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E szép házba nyitottam, 

Nefelejcset találtam, 

Nem hagyhatom hervadni, 

Meg szabad-e locsolni?
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Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,

Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,

Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Tessék hát rózsavíz,

Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!

A B a b a

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással!

A B a b a

Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra.

Rózsavíztől, majd meglátod, 
szép és ügyes leszel,

Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel?

A B a b a

Korán reggel felébredtem, 
messze-messze jártam,

Tündérország kiskertjéből 
rózsavizet hoztam.

Na, te kislány, megöntözlek, 
ma van húsvét napja,

Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztôl megnônek a lányok,

Zsebemben is elférnek a piros tojások.

A B a b a

Szőke lányok, barna lányok, 
piros rózsa, tulipánok!

De szeretném, hogyha mindig 
ilyen frissen virulnátok!

Hadd legyek én kertészetek, ki megöntöz benneteket,
Jó illatú rózsavízzel, húsvét napja eljöttével.

A B a b a

Napsütötte szép tájakon,
Jöttem végig az utakon.

Fölém hajolt sok kis virág,
Rózsavizük osztogatták.

Megöntözlek most itt véle,
Piros tojást kérek érte.

A B a b a

Elindultam locsolkodni, 
harmatcseppet szórt a rét,

vadvirágok illatával megtöltöttem az edényt.
Térdig koptattam a lábam, úgy siettem hozzátok,

reméltem, hogy itt találom majd a legszebb virágot.
Megtaláltam, hervadozik, és ez bizony nem mese,
ezért kérdem a virágtól: meglocsolni szabad-e?

A B a b a

Én még apró legény vagyok, 
hosszú verset nem tudok,

nem akarok megjegyezni sok bonyolult mondatot.
Elég, hogyha annyit mondok: 

jó szándékkal jöttem én.
Szép virágszál! Megöntözhet ez az apró kislegény? 

A B a b a

Erdély közepében kinyílott a rózsa,
Az elhagyott magyar nemzet gyönyörű bimbója.
Megöntözném százszor is én, szálljon áldás rája.

Ne legyen a magyar nemzet szomorú és árva.
Locsoljuk és áldjuk ezt a szép virágot,

Ez terem a magyar népnek édes szabadságot.

Húsvéti locsolóversek
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Sajnos hajlamosak vagyunk csak egy dologra koncent-
rálni, a külsőségekre, és elfelejtjük, hogy nem csak az ott-
honunkat, az ünnepi asztalt, az ünneplő ruhát kell előké-
szítenünk az ünnepre, hanem a szívünket és a lelkünket is. 

Drága, megboldogult nagymamám mindig azt mond-
ta, hogy „fi am, szép befőttel nem lehet jól lakni.” Abban 
a helyzetben, ő nem az ünnepi készülődésre értette ezt 
az igen elgondolkodtató mondást, viszont úgy gondo-
lom, hogy nagyon sok élethelyzetre érvényes lehet. Hiába 
díszitjük, cicomázzuk ki az otthonunkat, saját magunkat, 
ha lélekben nem készülünk az ünnepre és nem értjük meg 
a Húsvét mibenlétét. 

Jézus Krisztust azon a bizonyos pénteki napon kereszt-
re feszítették, hogy majd az ezt követő harmadik napon, 
vasárnap feltámadjon. Jézus a kereszthalállal nem szabadí-
totta meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden 
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a 
halál felett. A Húsvétra való készülődésünk során ne feled-
kezzünk meg az ünnep lényegén!

Most lássunk néhány húsvéti szokást, amelyekkel han-
gulatosabbá tehetjük az ünnepi asztalt. 

Számomra az egyik legkedvesebb húsvéti elfoglaltság 
a piros tojás készítése. Emlékszem, gyermekkoromban a 
locsolók mellett ezt vártuk a legjobban. Amikor egészen 
kicsik voltunk az öcsémmel, édesanyám legtöbbször hagy-
mahéjjal festette a tojásokat és a kertből szedett levelekkel 
diszítette. Aztán ahogy nőttünk, számunkra is egyre im-
ponálóbbak lettek a különböző festékekkel készített piros 
tojások, elvarázsoltak azok az erős, élénk színek. Aztán 
jöttek az érdekesebbnél érdekesebb matricák, a sokszínű-
ségük és a különböző fi gurák bizonyos korig le tudják nyű-
gözni a gyerekeket. 

Szerencsére ez az időszak nem sokáig tartott, aztán 
újra váltottunk a hagymahéjas módszerre. Rájöttünk, hogy 
ez a módszer mennyivel érdekesebb és egészségesebb is, 
hiszen a locsolásért járó pirostojásból másik nap szigo-
rúan töltött tojást kellett készíteni és az erős festékben 
ázott tojás, már nem volt annyira étvágygerjesztő.

Hagymahéjjal készült pirostojás folyamata:
Hozzávalók: Tojás, jó sok hagymahéj, egy könnyen tisz-

títható fazék, vagy olyan, amelyet nem sajnálunk, hiszen a 
hagymahéj megfogja a fazék belsejét és nehezen tisztítha-
tó, kevés só, harisnya, cérna, különböző formájú, mintá-
zatú levelek, kisebb darab szalonna

Elkészítés: a nyers tojásokat belekötjük a harisnyába, fi -
gyelve arra, hogy a rá helyezett levél ne mozduljon el, majd 
szorosan megkötjük. Ezt a fajta technikát berzselésnek, 
azaz levélrátétes díszítésnek nevezik.

A hagymahéjat bele tesszük egy fazék vízbe, majd ami-
kor ez főni kezd, bele helyezzük a nyers tojásokat. Kb 10-
15 percig főzzük így a tojásokat. 

Ha kivettük a kész tojásokat, ne hagyjuk sokat hülni 
őket, hanem melegen vágjuk le a harisnyát róla, szedjük 
le a levelet és dörzsöljük át a szalonna darabbal (de csak 
óvatosan, mert a tojás forró!)

Fontos megemlíteni, hogy bármilyen természetes szí-

nezőanyagot is használjunk, minél több alapanyagot te-
szünk a fazékba, annál erősebb lesz a szín!

A tojásokat helyezzük izlésesen tányérra vagy kosárká-
ba, és kész is! 

Ezt a módszert használjuk mi itthon, de nyilván ahány 
ház... annyiféle, szebbnél szebb pirostojások!  

Abban az esetben, ha valakinek nem elég a hagymahéj 
barnás-vöröses színe, nem kell a mesterséges színezékek-
hez nyúlnia, hiszen a természetben minden szín megtalál-
ható, csak gondosan kell választanunk! 

Fontos szem előtt tartanunk, hogy minél lédúsabb és 
élénkebb színű a felhasznált anyag (zöldség/gyümölcs), 
annál szebb lesz a tojás is. 

Sárga színt legegyszerűbben úgy érhetünk el, ha őrölt 
kurkumaporral festjük a tojásokat. Kurkumát az élelmi-
szerboltok többségében beszerezhetünk. Negyedóra ele-
gendő a színezőlé főzésére, aztán mehetnek bele a tojások. 
Sárgás szín érhető el a citrom héjával, a reszelt sárgarépa, 
vagy az alma héjának, a zellergumónak, a diólevélnek és a 
savanyú káposzta levelének főzésével is. De akár őrölt kö-
mény felhasználásával is próbálkozhatunk.

Narancssárga festőlé készülhet fél liter víz és 8-10 evő-
kanál pirospaprika őrlemény segítségével. A festékanyagot 
20-30 percig főzzük, mielőtt beletesszük a tojásokat. A ku-
tyatej virága szép napsárga színű, de nem erre, hanem a 
növény gyökerére lesz szükség a narancssárga tojásokhoz. 
Az eredmény még erőteljesebb lesz, ha a festéshez használt 
vízhez néhány kanál pirospaprikát is teszünk. Sötét na-
rancsszínű lé készítéséhez pedig chili porra lesz szükség.

Lila szín eléréséhez a cékla leve kitűnő bármilyen for-
mában. Akár a friss főtt cékla leve, akár a savanyúságnak 
eltett cékla. Egy darabka reszelt céklát kell felönteni forró 
vízzel, és ebben kell áztatni a tojásokat. Ha nincs friss cék-
la, a céklakonzerv leve is megteszi. De csak óvatosan! 

Folytatás a 4-5. oldalakon

Húsvétra hangolódva
Már csak pár nap és itt van a Húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú 
kalendárium központi főünnepe. A szürke, egyhangú hétköznapokat felváltja az ünnepre 
hangolódás, a készülődés. 
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Mert, ha a lé a ruhára vagy a konyharuhára csöppen, 
szinte lehetetlen lesz kimosni. Ez egy nagyon erős színező-
anyag, amit elég csak megmelegíteni és beletenni a tojáso-
kat, hogy gyönyörű bordós-lilás árnyalatot kapjanak. Egy 
másik módszer a narancssárgáéval megegyezik, csak a lila-
hagyma burokleveleit használjuk a művelethez. Az áfonya-
lé és a feketeribizli leve is egy olyan folyadék, ami tényleg 
mindent befog, Ennek azonban most jó hasznát vehetjük, 
hiszen az áfonyalé alig néhány perc áztatás alatt a főtt to-
jások héját is szép kékeslilára festi.

Halvány rózsaszín tojásokat kaphatunk egy erős csip-
kebogyó tea készítésével. Ha erősebb rózsaszínt szeret-
nénk, fessük a tojásokat gránátalma levével, vagy céklával.

Kék szín is elérhető, ha apróra vágott vöröskáposz-
tát főzünk fél órán át. Miután kihűlt a színezőlé, a főtt to-
jásokat helyezzük bele és várjuk meg a kívánt árnyalat 
kialakulását.

A fekete húsvéti tojás gondolata elsőnek talán kicsit 
extrémnek tűnik. 

De ha idén kipróbálna valami szokatlant, vagy lidércto-
jást festene, megéri kipróbálni. A fekete festékhez dióleve-
let kell leforrázni és abban áztatni a tojásokat. Tökéletes fe-
ketét ugyan nem, de nagyon sötétbarna színt fogunk kapni, 
ami még sötétebbé válik, 
ha olyan tojást haszná-
lunk, amit előzőleg na-
gyon erősre főzött kávé-
ban színeztünk. Fontos 
megjegyezni, hogy a 
diólevél nagy dózisban 
erős koncentrátumban 
mérgező lehet, ezért 
ezeket a tojásokat csak 
dekorációnak használ-
juk. Vagy kifújt tojás hé-
ján érdemes kísérletez-
ni, hiszen a diólevéllel 
színezett főtt tojást már 
nem lehet elfogyasztani.

A tojásírás az egyik legszebb tojásdíszítő technika, 
amit eddig láttam, nagy odafi gyelést, precizítást és biztos 
kezeket követel. Erről a módszerről egy kedves székely ba-
rátnőm mesélt, olvastam már róla és láttam fényképeket 
is az elkészült alkotásokról, de nem tudtam a pontos mi-
benlétét. Így barátnőm által megtudtam, miből is áll az a 
tojásírás.

Szükséges eszközök: főtt, kihült tojások (ez azért fon-
tos, hogy a viasz ne olvadjon le a tojásokról), méhviasz (a 
viaszt folyamatosan melegíteni kell, hogy folyós állagú le-
gyen), kesice/íróka. 

Az írókát belemártjuk a viaszba és megrajzoljuk a min-
tát. A kész tojásokat hideg festékbe áztatjuk. Ha a tojás el-
érte a kívánt színerősséget, akkor a viaszt kályha tetején 
vagy gyertyaláng fölött leolvasztjuk. A végén a tojásokat 
bekenjük szalonnával hogy azok szép fényesek legyenek!

Tudomásom szerint ez a technika felénk nem annyi-
ra elterjedt. Barátnőm nagymamájától tanulta, aki ro-
mán nemzetiségű volt, nagyapja pedig gyimesi csángó. 
Köreikben ez a tojsádíszítő technika nagy népszerűségnek 
örvend, ami nem csoda! 

„A tojásfestés szellemi központjának az erdélyi Gyimest 
tartják, számtalan minta származik erről a vidékről. Húsvét 

közeledtén egy-egy gyimesi házban akár háromszáz hímes 
tojás is készül. A gyimesiek nagypénteken írják a tojást a 
maguk számára, de van olyan ügyes kezű asszony aki rende-
lésre is ír tojást.” (netfolk)

A berzselés és a tojásírás mellett még 
számos tojásdíszítési technika létezik, amelyeket én már 
külön mesterségként említenék inkább, hiszen olyan mű-
vészi magaslatokban szárnyalnak, amelyek minden elis-
merésre rászolgálnak. 

A maratott (fara-
gott vagy azsúrozott), 
áttört tojások készítése 
időigényes, precíz mun-
ka, ugyanúgy, ahogy 
például a karcolás is.

Lássunk még né-
hány egyszerű díszítési 
formát, amelyek ké-
szítésébe myugodtan 
bevonhatjuk már egészen kicsi kortól a gyerkőcöket. A jó 
kedv és a szórakozás garantáltan nem marad el! 

1. Olajbázisú vagy alkoholos lakkfi lccel egyszerű motí-
vumokat rajzolhatunk a megtisztított tojásokra.

2. Öntapadós papírt lyukasszunk ki irodai lyukasztóval. 
A kis pöttyöket ragasszuk a tojásra, majd tegyük a festék-
be. Ez a díszítés fehér héjú tojásokon mutat igazán jól. Ha 
az öntapadós papírt csíkokra vágjuk és ezeket ragasszuk a 
tojásra, az eredmény látványos lesz!

3. Ilyen lesz a végeredmény, ha különböző színű tojás-
festéket ecsettel szétfolyatunk a tojásokon. Ez a díszítés 
fehér héjú tojásokon mutat igazán jól.

4. Rusztikus stílusban is gondolkodhatunk. Hungaro-
cell vagy fa tojásokat kenjünk át dekupázsragasztóval majd 

Kész tojások

Tojásírás minták                                        Tojásírás folyamata
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szorosan tekerjük körbe natúr kenderzsineggel. Ha kész, 
szalaggal, apró díszítőelemekkel dekorálható.

5. Mozaiktechnikával díszített tojások – a színezett, ap-
róra tört tojáshéj tökéletes erre a célra. Ragasztáshoz de-
kupázsragasztót használjunk.

6. Nyuszitojások – fehér papírra rajzoljunk nyszufüle-
ket, ezeket vágjuk ki, majd ragasszuk a tojásokra. Két szem 
és száj rajzolásával készen is van a tojásnyuszi!

Hagyományos húsvéti ételek
A tojás: A hagyományos húsvéti ételek elengedhetet-

len kellékei az ünnepnek. Ennek az ünnepnek az egyik 
legjellegzetesebb étele a főtt tojás. Fentebb már említet-
tem, hogy a locsolkodás által összegyűjtött tojásokból ná-
lunk szokás volt töltött tojást készíteni. Emellett persze 
fi nom kiegészítője lehet a reggelinek is vagy akár a húsvéti 
sonkának. 

„A hagyomány szerint a húsvéti tojás piros színe jelké-
pezi Jézus szenvedését, akinek lehulló vére színezte meg 
a kereszt alá tett tojásokat. Ahogy a tojásból új élet fakad, 
úgy támad fel Jézus is az emberek megváltására.

Manapság már elfeledett szokás, de a múlt században 
a húsvéti ajándékozást még nagyon komolyan vették a ke-
resztszülők, akik ez alkalomból tojást adtak keresztgyer-
mekeiknek, hogy így emlékeztessék őket a feltámadás, 
avallásosság és a keresztény hagyományok fontosságára.

Hazánkban nem csupán magának a tojásnak, a tojás-
héjnak is fontos szerepe volt. A pirosra festett, apróra tört 
tojáshéjakat az utcákon szórták szét, Jézus kálváriájára 
emlékezve. Egyes helyeken a holtakról is megemlékeztek a 
húsvéti időszakban, a szokás részeként a sírokra egy-egy 
megszentelt tojást tettek.” (bien.hu)

A sonka: A sonka, akárcsak a tojás a húsvét nélkülöz-
hetetlen szereplője. Fogyasztják hidegen, tormával, szend-
vicsként, de lehet belőle villásreggelit, vagy meleg főételt 
is készíteni különféle tekercsek, illetve sültek formájában. 
Mivel a füstölt sonka elég sós, ezért meleg ételként történő 
elkészítése során plusz só hozzáadása már nem szükséges.

Nálunk a házi főtt sonka tormával és főtt tojással ke-
rül az ünnepi asztalra. (Mielőtt a sonkát megfőznénk, pár 
órára hideg vízbe áztatjuk, hogy a víz kiszívja a sót belőle. 
Ajánlott a vizet pár óra után legalább egyszer lecserélni a 
sonkáról.)

Bárány: Ha húsvét előtt elmegyünk a henteshez meg-
venni a bárányhúst, érdemes minél fi atalabb állat húsát 
választani, ugyanis ennek íze fi nomabb. Az idősebb állat 
húsa sötétebb és intenzívebb ízű. A bárányhús frissen ké-
szítve a legízletesebb. A régi magyar konyha gyakran hasz-
nálta ezt a húsfélét, ma már sok családban szinte csak hús-
vétkor található meg az asztalon. Természetesen nem szá-
mít szentségtörésnek, ha a húsvéti ünnepek alatt nemcsak 
bárány, hanem például szárnyas hús, vagy hal is szerepel a 
menüben.

Mindezek mellett, a bárány, mint áldozati állat, Jézust 
szimbolizálja. 

Továbbá helyet kap még a húsvéti asztalon a kalács, a 
fonott kovászos kenyér, különböző majonézás saláták stb. 

A locsolkodás: Kevés olyan hely van, ahol ne ismer-
nék a locsolkodás valamelyik formáját. Szerencsések va-
gyunk (vagy nem), de felénk ismert a kölnivizes, a kúti 
vizes és szódás változat is. Emlékszel milyen kellemetlen 
illatok áradoztak a hajamról, a ruhámról néhány locsoló 
után, akik igyekeztek üvegcséik tartalmától megszaba-
dulni. Szerencsésnek mondhattam magam, ha ezt követő-

en locsolóim hada vödörrel vagy szódavizes palackokkal 
érkeztek! 

Most kicsit tegyük félre a noasztalgiázás kellemes em-
lékeit és nézzünk kicsit a locsolkodás mögé, honnan indult 
ez a hagyomány és mit jelképez.

„A magyar hagyományok között a húsvéti locsolkodás-
ban benne van az ősi óvó, védő, rontáselhárító, termékeny-
ségvarázsló, szakrális megtisztító szerep.

A húsvéti locsolkodás a rituális megtisztulás jelképe. A 
Magyar Néprajzi Lexikon így ír erről: „A húsvéti locsolás ősi 
katartikus rítus keresztényiesített formája. Eredetének egy-
házi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint arra 
a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető je-
ruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a zsidók el-
hallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték 
le a feltámadás hírét vivő asszonyokat.” (Tátrai 1979, 606)” 

Markó: Húsvéti locsolkodás (1889) című festménye

„Pozsony Ferenc néprajzkutató szerint már a XVI. szá-
zadban is locsolkodtak. „A legtöbb székelyföldi faluban a 
második világháborúig, sőt helyenként az 1962-es erőszakos 
kollektivizálásig kútból merített vízzel locsolkodtak a fi ata-
lok. Lényeges volt, hogy frissen merített vízzel locsolkodtak. 
… A 20. század közepéig a házak kapuit nem zárták, a legé-
nyek bátran beléphettek. A ház előtt köszöntővel hívták fel a 
fi gyelmet az érkezésre, majd kihívták a leányt az udvarra és 
kútból merített vízzel alaposan meglocsolták.” 

„Antalné Tankó Mária: Gyimesvölgyi írott tojások című 
könyvében olvashatjuk: „Húsvétkor az öntözésnek is volt egy 
sorrendje. A fi úk legelőször édesanyjukat, leánytestvérüket 
locsolták meg, azután meglocsolták a keresztanyákat, nagy-
szülőket, szomszéd lányokat és végül, de nem utolsó sorban 
a szeretőjüket.” (netfolk.blog.hu)

Írta és összeállította: Székely Anetta



6 | 19. évfolyam | 4. szám 
Közéleti, közművelődési havilapKözéleti, közművelődési havilap

Egy olyan sütemény, amelyet már gyakorlottan készí-
tünk, ilyen alkalommal fejtörést, bosszúságot tud okozni. 
De a kitartó gyakorlás, a türelem lassan meghozza a kívánt 
hatást és az ünnepi asztalon a fi nom ételek mellett fi nom 
sütemények is helyet kapnak.

Ha már a süteményeknél tartunk, nemrég sikerült egy 
olyan hölggyel beszélgetnem, aki nemrég új hobbijának 
hódol és a koronavírus okozta korlátozásokat (pl. karan-
tén) megpróbálta előnyére fordítani és azt maximálisan 
kihasználni. 

Kocsis Andreát szerintem minden sarmasági ismeri, 
kérem fogadják szeretettel a vele készített interjút, amely-
ben arról mesél, mit is jelent számára a cukrászkodás, a 
sütemények, torták készítése. 

Mutatkozz be kérlek, mesélj kicsit magadról. 
K.A.: Kocsis Andrea vagyok, 24 éves. Jelenleg Kolozs-

váron élek, itt végeztem el a tanulmányaimat az Európai 
Tanulmányok karon, itt dolgozom, mint adatellenőrző. 
Nyilván azért maradtam Kolozsváron a tanulmányaim be-
fejezése után, mert itt kaptam állást. Már több mint 3 éve, 
hogy itt dolgozom.  Az irodai munka előtt, és közben, dol-
goztam vendéglátásban is, ami sokat segített fejleszteni a 
személyiségem, és más készségeket is, amelyeknek hasz-
nát tudom venni. 

Ha jól tudom, nemrégiben elvégeztél egy cukrász tanfo-
lyamot, kérlek mesélj erről  kicsit.

K.A.: Igen, az elmúlt évben határoztam el magam arra, 
hogy beiratkozzak egy cukrász tanfolyamra, és szakkép-
zettséget szerezzek ezen a téren. Több intézménynél is utá-
na néztem, hogy miként is lehet ezt megszerezni, milyen 
a menetrendje egy ilyen képzésnek, mennyire elismert a 
megszerzett diploma, az ára, az, hogy online vagy szemé-
lyesen vannak az órák megtartva, mikor indul a tanfolyam, 
ajánlotta-e valaki. Ezek mind fontos szempontok voltak ab-
ban, hogy melyik iskolát válasszam. Végül, úgy gondolom, 
hogy nagyon jó választást hoztam. Bár az elméleti rész on-
line volt tartva, ami érhető és elfogadható a körülményeket 
nézve, viszont a gyakorlati része a konyhán volt tartva, ami 
ugye elengedhetetlen egy ilyen szakma elsajátításánál. 

Nagyon szerencsés vagyok, mert egy kitűnő cukrász, és 
egyben élelmiszermérnök volt a tanárnőm, aki végig arra 
törekedett, hogy ne betanuljuk a recepteket, vagy a műve-
leteket, hanem értsük meg a folyamatokat, hogy mi miért 
történik, technikákat tanított. Úgy hiszem, hogy nagyon jó 
alapot tanított meg, és azt alaposan. 

Végül ő nem csak egy tanárnő volt számunkra, hanem 
egy mentort kaptunk a személyében, akivel mai napig tart-
juk a kapcsolatot. Hiába volt gyakorlatias része is a tanfo-
lyamnak, követelmény 100 óra gyakornokság (praktika) 
egy cukrászdában. Ez volt az, ami egy kicsit problémásabb-
nak bizonyult, mivel munka mellett nem olyan könnyű be-
járni egy cukrászdába. Szerencsére a cukrászdák laborjai, 
ahol a sütemények készülnek, kora hajnalban nyitnak, 

így minden nap munka előtt be tudtam járni pár órát. Ez 
a része a tanfolyamnak is nagyon hasznosnak bizonyult, 
mivel itt már nem csak a sütemények elkészítéséről ta-
nultunk, hanem betekintést nyertünk egy vállalkozásba, 
hogy hogyan is kell egy ilyen laboratórium kinézzen, mivel 
kell legyen felszerelve, hogyan is működik egy cukrászda. 
Minden egyes részét élveztem. A vizsga is két részből állt, 
volt egy elméleti és egy gyakorlati rész. 

Nyilván kevés az az ember, aki ne szeretné az édessége-
ket, de mikor volt az a pillanat, amikor nálad ez több lett 
puszta szeretetnél? Mikor kezdett a sütés, süteménykészítés 
a mindennapjaid része lenni? 

K.A.: Azt hiszem, a tavaly év karanténja volt az az idő-
szak, amikor ezzel igazán elkezdtem foglalkozni. Nagyon 
megtetszett az, hogy ezen keresztül kiélhetem a kreativitá-
som, és még fi nom is. 2020 tavaszán vettem meg az első sü-
tőmet, mivel ami az albérletben volt, az nem működött köz-
re. Így, hogy volt egy jól működő sütőm, rengeteg időm (ka-
rantén miatt), egyre többet kezdtem el sütni, és ahogy bele-
merültem, úgy jöttek az újabb ötletek, hogy ezt is de jó lenne 
elkészíteni, ezt is ki szeretném próbálni. Rá nem sokra, már 
kerestem a tanfolyamot, és teljesen rabbá ejtett a sütés. 

Néha persze, leültem és elgondoltam, hogy tényleg 
akarom én-e ezt, főleg pár sikertelen, kidobott süti után, 
de aztán inkább ezek motiváltak, hogy próbáljam újra, és 

Édes hobbi
Pár nap és itt a Húsvét. Bizonyára ebben az időszakban minden embert eltölti a készülődés, 
a várakozás izgalma. Készülünk lélekben, és a környezetünket is igyekszünk felkészíteni az 
ünnepre: ablakot mosunk, takarítunk, elkészítjük az ünnepi menüt, süteményt sütünk, amelyek 
olykor sok bosszúságot okoznak még egy rutinos háziasszonynak is. 
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ne adjam fel, a hibák által is tanulunk. Azóta mondhatom, 
hogy a mindennapjaim része lett a sütés.

Mit jelent számodra a cukrászkodás? Hobbi szinten vég-
zed, vagy a későbbiekben akár megélhetési formaként is sze-
retnél rá tekinteni?

K.A.: Egyelőre még hobbiként tekintek rá, egy olyan 
időtöltésre, amit szívesen végzek munka után, ami kikap-
csol, de egyben fel is tölt. Szeretném, hogy a cukrászkodás 
legyen idővel a hivatásom. Viszont ehhez még nagyon so-
kat kell gyakorolnom és tanulnom. 

Kicsit messze áll a végzettségedtől, mégis miért döntöt-
tél emellett?

K.A.: Igen ez így van, és én is sokat gondolkodom ezen. 
Még nem mondhatom azt, hogy a cukrászkodás mellett 
döntöttem, mert még csak munka mellett foglalkozok ez-
zel. Inkább úgy mondanám, hogy ez is egy opció lett szá-
momra. Szeretném azt, hogy ne csak egy dologtól függjen 
a jövőm. Másrészről pedig, hogy már több éve irodában 
dolgozok, és közben a vendéglátásba is belekóstoltam, rá 
jöttem, hogy nem szeretnék számítógép előtt dolgozni éle-
tem végéig, vagy egy ilyen típusú karriert. Jobban szere-
tem, ha két kezűleg csinálok valamit, és az, hogy ezzel má-
soknak örömet okozok, és még meg is lehet enni, ad némi 
reményt, hogy élvezhetném is azt a jó pár évtizedet, ami 
előttem áll, munka szempontjából is. 

Mit gondolsz, mi lehet a legnehezebb ebben a 
szak mában?

K.A.: A legnehezebb szerintem az, hogy egy cukrász 
felelőséggel tartozik a kliens felé, főleg minőségi, élel-
miszerbiztonsági szempontból. Ezt úgy értem, hogy egy 
cukrász munkájától, készítményeitől függhet más egész-
sége. Minden tevékenységet olyan munkakörnyezetben 
kell végezni, ami megfelel a higiéniai és az élelmiszerbiz-
tonsági előírásoknak. Mint miden élelmiszeripari szakma, 
a cukrász is bizonyos kockázatokkal és nehézségekkel jár. 
Emellett nagyon jól kell ismerni az élelmiszerekre vonat-
kozó jogszabályokat és tudni, hogy milyen szabályokat 
kell betartani, hogy a karrierjét ez semmilyen módon ne 
befolyásolja. 

Más dolog, ami nehéz lehet a szakmában, az a munka-
lehetőség, elhelyezkedés. Mivel nagy a konkurencia a cuk-
rászok között, ezért mindig kell valami újat, valami mást 
mutatni, valamit, ami kiemel a többiek közül. Valamint, az is 
nehéz lehet, hogy egy cukrász nem 8 órát dolgozik, hanem 
van, hogy 12-16 órát. A szakma megköveteli a lelki és fi zikai 
állóképességet, türelmet, disztributív fi gyelmet, kitartást.

A későbbiekben szeretnél-e esetleg egy vállalkozást fel-
építeni erre? Ha igen, mennyire befolyásolhatja ennek mű-
ködését a mostani helyzet?

K.A.: Igen, szeretnék ebből vállalkozást nyitni, bár 
nem úgy látom, hogy ez a közel jövőben megvalósulna. Ez 
nem feltétlen a mostani egészségügyi helyzetből adódó-
an, hanem az én hiányos ismereteim miatt ezen a téren. 
Szeretnék még tanulni és tapasztalni, tovább képezni ma-
gam, mielőtt egy ilyen komoly dologba belevágnék. 

Láttam, hogy elég aktív vagy a közösségi felületeken, 
elég sok követővel is rendelkezel, mennyire motiválnak az itt 
kapott visszajelzések? És mennyire motiválnak az offl ine ka-
pott visszajelzések?

K.A.: Pár hete készítettem egy Instagram oldalt and-
rea.sweettreats néven, közvetlen a süteményeimnek, tor-
táimnak szánva. Ide töltöm fel a képeket az elkészült sütik-
ről. Rettentően hálás vagyok úgy az online kapott vissza-
jelzések és támogatásoknak, mint az offl ine kapottaknak. 
Bármilyen visszajelzés motiváló hatással bír, mivel már az, 
hogy valaki időt szánt rá, hogy akár rá nézzen az oldalam-
ra, vagy megkóstolja a süteményem, arra utal, hogy van, 
akit érdekel, és ezért van, akinek készíteni. Bár egyelőre 
még csak a család, barátok és munkatársak kóstolták a sü-
teményeimet, tőlük pozitív visszajelzéseket kaptam, bár 
nem tudom ezek mennyire voltak szubjektívek.

Voltak-e már megrendeléseid? Mennyire volt nehéz eze-
ket elkészíteni?

K.A.: Voltak megrendeléseim, szülinapi torták, de ezek 
főleg csak barátoktól. Ezeket elkészíteni kihívás, végig iz-
gultam az egészet, eleinte azért, hogy hogyan fog sikerülni, 
mindig úgy kell az időt beosszam, hogy ha valami nem si-
kerülne, legyen időm újra csinálni. Aztán pedig azért volt 
az izgulás, hogy mennyire tetszik a megrendelőnek, men-
nyire tudtam teljesíteni az elképzelését. Szeretek azért le-
tisztázni rendeléskor minden apró részletet, így elkerülve 
az esetleges félreértéseket. Nem mondanám, hogy nehéz 
volt ezeket elkészíteni, de mégis maximális odafi gyelést 
igényelt. 

Milyen alapanyagokkal dolgozol? 
K.A.: Nagy hangsúlyt fektetek a minőségi alapanya-

gokra, ahogy azt tanultam. Csak 82%-os vajjal dolgozom, 
a Callebaut csokoládét használom, a legfi nomabb belga 
minőségi csoki, amit a cukrászok előszeretettel használ-
nak. Tejszínt sem a Hulala-t és társait, hanem min. 32%-os 
tehéntejből nyert tejszínt. Ezeket nem azért, hogy majd a 
végtermék drágább legyen, hanem hogy fi nom és élvezhe-
tő legyen az elfogyasztott sütemény, torta. Teljesen más ízt 
kapunk, ha minőségi alapanyagokkal dolgozunk, és szá-
momra ez a prioritás, hogy fi nomat és minőségit alkossak. 
Vannak sütik, amelyeket szeretek újra gondolni, kicsit vál-
toztatni rajta. De, van olyan is, mint pl. a mama bejgli re-
ceptje, amit nem érdemes megváltoztatni, megújítani, mert 
az úgy van jól ahogy van. Ezért is még keresem a stílusom 
ezen az ágon, mert szeretem a hagyományos süteménye-
ket, de egyben vonz a modern cukrászat is.

Ha esetleg valaki szeretné megkóstolni az általad készí-
tett süteményeket, helyileg hol vagy megtalálható?

K.A.: Kolozsváron vagyok főleg elérhető, de hétvégén 
akár Sarmaságon is. Volt már rá eset, hogy valaki látta 
az Instagram oldalamon a süteményt, és megkért, hogy 
ha megyek Sarmasagára, vigyek neki is. Szóval, így meg-
oldható az is akár, hogy otthon is meglehessen kóstolni a 
kreációimat. 

 Hogyan látod magad kb. 10 év múlva?
K.A.: Hát 10 év az hosszú idő, de mindenképp úgy kép-

zelem, hogy akkor már a saját vállalkozásom vezetem, 
legyen az egy cuki kis cukrászda, vagy csak egy sima cuk-
rászműhely. Eltudom képzelni akár azt is, hogy ilyen szerű 
versenyeken vegyek részt. Helyileg nem tudom behatárol-
ni, de bizonyára közel a családhoz, barátokhoz. 

Az interjút készítette: Székely Anetta
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lapunk fennmaradását!


