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12 . oldal - Recept: Finom
hagymacsemege

Étlap
2. oldal - Hangos szerkesztői
levél
Rágcsálnivaló

Szerkesztői levél

3 . oldal - A padlizsánok haragja
Bubul Sharma

Általában olvasni szoktuk kedvenc
magazinunk szerkesztői levelét. De
a Family & Food Ezine 2. száma
most azt javasolja olvasóinak, hogy
hallgassák meg inkább...

Rágcsálnivaló
4 . oldal - Az örmény konyha
Natalie Maryam Baravian
Rágcsálnivaló
5 . oldal - Találkozás Dalila
Attlassy-Guérinnel
Rágcsálnivaló
7 . oldal - Egy kínai ínyesmester
élete és szenvedélyei
Lu Wenfu

És most már készen áll arra, hogy
többet olvasson, kóstoljon, halljon
és nézzen az ennivalókról? A
biotáplálkozás ízletes és torkos
utazására hívjuk meg önt, de nem
feledkezünk
meg
az
ipari
előállítátású ételek fogyasztásáról
sem.
Gondolkodjon el a tányérja mellett,
hogy mit fog vásárolni, és hogy mit
is fog enni. Ne felejtse el, hogy
személyesen felelős mindennapi
választásaiban.
Rágcsálnivaló
8 . oldal - Beszélgetés Barbara
Kowalcykkal
11 . oldal - Támogatandó terv:
Sadhana forest, India
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Rágcsálnivaló

A könyv elolvasás után jobban
megismerkedünk
az
indiai
társadalommal, annak régi és új
szabályaival; megtudjuk, hogyan
főzzünk, hogyan és hol élvezhetjük
az indiai konyhát.
A 13 rövid elbeszélésben az írónő
kiemeli
a
megfelelő
étel
jelentőségét, és kitér arra, hogy
milyen szerepe van a családi
kapcsolatokban és a társadalom
szerkezetében. Például mit, hol,
mikor
és
milyen
ennivalót
fogyasszunk egy esküvőn, és hogy
évekkel azután a ceremónia után
mi marad meg fontosabbnak a
feleség számára: a férje vagy a
vendégek által befalt ételek.
A könyv igen kellemes olvasmány,
nem csupán stílusának, a finom
személy-,
tájés
házbelső
leírásoknak
tulajdoníthatóan
különösen
fontos
a
konyha
bemutatása -, hanem a fogások
elnevezéseinek köszönhetően is:
pakora, szamosza, tandoori csirke,
choley, laddu, khir, dál... amelyek
minden bizonnyal felkeltik bennünk
a torkosságot. A mű ugyanakkor
emléket
állít
a
szerzőnő
nagymamájának, és talán minden
asszonynak, akik a családjában
valaha is főztek.
A könyv még azért is különleges,
mert minden egyes elbeszélés

Gabonafélék és biohüvelyesek
ugyanannál az étkezésnél: jó,
egészséges választás

A padlizsánok haragja
Bulbul Sharma
Eredeti cím: The Anger of
Aubergines
Kali for women Publishing House,
New Delhi, 1997
Bizonyos könyvek arra valók, hogy
csak a szemünkkel olvassuk,
másokat inkább úgy ízlelgetünk,
mint egy felséges ennivalót. Bubul
Sharma A padlizsánok haragja is
ilyen alkotás. Olvasás közben
időnként megpihenünk, mert a
szöveg
hatására
egyszerűen
magunk elé képzeljük, és szinte
megízleljük a csodálatos indiai
konyha remekeit.
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végén találunk egy receptet. A
szerző ezeket a nagymamájától, az
édesanyjától,
a
barátaitól,
különböző szakácsoktól vette át,
vagy esetleg éppen maga találta ki
és alkotta meg őket.
Ez egy általános érdeklődésre
számot tartó könyv, amely felkelti
az ember érdeklődését, hogy
Indiába utazzon, vagy legalább egy
ebéd erejéig beüljön egy indiai
vendéglőbe,
netán
maga
is
elkészítsen
indiai
fogásokat,
amelyek a számtalan fűszertől
illatoznak: a kardamomtól, a
koriandertől, a gyömbértől, a
currytől, az ánizstól, a kurkumától,
a carvitól, a köménytől, a fahéjtól, a
borstól, és még sorolhatnánk a
gazdag listát...

Az örmény konyha
Natalie Maryam Baravian
Eredeti cím: La cuisine arménienne
Actes Sud, Párizs, Franciaország,
2007, 160 oldal
Eugénie Brazier Díj 2007 a nők
konyhaművészeti örökségének az
átadásáért, fődíj
Gourmand
Cookbook
Award
France
2007
külföldi
konyhaművészeti könyvek fődíja

Rágcsálnivaló: Kenyér

Ez a könyv több egy egyszerű
szakácskönyvnél. Elmélyülés is a
családi életben, keresgélés-kutatás
az ősi gyökerek után és az
emlékekben.
Az írónő, Natalie Maryam Baravian
harmadik
generációs
örmény
asszonynak
tekinti
magát.
Gyermekkorában,
amelyet
Décines-ben, a franciaországi Lyon
mellett töltött - mely helyet Kis
Örményországnak
is
szoktak
nevezni -, abból az örmény
kultúrából
részesült,
amit
a
családja adott át neki, különös
tekintettel apai nagymamájára, aki
1918-ban
Törökországban
született.
A családi emlékek, az irodalmi
szemelvények, receptek és az
Örményországra
vonatkozó
történelmi és kulturális utalások
egymást
felváltva
nyújtanak
érdekel és tanulságos olvasmányt.
A könyvet Rémy Sirop illusztrációi
gazdagítják, míg Martiros Sarian

Egy régi francia kifejezés "Hosszú, mint egy kenyér nélkül
eltöltött nap" - ma azt jelenti, hogy
hosszú és unalmas. Hajdan viszont
azt akarták ezzel mondani, hogy
olyan hosszú a nap, mint amikor
semmi ennivalója nem akadt
valakinek, még kenyér sem, ami
pedig alapvető táplálék.
(eddig küldtem hétfőn, innen
folytasd!)
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örmény festőművész képeiről és
rajzairól készült reprodukció adják
az olvasóknak az örmény kultúra
más távlatait.
A kert, a benne növő szőlőtőkék, a
fűszernövények, a szőlőlevélben
készült ételek, a gyümölcsös a
benne lévő gyümölcsökkel, a
lekvárok, a kenyér és a kemence, a
kávé és a kávéfőzéshez szükséges
konyhaeszközök, a
vendégszeretet, a vadszederből
készült alkohol, a joghurt, a
konyak, a vallás és a hagyományos
étkezések, a mezzék, a beuregek,
a tourchik, a keufték, a rizs és a
dessztertek megannyi
étvágygerjesztő áttekintést

melegét,
a
hagyományok
továbbadásának a fontosságát és
az emlékek erejét.

Rágcsálnivaló: Só és bors
They go together like salt and
pepper.
Úgy illenek egymáshoz, mint a só
és a bors; ez az amerikai kifejezés
egy boldog és egymáshoz illő párt
jelöl.

nyújtanak az örmény konyháról és
e nép kulturális hagyományairól,
akár száműzetésben élnek, akár
hazájuk földjén.

Találkozás Dalila AtlassyGuérinnel
F & F E - Ön hivatásos
konyhaművész, el tudja nekünk
mondani, miben áll tevékenysége?
"Bioés/vagy
vegetáriánus
vendéglőkben és
magánszemélyeknél gyakorlom a
hivatásom. Én tervezem meg a
menüket, és a beszállítóktól én
rendelem meg az árut (ezek vagy
helyi termelők vagy
vásárlóközpontok)."

De mindezekből a receptekből
többet tudhat meg az olvasó, mint
a hozzávalók listáját vagy az
ötletes fogások elkészítését. A
sorok között érezhetjük az illatokat,
az ízeket, a szeretett hangokat, a
mozdulatokat,
a
gyermekkor
hátterét, egy nyelv szavait és
hangzását,
a
veleszületett
arányérzéket, a családi szeretet
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F & F E - Mivel vannak gyermekei,
szokott főzni velük?
"Jelenleg a lányomat egyáltalán
nem érdekli a konyha. De a
többiekkel már főztünk együtt, és
mostanában is szogroskodunk
együtt a konyhában. Azt figyeltem
meg, hogy a gyerekek jobban
belekapcsolódnak egy-egy fogás
elkészítésébe, ha velük együtt
vásároljuk meg a hozzávalókat,
továbbá,
ha
világosan
elmagyarázzuk nekik a főzés
fázisait, és főleg akkor, ha a fogást
egy meghatározott személynek
vagy egy bizonyos alkalomra
szánjuk."

F & F E - Ön egy családi
konyhaművészet örököse, amelyet
az édesanyja, a nagymamája vagy
más családtag hagyományozott
önre?
"Marokkóban tanultam meg főzni,
miközben az asszonyok kezét
figyeltem, a beszédüket hallgattam,
kérdezgettem őket, és sokat
kóstoltam a főztjeiket. Ez a
mesterség,
mondhatni,
belém
ivódott, az intuícióm vezérelt, és
egy marokkói mondást használtam
fel, ami szerint: "a szemed a
mérleg, és az öt íz az öt ujjad
végén található". Foglalkozásomat
gazdagítja,
táplálja,
hogy
szorgalmasan járok a piacra,
számos
művet
olvasok,
és
utazásaim során rengeteg emberrel
találkozom."

F & F E - Ön mit szeret leginkább
enni és főzni?
"Én
az
egyszerű
ételeket
kedvelem, a tiszta ízeket, a rövid
ideig tartó sütést-főzést, ami nem
"kozmetikázza" a terméket.

Rágcsálnivaló – Filmek
A jelenleg játszott filmeket nehéz
élvezni, mert a tartalmuk néha az
elviselhetőség határán van. De
azért ezek fontos mondanivalójú és
bátor filmek. Olyan filmek, amelyek
arra hívják fel mindannyiunk
figyelmét,
hogy
akár
az
embereknek, akár az állatoknak,
jogunk van a tiszteletre, és hogy a
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mindenáron megszerzett profit az
őrületbe kerget. Olyan filmek ezek,
amelyeket mindannyiunknak meg
kell nézni, mert bárhogyan is
táplálkozunk,
tudatában
kell
lennünk
választásaink
jelentőségének, és tisztában kell
lennünk
azzal,
hogy
milyan
gyakorlatot követünk. Ha azt
állítjuk, hogy nem ismerjük a
mezőgazdasági és élelmiszeripari
kulisszatitkokat,
gyávasáról
teszünk tanúbizonyságot, mert az
információ létezik, íme néhány
ötlet:

http://www.unsertaeglichbrot.at/jart/
projects/utb/website.jart?
rel=de&content-id=1130864824947
Pillantás
a
tömeges
élelmiszergyártásra és a fejlett
technológiájú mezőgazdaságra.
We feed the world (Tápláljuk a
világot),
Erwin
Wagenhofer,
Ausztria, 2005
http://www.we-feed-theworld.at/en/team.interview.html
Táplálkozás,
globalizáció
és
interjúk Európában - Ausztria,
Spanyolország,
Franciaország,
Románia, Svájc - és Brazíliában

Food Inc. Robert Kenner, USA,
2008
http://www.foodincmovie.com/about
-the-film.php
Ha ön tudná, hogyan gyártják az ön
által fogyasztott terméket, akkor is
vásárolna belőle?
Nos enfants nous accuseront (A
gyermekeink
minket
fognak
vádolni),
Jean-Pierre
Jaud,
Franciaország, 2007
http://www.nosenfantsnousaccuser
ont-lefilm.com/
A folytatása 2010-re várhtó
http://www.jplusb.fr/tournages.html

Egy kínai ínyesmester élete
és szenvedélyei

A
halálozások,
a
rákos
megbetegedések
számának
növekedése, a
környezetszennyezés
és
a
táplálkozás kötötti összefüggés
egyre
világosabbá
válik.
Mi
történne, ha a vidéki étkezdék
áttérnének a bioételekre?

Lu Wenfu, C 1982
Eredeti cím: Meishijia
Egyes szerzők képesek arra, hogy
nem csupán országuk történetét
írják le, hanem egyúttal egy
személy vagy egy család életét is
bemutassák. Lu Wenfu is ilyenfajta
szerző. Az Egy kínai ínyesmester
élete és szenvedélyei olvasása
után sok mindent megtudunk a
kínai politikáról és történelemről. És

Unser tägliches Brot (Mindennapi
kenyerünk), Nikolaus Geyrhalter,
Ausztria, 2006
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még számos más dologról is
tudomást szerzünk: megismerjük a
kínai konyhát, és elsősorban a
Suzhou városban szokásosat.
Tudniillik a két főhős ebből a
városból származik. Az egyikük,
Zhu Ziye gazdag ínyenc, akinek a
politikai berendezéstől függetlenül
kizárólag a jó evésen jár az esze. A
másik Gao, akinek igencsak
szegények a szülei.
Természetesen a politikában is
eltérnek egymástól az útjaik: az
egyikből forradalmár lesz, míg a
másik előkelő gasztronómussá
válik. De néha az élet nagy
tréfamester, és Gao, akit egyáltalán
nem érdekel az evés, és nem is
szeret
enni,
egy
étterem
igazgatójaként kénytelen dolgozni.
A menük, a vendéglő díszítése, a
személyzet, az intézmény egész
működése követi a politikát és a
történelmet.
Ez alatt az évek alatt, amikor Zhu
Ziye nem eheti azt, amit szeret,
semmit
sem
felejt.
Felidézi
mindazokat a fogásokat, amelyeket
valaha is megkóstolt, azt, hogy hol
ette őket, melyik szakácsmester
művel volt, milyen volt az ételek
íze, az első falattól az utolsóig, és
ezek az emlékek tartják életben.
Azután
megismerkedik
Kong
Bixiával, egy híres asszonnyal, akit
feleségül is vesz. Annak a
lakomának a leírása, amelyet akkor
rendez, amikor Gaót meghívja
magához,
hihetetlen
ínyenc
képzettársításról
tanúskodik.
Csupán egyszerű olvasáskor is
magunk elé képzeljük és érezzük a
fogások ízét és illatát.

A
könyv
elolvasása
után
elgondolkozunk
azokon
a
kapcsolatokon,
amelyek
a
történelmet, a táplálkozást, a
szabadságot, az emlékezért és az
ízlelés fontosságát
összekapcsolják.

Rágcsálnivaló – Id. Pieter
Bruegel festeményei megnézni

Beszélgetés
Barbara Kowalcykkal
„December
10-e Kevin
fiam
születésnapja. Most azzal kellene
foglalatoskodnunk,
hogy
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megtegyük
az
ünnepi
előkészületeket, amelyen 11 éves
fiúk vennének részt. De nem ez a
helyzet. Ehelyett a 9. véradás
napját szervezzük meg, hogy
megemlékezzünk Kevin szokásos
születésnapjáról. Ez a család ügye,
de még az 5 éves kisfiam is segít;
a helyükre teszi a lufikat, hogy
elvégezze a végső simításokat:
kikészíti a mignonokat és a
gyerekeknek
szánt
különféle
ügyességi játékokat. Ezen a napon
több mint 1000 egység vért sikerült
gyűjtenünk. Viszonzásképpen csak
ennyit tehetünk, mert annak idején
Kevin 8 egységnyi vérkészítményt
kapott betegsége 12 napja alatt, és
vajmi keveset segített volna rajta,
ha nincsenek donorok. Számunkra
azonban mindenképpen lehetetlen,
hogy ne rendezzünk születésnapi
ünnepséget.

behálózta az egész világot. Még
évekkel később is összefutok olyan
emberekkel,
akiknek
bemutatkozom, és akkor kiderül,
hogy annak idején ők is imádkoztak
Kevinért és a családunkért. Sajnos
azonban sem ezek az imák, sem
az orvostudomány nem bizonyult
elegendőnek. 2001. augusztus 11én, miután kétszer újraélesztették,
imádott Kevinünk vékonybél- és
vastagbél-üszkösödésben meghalt.
A betegségéről és a haláláról csak
mint rémséges álomról tudok írni,
amelyet soha senkinek, különösen
egyetlen gyereknek sem lenne
szabad elszenvednie.

2001-ben
családom
élete
rémálommá vált, amikor a két és fél
éves Kevin fiam megfertőződött az
E coli 0157-H7 baktériummal. Azon
a napon, amikor felállították a
diagnózist,
Kevinnél
akut
veseelégtelenség
lépett
fel,
mégpedig olyan mértékben, hogy
nem lehetett gyógyítani, mert a
veséjén kívül még számos más
szerve is károsodott. Az ezután
következő 9 nap teljesen a ködbe
veszett:
orvosi
konzíliumok,
laboratóriumi
vizsgálatok,
dialízisek,
újabb
gyógyszerek,
orvosi
formalitások
és
más
laboreredményekre
való
várakozás. Én alig aludtam, és
több mint 4 kg-t fogytam.
A családom és a barátaink
körülöttünk
voltak,
ennivalót
hoztak, amikor látták, hogy nem
mozdulunk Kevin mellől, továbbá
imaláncot
szerveztek,
ami

Amióta Kevin meghalt, a családom
az
ételbiztonság
védelmének
szenteli az életét. Tetteinket eleinte
a gyermek elvesztése motiválta,
továbbá a hivatalos egészségügyi
intézmények válaszának a hiánya.
2 évre és egy ügyvédre volt
szükség ahhoz, hogy megtudjuk,
Kevin halálát valószínűleg az a
fertőzőtt hús okozta, amelyet a
lakónegyedünkben vásároltunk. De
minden, amit sikerült kiderítenünk,
minden, amire rájöttünk, az az volt,
hogy tennünk kell valamit, hogy
ételbiztonságunk
rendszerének
hiányosságait
megszüntessük.
Meg akartuk akadályozni, hogy
mással
is
hasonló
tragédia
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történjen, ezért számos hazai
televíziós adásban léptünk fel, sok
konferencián mondunk beszédet,
számos
országos
tanácsadó
bizottságnak
nyújtottunk
segítséget,
találkoztunk
sok
egészségügyi szervezet tagjával,
felügyelőjével, a döntéshozatal
minden szintjén, képviselőkkel és
számos
táplálkozási
betegség
áldozatának
adtunk
vigaszt.
Családunk erőfeszítései, különösen
a Kevin Törvény beiktatása most
kerülnek napvilágra a Food Inc.
dokumetumfilmjében.

CFI éppen most adott ki egy
tudományos
fehér
könyvet
bizonyos
élelmiszer
eredetű
megbetegedések
egészségre
gyakorolt hosszú távú hatására
vonatkozóan. 2010-ben a CFI egy
kutatómunkával kísért projektet
vezet,
amely
az
Egyesült
Államokban
az
étel
eredetű
megbetegedések, az egészségre
gyakorolt
hosszú
távú
következmények
legmegfelelőbb
tanulmányozsi mechanizmusával
foglalkozik.
A Food. Inc. dokumentumfilmjének
köszönhetően sokan támogatnak
bennünket, hogy beiktassák a
Kevin Törvényt. A törvényt, amelyet
a hús és a baromfiban lévő
megbetegítő
tényezők
csökkentésének
alkalmazása
néven
ismernek,
2002-ben
vezették
be,
közvetlenül
a
Szarvasmarha-ügy
következményeként, amelyben az
USDA (az USA Mezőgazdasági
Minisztériuma)
eredménytelenül
próbált
végleg
bezárni
egy
húsfeldolgozó üzemet, mivel az
nem
felelt
meg
az
előírt
egészségügyi szabályoknak. 2003ban, miután 36 államból 6500
aláírást gyűjtöttek össze, Tom
Harkin szenátor, a projekt első
támogatója, a törvény nevét Kevin
Törvényre változtatta. Családunk
tovább munkálkodott ezen a
törvényen,
de
az
amerikai
kongresszus 5 évi tétlensége után
megint csak nem került ismét a
napirendre. Jelenleg a Kevin
Törvény kulcselemeit más, golbális
és
teljesebb
tényezőkkel
összekapcsolva iktatták be az
élelmiszerbiztonsági törvénybe. A
kongresszus jelenlegi, 11. ülésén a
Kevin Törvény részleteit két fontos

2006-ban
édesanyámmal,
Pat
Buckkal megalapítottuk A Center
for Foodborne Illness Research &
Prevention szervezetet (CFI), hogy
újszerű,
tudományos
alapú
megoldásokat találjunk, és hogy
eleget tegyünk a 21. század
ételegészségügyi
biztonság
kihívásainak.
Hisszük,
hogy
egyetlen terület sem képes egyedül
megoldani ezt a problémát, ezért
szükség van minden résztvevőre: a
szövetségi/állami/helyi
kormányokra, a gazdálkodókra, az
élelmiszergyártókra,
az
élelmiszerfeldolgozókra,
a
szállítókra, a kiskereskedőkre, az
orvosellenőrökre, a nevelőkre, a
politikusokra és a fogyasztókra,
akik
mind
osztoznak
a
felelősségben,
hogy
olyan
környezetet
teremtsenek,
amelyben
a
kistermelőtől
a
fogyasztő
tányérjáig
terjedő
ételbiztonság megvalósítható. Mint
nonprofit
országos
szervezet,
amely
az
étel
eredetű
megbetegedések
megelőzését
szolgálja, a kutatómunka, a képzés
és az ügyvédi tanácsok által a CFI
fontos és széles körű szerepet
vállal az élelmiszerbiztonságban. A
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élelmiszerbiztonsági
törvényhez
kapcsolták (HR 2749 és S 510).
2009. júliusában az amerikai
képviselők megszavazták a HR
2749-et, ami a viták ellenére is
óriási lépést jelent az amerikaiak
jobb élelmiszerbiztonságát illetően.
Úgy tűnik, az amerikai szenátus
kedvezően kezeli ezt a törvényt (S
510),
amely
remélhetőleg
a
közeljövőben életbe fog lépni.
Annak ellenére, hogy ez a törvény
nem oldja meg az USDA-ban
meglévő problémákat, a CFI
támogatja ezt a két törvényhozóelemet. Kormányunknak be kell
szüntetni azoknak a cégeknek a
működését,
amelyek
fertőzött
ételeket állítanak elő.

www.foodborneillness.org.
A családom nevében köszönöm
támogatását
és
érdeklődését.
Étkezzen
biztonságosan!
Táplálkozzon tudatosan!”
A Center for Foodborne Illness
Resarch & Prevention egy amerikai
nonprofit szervezet.
Az Amerikai Egyesült Államokban
az adományok leírhatók az adóból
az amerikai jog értelmében.

Az emberek gyakran megkérdezik
tőlem,
hogyan
segíthetnének
nekünk, különös tekintettel a Kevin
Törvényre.
Több mindent is tehetnek:
- a szenátusban támogatják az S
510-es cikkely megszavazását;
kérhetik
az
amerikai
kongresszustól, hogy szavazzák
meg
a
húsnemúre
és
a
baromfihúsra vonatkozó szabályok
megerősítését (Kevin Törvény);
az
adójukból
leírható
adományokat ajánlhatnak fel a CFInek;
a CFI élelembiztonság 6
elvét követhetik: tiszta vizet és
nyersanyagot
használnak,
megmossák az élelmiszereket és a
konyhaeszközöket, külön készítik
el őket, megfőzik őket, a hűtőben
tárolják, és minden, élelmiszer
eredetű betegséget jelentenek.

Támogatandó terv
Sadahana Forest (Sadhana erdő)
India
Újraerdősítés
Indiában,
oktató
programok, hosszú távú tervek
http://www.sadhanaforest.com/

Ha többet szeretne tudni a CFI-ről,
a Kevin Törvényről vagy az
élelembiztonság 6 alapeleméről,
látogassa meg a CFI honlapját.
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Recept
Finom hagymacsemege
Vágjuk
a
hagymát
vékony
szeletekre, a serpenyőben lassú
tűzön dinszteljük meg egy kevés
olívaolajban, és szórjuk meg
fahéjjal.
Hagyjuk lassan megpuhulni és
megolvadni.
Amikor pontosan olyan lesz, ahogy
a nyelvünk alatt szeretnénk érezni,
a tűzről levéve adjunk hozzá egy
púpozott kanál mézet.
Hagyjuk, hogy a hozzávalók
alaposan elvegyüljenek egymással.
Azután öntsük a gabonapehelyre
vagy a hüvelyesekre, és élvezzük a
szájunkkal, a szemünkkel és az
orrunkkal.

Andrea Kelley, Emese Csaba,
Haydeh
Hamidzadeh,
Janie
Spencer, Natalia Krucsay, Patricia
Sanz, Paolo Coimbra, Zoubida
Touimer AÏt-Ali
Zoubida :
http://www.maternagealgerie.overblog.com
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A viszontlátásra hamarosan!

A jelenlegi szám munkatársai:
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