás ünnepe. E napon a jó gyerekek szépen kitisztított 

cipőjükbe ajándékot, a „rosszak” pedig krampuszt és virgácsot kapnak. 

December 13 Luca napja. A Gergely–féle naptárreform előtt az év legsötétebb napja 

volt. A magyar néphagyományban a legtöbb babona, hiedelem, varázslás e naphoz kötődik.  E 

nap boszorkányűzésre, jóslásra kiváló. Pl. fokhagymát tettek az ablakra, hogy elkerüljék a 

rontást. Vagy, eldugták a söprűket, hogy el ne repüljenek a boszorkányok. Bizonyos dologtiltás 

is volt, pl. mosni és varrni nem volt szabad e napon. 

A kisfiúk Lucázni jártak a házakhoz, szalmára térdepelve mondták el tréfás jókívánságaikat. A 

lányok pedig 12 gombócot főztek, egy-egy férfinevet rejtettek beléjük, és amelyik először 

feljött, az a férfi lett a férjük. Ekkor kezdték faragni a Luca székét is, minden nap egy-egy 

művelettel előbb jártak, szent estére készültek el vele, és az éjféli misére, már magukkal vitték, 

ha ráálltak, meglátták a boszorkányt. 

  A karácsony éj varázslatát mindannyian ismerjük, bár, manapság az ajándékozás 

rendkívül fontos motívuma lett, mégis a karácsonyi éj misztikuma, békéje nem múlik el. Ekkor 

minden elcsendesedik, ha szerencsénk van, még hó is esik, hogy az ünnep még teljesebbé 

váljon. 

Ősi pogánykori szokás szerint a férfiak házról, házra járva köszöntötték a háziakat, bőséget 

kívánva, termékenység varázsló rigmusokkal kísérve. A másik szokás a Betlehemezés, mely 

paraszti hagyomány, azaz pásztorjáték több szereplővel. („Három királyok”, dramatikus játék, 

amelynek része a háziak köszöntése, a születéstörténet elmondása, eljátszása, és 

adománygyűjtés volt.) 

Kívánom, hogy minden kedves Olvasómnak meghitt, békés, egészséges ünnepben legyen része. 

  

 

 

Karácsonyi 
Népszokások 
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